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cinstea participanțilorRecepție în0 expoziție a măiestriei, priceperii și exigenței
la cea de a 17-a sesiune a C.A.E.R

sta
de

in sala 
stat din 
peste 600 
muncitori, 
den)i din 
rile șl școlile din oraș 
au fost sărbătoriți cu 
prilejul intrării lor în 
rîndul cetățenilor ma
jori ai patriei. La 
ceasta festivitate 
participat părinți, to
varăși de muncă și de

din Arad, Va- 
Boiezan, 
Facultatea 
Teodor Arde- 

lăcătuș la 
și alții au adus

Operei de 
Timișoara, 
de tineri 

elevi, stu- 
întreprinde-

litate întreprinderea s-a dezvoltat 
continuu fiind înzestrată cu benzi 
rulante, utilaje perfecționate și la
boratoare, de control. S-au intro
dus metode tehnologice avansate 
și au fost create cadre de mun
citori, tehnicieni și ingineri 
înaltă calificare. Producția de 
parate de radio a anului 1949 
realizează astăzi în mai puțin 
o lună. Recordul ritmului, de 
bricație a fost stabilit recent :
un minut și jumătate un aparat 
do radio este expediat comerțului.

Zilele trecute, colectivul Uzine
lor „Electronica" a marcat un nou 
eveniment : fabricarea aparatului 
de radio purtînd seria 1 400 000.

a- 
au

— QH. TOMOZEI — 
în fiece culoare 
ce-o zămisliră zorii 
c-art vetre de jeratic 
au fremătat istorii...

învățătură ai celor 
sărbătoriți. In cuvinte
le lor, tinerii Ovidiu 
Lupescu, lăcătuș la 
„Electrometal" Timi
șoara, Ana Titeu, țe
sătoare .................. .
lenfiu 
dent la 
chimie, 
leanu, 
U.V.A. , 
mulțumiri partidului și

După orele de muncă drumul spre casă trece și pe |a bibliotecă, !n 
fotografie : tinerii muncitori Minodora Griga și Ion Marian, doi din
tre numeroșii prieteni ai cărții de la Fabrica de încălțăminte din 

Timișoara.

cu 
a- 
se 
de 
fa
la

guvernului pentru mi
nunatele condiții de 
muncă și de viată 
create.

Sărbătorita au fost 
felicitați de activiști 
de partid și de stat, 
de reprezentanți ai 
organizațiilor obștești, 
de un grup de pio
nieri care le-a oferit 
flori.

Sărbătoarea majoratului

ândegiKinit plamil anwaS
C Pînă în ziua de 20 decembrie, 11 întreprinderi de Industrie lo

cală din București și-au îndeplinit planul anual. Industria locală a 
Capitalei a realizat o producție cu aproape 11 la sută mai mare decît 
anul trecut, creînd 83 do sortimente noi de produse de uz casnic 
și de consum.

Prin creșterea productivității muncii s-a obținut, de asemenea, un 
spor de producție în valoare de peste 20 de milioane lei, realizîndu se 
și 10 milioane lei economii la prețul de cost.

« Sectorul linii și mătăsii din Ministerul Industriei Ușoare și-a 
realizat cu zece zile mai devreme planul anual de producție. ,, 

în cursul anului, colectivele întreprinderilor din ramura mătăsii 
au creat circa 200 de articole noi, printre care țesături de mătase 
naturală în amestec cu lină, noi țesături din fire artificiale ca . țe
sături penuu bluze de vînt si cămăși, pentru fețe de plăpumi și pește 
800 de desene pentru imprimeuri de mătase. In sectorul industriei 
linii au fost create mai mult de 400 de articole noi.

Ca urmare a reducerii prețului de cost al produselor, au fost rea
lizate economii peste plan în valoare de circa 7 milioane lei.

(Agerpres)
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In sonda care-ncearcă 
statura să-și ridice 
pe boltă, sub arcada 
cununilor de spice ; 
în brazii într-a căror 
tulpină suie-aeve, 
pămintul țării, tînăr 
îmbelșugat de seve 
și-n soarele ce-mbracă 
în aur, stînci de aur, 
înconjurat de flamuri 
viu unduind-tezaur...
Iar între spice, steaua 
de purpură, transpare 
și luminează fluvii 
și cîntece, din zare. 
E umbra ei rotundă 
ca o icoană-a plinii 
care, pe cerul țării, 
pare o stemă-a mîinii !

La Uzinele „Electronica’’, din 
Capitală a fost amenajată o inte
resantă vitrină. în rafturile ei se 
află expusă colecția diferitelor ti
puri de aparate de radio produse 
de întreprindere în decursul ce
lor 14 ani care au trecut de la 
realizarea primului aparat romî- 
nesc de radio. Expoziția constituie 
o adevărată trecere în revistă a 
succeselor industriei producătoare 
de aparate de radio,, de o vîrstă 
apropiată cu aceea a republicii 
noastre populare. Drumul de Ia 
„Record", modestul aparat fabri
cat în anul 1949 și pînă la ultime
le tipuri apărute in 1962 cu per
formanțe tehnice superioare, de
monstrează dezvoltarea acestui 
sector economic. Pentru a se rea
liza o producție sporită și de ca- (Agerpres)

IAȘI (de Ia corcsp. 
noatru).— Duminică, 
colectiviștii din 
mima Codăcști, 
ionul Vaslui, au 
stal la un bogat 
interesant 
artistic. în 
lor au venit 50 de 
studenți — membri 
ai formației de tea
tru, orchestra de mu-,

Manifestări
zică populară și de 
muzică ușoară, și re
citatori ai Institutului 
agronomic „Ion Io- 
nescu (le la Brad“ din 
Iași. Sala dc festivi
tăți a căminului cul
tural devenise neîn
căpătoare. Progra
mul prezentat a pur
tat titlul : „înflorește 
țara mea” și a fost

culturale

Peste 100 G. A. S. conectate 
la sistemul energetic național
Anul acesta încă 105 gospo

dării agricole de stat au fost 
conectate la sistemul energetic 
național, iar în alte 30 de uni
tăți lucrările sînt în curs de 
executare. în prezent, aproa
pe toate G.A.S. sînt conectate 
la sistemul energetic al țării.

Ca urmare, gospodăriile a- 
gricole de stat folosesc pe sca
fă tot mai largă energia elec
trică în producție. Anul trecut, 
de pildă, ele au consumat cu 
21 milioane kW/ore mai mult 
decît în 1960, iar anul acesta 
cantitatea de energie electrică 
utilizată este cu mult mai 
mare față de anul trecut.

(Agerpres)

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer 
a oferit joi seara, în saloanele Con
siliului de Miniștri, o recepție în cinstea 
delegațiilor participante la cea de-a 
17-a sesiune a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Mihai 
Dalea,Gheorghe Gaston Marin, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organizațiilor ob
ștești, oameni de știință și cultură.

Au luat parte șefii unor misiuni di
plomatice acreditați în R. P. Romînă.

»

în timpul recepției, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri, a salutat pe oaspeți 
în numele C.C. al P.M.R., al Consiliu
lui de Stat și al guvernului R. P. 
Romîne.

în numele șefilor delegațiilor partici
pante la sesiune a răspuns P. Jarosze- 
wiez, membru al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, de caldă prietenie,

(Agerpres)

Ufemislul Ilie Văduva se pregătește să ia cuvinful în conferința de alegere a corni, 
felului comunal U.T.M. din Orlești, raionul Drăgășani. El așterne migălos pe hîrtie lucruri 

care să fie de folos noului comitet,

co- 
ra- 

a si-
Și

program 
mijlocul

închinat zilei <le 30 
Decembrie.

Colectiviștii au a' 
prcciat în mod deo
sebit piesa de teatru 
„Meci la Chițăoani”, 
recitatorii precum și 
programul orchestrei 
de muzică populară 
cu tema „Călătorie 
prin patria noastră 
socialistă”.

Asemenea dirijorului celebru care 
mînuiește bagheta, bijutierului 
care dă naștere neîntrecutelor fi- 
ligranuri, tînărul Iancu Ștefan, 
muncitor la Uzinele de mașini a- 
gricole „7 Noiembrie” din Cra
iova, poartă aparatul pe suprafaja 
lucie a metalului. O dungă imper
ceptibilă și în urma ei sute de 
asemenea fascicole de lumini pe 

care le vedefi in fotografie.
Foto : D. FLOREA

Tinerețea pe scenă SCHIMB UI
stăzi începe con
cursul tinerilor 
actori. Vrînd-nc- 
vrînd, nu mă pot 
elibera de necesi
tatea compara
țiilor. îmi 

aminte de ce se lega, 
nerețea mea, noțiunea 
năr actor. Celor de azi 
fi greu să creadă. Am cunos
cut un director de companie 
teatrală care, cînd i se pre
zenta un tînăr — în speranța 
unui angajament — îl măsu
ra de sus și pînă jos; dacă 
arăta cît de cît voinic, tînă
rul începea să devină intere
sant. Asta pentru că viitorul 
actor trebuia să ajute la căra
tul decorurilor și al geaman
tanelor cu costumele trupei, 
cînd pornea în turneu. Cam 
asta era soarta unui tînăr ac
tor, destinat să devină foarte 
curînd un om îmbătrînit de 
timpuriu, cu fruntea încrețită 
de grija permanentă a anga
jamentului, de 
mei.

Avem astăzi 
pe cincizeci de

aduc 
în ti
de ti
le va

spectrul foa-

în țară aproa- 
teatre, cea mai

Sică Àiexandrescu
artist al poporului

mare parte a actorilor ce corn, 
pun aceste colective fiind for
mată din actori tineri, absol
venți proaspeți, sau de «jțiva 
ani ai Institutului de teatru, 
actorii tineri vin în mijlocul 
acestor ansambluri care a’oia 
îi așteaptă să apară în fața 
unui public entuziast și recu
noscător.

Nu mai trebuie să reamin
tesc că locurile lor sînt asi
gurate, din moment ce au ob
ținut diploma de absolvire, și 
că au angajamente perma
nente. E o realitate fi
rească în țara noastră, dar 
care uimește atîta pe actorii 
din țările capitaliste, cînd în 
trecere pe la noi, află de con
dițiile create de regimul no
stru slujitorilor scenei.

Și încă ceva — un lucru tot 
atit de important — actorul 
tînăr joacă din primii săi ani 
de debut. De la concepția an- 
tedeluviană — actorul tînăr să

poarte cîțiva ani tava — și 
pînă la actorul tînăr de azi, 
care de cum se suie pe scenă 
e încercat în roluri de întin
dere și de răspundere, este în
suși drumul revoluției care a 
avut loc în țara noastră și în 
domeniul teatral.

Critica teatrală, cantonată 
altădată la perimetrul Capita- 
tei, îi urmărește cu dragoste 
pe tinerii actori din regiuni, 
după cum se acordă un interes 
tot mai sporit și celor ce lu
crează în teatrele bucureștene. 
Creșterea, dezvoltarea, desă
vârșirea calităților artistice 
ale schimbului nostru de 
mîine, constituie preocuparea 
numărul unu a tuturor foruri
lor, care văd în tînăra gardă 
a teatrului nostru viitorul ar
tistic al țării, pe cei care 
mîine vor continua să țină în 
mîinile lor tinere și entuzias
te steagul lui Millo, al lui 
Iancu Petrescu, George Calbo- 
reanu sau Vasiliu-Birlic.

Urez tinerilor mei confrați 
veniți la concurs izbinzi de- 
săvîrșite.

DE MÜN
Traian Șehiaru

mișcarea noastră teatrală,

F

în
tineretul joacă un rol de primă 
însemnătate. Nu e vorba de în
cercări mai mult sau mai puțin 
izbutite ale unor începători. De 
cîțiva ani încoace, numeroase și 
deosebit de importante realizări 
se datoresc tineretului. în pri
mul rînd tinerilor regizori. Ce
lor mai buni dintre ci le este 
caracteristic faptul că nu sc mul. 
țumesc doar să pună în scenă cu 
talent una sau două piese pe 
stagiune, ci sentimentul răspun
derii pentru teatrul nostru con
temporan în ansamblul lui, con
știința că fac parte din rînduri- 
le constructorilor culturii și ar
tei socialiste în țara noastră. Din 
acest punct de vedere, remarca
bil mi se pare, aportul lor în 
promovarea dramaturgiei origi
nale contemporane, pasiunea cu 
care au pus în scenă cele mai 
interesante lucrări dramatice 
noi, în special acelea care dezbat 
probleme ale transformării con-

științei oamenilor. Regizori ca 
Radu Penciulescu, Lucian. Giur- 
chescu, Mihai Dimiu, D. Esrig, 
Dinu Cernescu, Lucian Pintilie, 
I'arkaș Istvan, Valeriu Moisescu, 
manifestînd un dezvoltat simț 
al noului, încrederea și îndrăz
neala de a promova acest nou, 
capacitatea ideologică și artisti
că de a-1 duce la succes.

Educați în concepția marxist- 
lcninistă despre viață și artă, 
tineri cetățeni ai unei societăți 
dominate de etica înaltă a co
muniștilor, continuatori ai tra
dițiilor glorioase ale teatrului ro- 
mînesc, Jor Ie este comună soli
da temelie estetică a realismului 
socialist, de pe care fiecare se 
dezvoltă potrivit personalității 
6ale proprii, îmbogățind paleta 
teatrului nostru cu varietate de 
căutări și modalități de expre
sie, în scopul creării unor spec
tacole captivante, cu o cît mai 
mare forță de înrîurire asupra 
maselor de spectatori. Concursul 
care începe astăzi este în aceas
tă privință concludent.

Dispunînd de un număr apre
ciabil de creatori de spectacole, 
mișcării noastre teatrale i s-au 
adăugat tineri scenografi talen- 
tați și plini de fantezie. Paul 
Bortnovschi, Dan Nemțeanu, Ca- 
milo Osorovitz, Popcscu-Udriște,

B

în strînsă
legătură

n raionul Băilești 
cursurile agrozoo- 

• tehnice de trei 
'ani se află acum 
în plină activi
tate.

în toate gospo
dăriile colective există săli 
pentru desfășurarea cursuri
lor, elevii au la- îridemîriă un 
material documentar bogat: 
manuale, diverse broșuri de 
specialitate, mulaje, planșe, 
mostre de plante etc. câre-i 
ajută să înțeleagă mai bine 
cunoștințele agrozootehnice. 
Atenția principală trebuie în
dreptată acum asupra bunei 
desfășurări a cursurilor, asu
pra sprijinirii cursanților în 
însușirea materialului predat.

cu producția
FIECARE LECȚIE — 

BOGATA 3N EXEMPLE

însemnări de la cîfeva cercuri 
din raionul Băilești

La gospodăria colectivă din 
Afumați am întîlnit o, situa
ție bună la învățătură. 
Cursanții sînt bine pregătiți, 
așteaptă cu nerăbdare lecțiile 
noi. Iată ce ne povestește in
ginerul . agronom, Nicolae ,Raș- 
ca, lectorul unuia din cercuri.

— Rolul principal în proce
sul de asimilare de către 
cursanți a materiei predate îl 
are felul în care este expusă 
și exemplificată lecția. Eu 
știu că pentru fiecare lecție 
trebuie să mă pregătesc in
tens. Cum procedez ? Să luăm 
de exemplu lecția „Solurile 
din zona de stepă și silvo- 
stepă". Am cercetat mai întîi 
manualul editat de Consiliul 
Superior al Agriculturii. Am 
făcut apel la capitolul respec
tiv cjin manualul inginerului 
agronom dar mai ales la caie. 
tul însemnărilor mele zilnice, 
care cuprinde un bogat mate
rial faptic din realitatea eco
nomică a gospodăriei colecti
ve. Pe baza acestui studiu 
mi-am făcut un plan de expu
nere. Am adus la lecție mo
stre a diferitelor soluri iar în 
tratarea lecției am insistat 
mai ales asupra solurilor de 
stepă, cu deosebire asupra 
■cernoziomului ciocolatiu și 
castaniu. Acestea sînt soluri 
fertile care, după cum spun 
colectiviștii noștri, „niciodată

nu te lasă“. Ei le atribuie deci 
rolul hotărîtor în realizarea u- 
nor recolte sporite. Acest fel 
de a privi lucrurile a dus la 
plafonarea producțiilor vege
tale în această comună. Re
coltele realizate, e adevărat, 
sînt destul de ridicate, aș spu
ne „liniștitoare”. Anul acesta, 
de pildă, s-au obținut la po
rumb 3 600 kg boabe la hec
tar. Această producție este 
însă cu mult sub posibilitățile 
gospodăriei și mai ales sub 
nivelul producției pe care o 
poate da solul existent aici.

Am arătat atunci, a conti
nuat tînărul inginer, că deși 
solul este foarte fertil, el nu 
reprezintă singurul factor în 
buna dezvoltare a plantelor. 
Cele mai multe ploi cad aici 
primăvara în timpul lucrări
lor de semănat și toamna, iar 
vara, perioada în care cultu
rile au nevoie de apă, preci
pitațiile sînt foarte sărace. A- 
ceastă lipsă de apă trebuie 
suplinită prin aplicarea unei 
agrotehnici corespunzătoare. 
Am însoțit expunerea cu cal

cule și exemple practice 'din 
viața gospodăriei. La brigada 
a doua, de pildă, echipa con
dusă de Iovănel Ilie, care a a- 
plicat mai consecvent regulile 
agrotehnice, producția medie 
la hectar a fost de 4 800 kg 
porumb boabe. Dacă această 
producție s-ar fi obținut pe 
întreaga suprafață cultivată 
cu porumb pe întreaga gos
podărie am fi înregistrat un 
plus de recoltă de 84 vagoa
ne porumb.

Metoda aceasta de predare 
„a prins“, iar eu am atins un 
dublu țel: întîi înrădăcinarea 
în mintea colectiviștilor a u- 
nor noțiuni temeinice de a- 
grotehnică, iar în al doilea 
rînd documentarea pe baze 
științifice a posibilităților de 
dezvoltare a gospodăriei, de- 
monstrînd caracterul realist 
al cifrelor planului de per
spectivă. Este un exemplu. în 
același mod am procedat și la 
celelalte lecții, fiecare consti
tuind, de fapt, un studiu, o 
cercetare prpfundă a proble
melor dezvoltării și întăririi

economico -, organizatorice 
gospodăriei.

UN LARG SCHIMB 
DE EXPERIENȚĂ

La cercul de agrotehnică 
cîin G.A.C. „Drumul socialis
mului” din comuna Rast (lector 
inginerul agronom Dobre 
Zamfirescu) există, de aseme
nea, un interes deosebit pen
tru ridicarea valorii practice 
a cursurilor.

— Aș fi putut — ne spune 
lectorul — să vin în sală, să 
vorbesc o oră și asta să fie 
lecția. Dar cred că nu mi-aș 
fi făcut în felul acesta datoria 
de a-i ajuta pe cursanți să în
vețe temeinic. Lecțiile tre
buie să . fie, tcțtodată, și niște 
bogate schimburi de expe
riență.

în gospodăria noastră exiș- 
brigăzi care au acumulattă

VASILE BABAC 
corespondentul 

„Scìnteli tineretului” 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare in pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a VI-a)
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Se construiește de tor 
„ORĂȘELUL COPIIlOli“

Pregătiri
pentru revelion

■
I ețln din vizita șl
| dialogul recent cu

I cei din Ferentari
I — nu i-am mai
|l văzut de la insta-
I! larea lor acum 

clțiva ani în fru
mosul cvartal cu sute de apar
tamente, ridicat pe fosta para
gină bucureșteană denumită 
prin antiteză cu tristețea ei 
„Cîmpul Veseliei" — un amă
nunt semnificativ din punct de 
vedere mnemonic, ca să zic 
așa. In amintirea locatarilor s-a 
estompat imaginea „mahalalei", 
In care și-au dus decenii în 
șir amarul, luptîndu-se cu no
roiul, cu bezna, cu nepăsarea 
primarilor de odinioară. Psiho
logia explică asemenea feno
mene, ce se produc ca o ur
mare a transplantării oameni
lor în condiții superioare de 
viață. Confortul, belșugul, mul
țumirea sufletească, intr-un 
cuvînt bunăstarea posedă a- 
ceastă proprietate vitală, în 
care și distanța operează ca un 
miraj. N-am fost emoționați 
afllnd de la Gagarin că, de la 
mare înălțime, pămîntul apare 
albastru ?

Cu asemenea miraculoase 
„amnezii" s-a întîlnit frecvent 
și în Floreasca, în Grivița 
Roșie, în Pieptănari, în alte 
orașe ale țării, reporterul virst- 
nic al periieriilor de odinioară, 
al mizeriei și dramelor sociale, 
nu exclusiv bucureștene.

Din aceste elemente stan
dard a fost plămădit, între cele 
două războaie, reportajul. In 
el se reflectau cele două chi
puri ale epocii, cel al nevoia
șului famelic și asuprit, cel al 
burgheziei rapace și ghiftuite. 
Boala, foamea-, șomajul, sinuci
derile erau ale celui dinții; 
turpitudinea, frauda, desmățul, 
luxul, reprezentau apanajul 
celeilalte.

Monarhia tutela aceste mo
ravuri ale clasei conducătoare, 
din care se înfrupta și, nicio
dată bunăoară, meseria de avo
cat n-a fost mai prosperă, să
lile tribunalului mai iarmaroc, 
aprozii de la cabinetele par
chetului mai rotofei și grefie
rii mai surmenați. Necinstea 
devenise o investiție, un ca
pital aducător de beneiicii și 
o virtute de mare preț în ochii 
burgheziei. Cu cit cineva se 
dovedise mai dibaci, mai ori
ginal în rețeta vreunei lovituri 
cu atît meritele sale creșteau.

Pentru casele cu fete de mă
ritat „digranda", mulțumită ze
strei astronomice, un gras ca
zier judiciar al ginerelui pre
vala o diplomă de medic, un 
titlu profesoral. Excrocheria, 
malversațiunea, delapidarea a- 
junseseră o artă și o tehnică,ÎN ANII REPUBLICII

Am văzut lumina zi
lei in anul în care în 
patria noastră a de
venit sfăpînă liberta
tea. Așadar, sînt năs
cut cu 3 ani mai de
vreme decîl republica 
noastră dragă. Am 
crescut și am trăit în 
acești ani plini de a- 
vînt și frumuseți ne- 
cuno5cînd trecutul du
reros decîl din cărți 
și din cele povestite 
de oameni. înainte de 
a mă naște satul no
stru era un lăcaș al 
mizeriei, al neștiinței 
de carte, sute de oa
meni sărmani. Oamenii 
se certau pentru un 
petec de pămînf, plă
teau dijme la boieri, 
munceau din zori pînă 
în noapte pentru o 
bucată de pîine. Anal
fabeti ? Erau cu su
tele. Școală, cămin 
cultural, bibliotecă 
erau lucruri la care 
nici nu se puteau gin-

di părinții mei și alifia 
alți obidiți.

Cum arată satul a- 
cum 1 Dacă aș fi po
et aș scrie un poem 
frumos. Aș cînta în 
el tînăra noasfră gos
podărie colectivă în 
care toți muncim cu 
drag. Aș cînta produc
țiile mari pe care 
le-am obținut în pri
mii ani de muncă în 
comun, apele Dîmbo
viței care ne udă gră
dinile de zarzavat, be
cul electric care lumi
nează ulițele și casele, 
școala, căminul cultu
ral, magazinul, l-aș 
cînta pe tinerii noștri 
din colectivă și pe cei 
din brigada artistică 
de agitație. Dar noi 
ne cînfăm în cor bucu
riile noastre. Cînfam 
în zilele de sărbă
toare Republica și slă
vim partidul. Moșia 
noastră comună de 
peste 1 000 ha este o

Seri distractive
Pentru a organiza în mod 

eît mai plăcut timpul liber al 
elevilor, comitetul U.T.M. de 
la Școala tehnică de radio din 
Timișoara (secretar Trendler 
Ioan) a luat inițiativa de a 
organiza, în colaborare cu 
Școala tehnică sanitară din 
localitate, seri distractive co- 
murie. într-o sîmbătă, gazdele 
sînt cei de la „radio“, sîmbăta 
cealaltă cei de la „sanitar“. In

Machet« viitorului orășel.

șl îmi aduc aminte că nepre
țuitul prieten N. D. Cocea, în 
tinerețe reporter dinamic, era 
așa de uluit ori de cîte ori 
ieșea la iveală o potlogărie 
măiastră, Incit plănuise o trio- 
logie în care să se -oglindească 
geniul vast al răului ajuns la 
apogeu sub dinastia hohen- 
zollernilor. îmi împărtășise 
ideea triplului roman din care 
îmi amintesc un amănunt inte
resant privitor la epigrafele 
menite să servească drept sub
titluri sau numai să preceadă 
simbolic fiecare volum în 
parte :

„Lumina", „Apa", „Aerul“ — 
așa chibzuia să-și denumească 
ciclul, folosind cele trei ele
mente primordiale ale vieții, 
pentru a reflecta în fiecare din 
ele o zonă purtînd emblema 
monarhiei acaparatoare, imo
rală și nesățioasă. Această 
operă de jaf ce a contaminat 
epoca, înrăind și mai tare ape
tența burgheziei oricum pre
dispusă congenital la necinste 
Cocea o vedea desfășurîndu-se 
pe etape biologice și cotro
pind ineluctabil sursele ele
mentare de viață ale poporu
lui.

îmi amintesc că interesat de 
idee, i-am cerut să-mi preci
zeze cu ce material social o va 
eșafoda și o va construi epic. 
Ca să mă lămurească, Nicu 
Cocea a scos din sertarul bi
roului un maldăr de dosare și 
mape doldora , de . documente, 
tăieturi din ziare, pagini din 
Monitorul Oficial, copii din 
arhiva tribunalelor, scrisori de 
la oameni politici și de la mun
citori — toate categoriile po
trivit îndreptarului pomenit 
mai sus. De pildă, comparti
mentul etichetat „Lumină“ cu
prindea în afară (și pentru 
contrast) de piese referitoare 
la bezna fizică și intelectuală 
a satelor cu opaiț și gazorniță 
— o stufoasă documentare asu
pra faimoaselor panamale ale 
electricității (afacerea tramva
ielor liberale, matrapazlîcurile 
primariale de la U.C.B., aface
rea fabricilor de becuri etc., 
etc.).

în enunțatul capitol intra 
familial și odiseea focului. Prin 
această denumire se subînțele
ge acel lanț de incendii ce fă
ceau „tabula rasa“ din cogea
mite antrepozitele cu mărfuri 
de la război rămase ale Statu
lui. De exemplu cele de la 
Geagoga, golite în prealabil de 
mărfurile în valoare de zeci.de 
milioane și cărăbănite în piv
nițele unei șleahte de trafi- 
canți, ocrotiți ai oamenilor po
litici și ai autorităților copăi- 
tașe.

De asemenea, se înțelege acel

părticică din țara noa
stră dragă. Aci pe în
tinsele tarlale ale co. 
lecfivei lucrăm cu 
hărnicie. Dorim să fa
cem din gospodăria 
noasfră o grădină tot 
mai rodnică și înflo
ritoare, din satul no
stru, un loc luminos 
al bunăstării. Dacă aș 
fi întrebat ce mi-a dat 
Republica, aș răs
punde simplu : fotul. 
Lumină și soare, mun
că descătușată, voie 
bună și aripi. Aripi pe 
care ni le clădește și 
ni le ocrotește iubitul 
nostru partid.

CONSTANTIN 
PETRESCU 
secretarul 

organizației U.T.M. 
din brigada I 

de cîmp de la G.A.C.
Cătunu, regiunea 

Ploiești

cadrul ultimei manifestări de 
acest gen, în organizația anu
lui I A a avut loc un program 
de scenete satirice din viața 
școlii. Au fost apreciați de cei 
din sală interpreții Tătaru 
Sergiu, Berea Mircea, Craus 
Leopold, fruntași la învățătu
ră.

C. VLĂDOREANU 
student 

răstimp de apocalipsa, cînd 
focului îi revenea misiunea de 
a arde probele necinstei ne
gustorești — precum acea serie 
de incendii criminale de la 
Galați — 1925-1930 — însă fără 
să ardă și conștiința vinovați- 
lor, puși la adăpost de vîlvătăi 
din bunăvoința prefectului de 
poliție, complice al angrosiș
tilor „aulo-bancrutați“.

Pentru fișierul „Apă", Cocea 
adunase o grămadă de docu
mente, începînd cu cișmelele 
publice ciordite de niște edili 
averescani și isprăvind cu 
afacerea șlepurilor dunărene 
cumpărate de la Stat, cu un 
fleac de parale, de către un 
armator brăilean; sau aface
rile de baraterie în care erau 
amestecați exportatorii de che

restea, societăți de asigurare și 
căpitani de vapor levantini, 
specializați in scufundarea car- 
goboturilor în largul mării 
„fără durere".

Lumină, apă, mă rog Rezer
voare grase pentru alimenta
rea romanelor respective. Le 
cunoșteam, constituiau și leit 
motivul reportajului meu. Dar 
„aerul" ?

Și in această zonă foiau pro
fitorii. Tuburile de oxigen im
portate din străinătate pentru 
întreprinderea „Frigul" (deși 
se găseau la preț mult mai 
ieftin în țară), panamaua de fa 
I.A.R., industria aeronautică 
romînă exploatată de niște ca
pitaliști francezi — acestea și 
altele pe care le-am uitat, fi
gurau din belșug în dosarul 
lui Cocea.

E regretabil că nu i-a fost 
dat să-și realizeze proiectul, 
care ar fi îmbogățit literatura 
noastră satirică cu o serie re
prezentativă de figuri ale re
gimului trecut. Epoca monar
hică însă nu a rămas nezu
grăvită in fresca istoriei po
litice și sociale a literaturii 
îomîne. Scriitorul satiric, cau
sticul pamfletar Ludo a fixat-o 
In seria sa de volume atît de 
evocatoare, de documentate și 
instructive.

★
Trecutul e un balast în 

. memoria reporterului virst- 
nic, de care e fericit să se scu
ture plivind-o de buruienile 

. reminiscențelor hide, purifi- 
cînd-o și regenerind-o cu ima-

Tinerii de 18 ani din raionul 
30 Decembrie din Capitală 
și-au sărbătorit majoratul la 
Casa de cultură. In fotografie : 
aspect din fimpul festivității.

Foto : D. FLOREA

Veronica PorumbMu:

■
 pațiul nu ne în

găduie să insistăm 
asupra variatelor as
pecte sub care se 
cristalizează talen
tul Veronicăi Pa- 
riimbacu, deși ar ji 

fost interesant să-i urmărim mai 
pe îndelete evoluția și să-i sur
prindem cit mai exact ipostazele. 
Un volum antologic întemeiat pe 
o selecție riguroasă — cum este 
acesta — se invită singur la a- 
tari investigații. Ele n-ar fi de
loc inutile, gîndindu-ne că au
toarea a întreprins probabil ea 
însăși selecția, einițînd astfel in
direct o judecată de valoare re- 
trosprectivă atunci cînd a păs
trat din întins« ei producție li
rică doar o parte. Volumul pe 
care îl discutăm e, așa dar, re
prezentativ pentru unghiul de 
vedere actual al Veronicăi Po
rumbacu. Potrivit acestui unghi, 
numeroase piese socotite cu ani 
în urmă drept viabile, sînt eli
minate astăzi din categoria „ce
lor mai frumoase poezii“ și tre
cute în rlndul celor depășite, 

Ca urmare, din volume
le „Anii aceștia" (1950), „Măr
turii” (1931) și „Priftenii

Sîntem pe șantierul 
„Orășelului copiilor” 
din Piafa Palatului. 
Pretutindeni — tablă 
carton, placaj, becuri, 
masă plastică. 130 de 
oameni — arhitecți, 
tîmplari, tinichigii, pic
tori, electricieni, lu
crează de zor, mode- 
lîna fantezia în forme 
concrete : o zebră, un 
pitic, o rachetă...

Ca în fiecare an, 
cei mari se îngrijesc 
de bucuriile celor 
mici. Anul acesta, lin
gă bradul înalt de a- 
proape 40 de metri, 
așezat în mijlocul pie- 
ții, va exista un tren. 
Să ne închipuim cum 
va arăta. în fa|a Ate
neului în gara denu
mită „Moș Gerilă“, 
staționează trenul. Are 
o locomotivă colorată 
cu mult roșu și un șir 
de vagoane. Călătorii 
— firește, copii, —

s-au urcat și s-au in
stalat. Un șuerat și 
însuși Moș Gerilă 
pornește locomotiva. 
Trenul ocolește , cîțiva 
brazi, frece printr-un 
teren „accidentat", de- 
depășește un lac în
ghețat unde un pes
car încearcă să prin
dă un pește și ajunge 
la bradul din mijlocul 
pieții. Aici trenul co
jește în jurul bradului, 
atras parcă de lumini
le acestuia și ajunge, 
deodată, în fața unei 
bariere. De fapt e 
vorba de o girafă, 
care-și ridică capul, 
lăsînd trenul copiilor 
să înainteze. Urmează 
un funel, și călătoria 
ia sfîrșit. Copiii se vor 
îndrepta firește spre 
alte puncte de atrac
ție ale orășelului. Vor 
zăbovi mult lingă bra
dul uriaș, încîntați de 
ghirlandele luminoase

de F. Brunea-Fox

ginile și emoțiile puternice ale 
vieții noi trăite de el astăzi.

Vizitînd in urmă cu cîteva 
luni, după 30 de ani absență, 
orașul său natal lașul, nu l-a 
recunoscut. Lăsase un tîrg bă- 
trîn și gîrbovit și regăsise un 
alt oraș, nou, trepidant de ac
tivitate, tînăr. Notase chiar in 
prima zi a revederii.

Un peisaj orășenesc nou — 
Galați, Constanța, Craiova — 
cum e acel ivit uimitor chiar 
sub ochii locuitorilor respec
tivi e ca o îneîntătoare șara
dă nu numai arhitectonică, ci 
și tipografică. Ne-am. obișnuit 
cu bucureșteanul, ploieșteanul.

craioveanul etc., silindu-se să 
descopere privindu-1, o trăsă
tură cindva sau Încă adineauri 
familiară : casa veche cu păpă
dia crescută în jghiabul acope
rișului. Așa încerci să identi
fici chimic sau roengenian o 
pictură veche, pitită sub pasta 
portretului contemporan. De
geaba. Reactivele memoriei nu 
operează. Motivat. Căci ta
bloul e nou de la pînză pînă 
la subiect. Exclamări ca: 
„Nu-mi recunosc cartierul", 
„Nici nu mai știu cum a fost 
strada mea" au devenit truisme 
admirative curente.

Ce să mai vorbim de cineva 
care după o lungă absență își 
închipuie că pe urmele din tre
cut își mai poate suprapune 
pașii ? își va da seama ime
diat că trebuie să-i facă din 
nou ca un turist abordînd pen
tru prima oară itinerarul.

S-a înțeles că reflecțiile a- 
cestea privesc lașul, pe care 
rivna creatoare a oamenilor 
însuflețiți de partid și-a pro

Din colecția 
„Cele mai frumoase 

poezii*'

mei” (1953) refine pentru anto
logie abia (louă-trei poeme, în 
care are credința că modalitatea 
artistică folosită nu vehiculează 
bunalități, expresii forțate, șa
bloane, discursivități, retorisme 
sau viziuni idilice, ci însemnări 
ce anunță o problematică și o 
atitudine predominant curentă 
în plachetele de mai tîrziu, cînd 
poezia fdptului divers, oda enco
miastică, portretul naturalist, 
descripția de suprafață sau a- 
necdota versificată în metru cla
sic, sînt sacrificate curajos în 
favoarea meditației lirice cu im
plicații etice sau a poemului ce 
valorifică la modul subiectiv 
sentimente și împrejurări de lar
gă semnificație umană. Poeta se 
convertește din „martor“ și „cro
nicar” în participant, evidențiin- 
dusse în prim plan pe ea însăși 
ca expresie a contemporaneității, 
trăind prin sine și nu prin eroi 
obiectivați, preferîndu-l lui „eF; 

ce-și schimbă în fie
care clipă culorile, 
vor merge în căsuța 
cu telefon de unde 
vor lua legătură direct 
cu Moș Gerilă (știu ei 
ce să-l întrebe I), se 
vor opri în fața tele
vizorului pentru a-l 
vedea pe Așchiuță 
sau...

Am mai putea vor
bi despre racheta cos
mică cu portretele pri
milor cosmonaufi — 
pe care copiii îi cu
nosc atît de bine — 
despre labirintul cu o- 
glinzi, despre multe 
altele. Constructorii 
orășelului lucrează 
doar la peste 30 de 
obiective. Dar înfre- 
rupem anticipația ; co
piii vor descoperi ei 
înșiși, rînd pe rînd, 
toate surprizele din 
orășelul lor

V. CONSTANȚI. 
NESCU

pus să-l dureze da capo. De la 
hartă și pînă la paratrăznet. 
De la caldarîm și pînă Ia port- 
șteigarul din baia locatarului. 
Pînă ia movilița cu nisip de 
Jijia pentru hîrjoana copiilor 
în scuarul și el nou al cvar
talului. E muncă nu glumă să 
construiești un oraș din teme
lie, croind o altă albie așeză
rii, rectificînd o geografie mu
nicipală, asemănătoare de cînd 
există, cu o farfurie pleznită. 
Străzile, ulițele pe care am 
călcat în tinerețe au fost așa 
cum le-au zămislit fantezia na
turii, cum le-au improvizat 
soarta lamentabilă a oameni
lor, decenii și decenii. Primari, 
coțcari, politicieni cu acareturi 
in inima tîrgului, deasupra ni
velului geografic și social al 

urbei hirbuite de mizerie și 
incurie edilitară, n-au tăcut 
decîl să ajute degradarea.

Și iată că într-o bună zi cu 
soare, peisajul cioburit a fost 
adunat cu hîrlețul și transpor
tat cu camioanele și tărăboan- 
țele la muzeu. Pe locul lui 
curățat, pînă la stratul vir
gin, s-a desenat o hartă 
nouă. O anatomie nouă a re
generat căi de circulație vi
tală, căi respiratorii, și iată 
conturîndu-se cu sute de 
blocuri imaginea nouă a lașu
lui.

Reportajul pe care i l-aș 
consacra ar putea începe, 
ostentativ, cu cel mai recent 
și mai înalt imobil ieșean : 
blocul-turn. E ca un gheizer al 
vieții impetuoase de azi, țîșnit 
din sumedenia clădirilor mo
derne și de asemenea noi, 
construcții ce au transformat 
de cîțiva ani aspectul bătrînei 
urbe. Ar trebui ca acestui turn 
de 12 etaje, în ferestrele că
ruia (multe cum n-au avut odi-

„Poezii“
pe „eu” și lui „ei” pe „noi”. 
Antologia ajunge să capete în 
felul acesta și o deslușibilă uni
tate stilistică, permițîndu-i citi
torului să descopere cu relativă 
ușurință filiațiile existente între 
poemele scrise în vremea debu
turilor și acelea compuse în anii 
din urmă.

Lirica de sugestie, de notație 
și introspecție cultivată în ui’ 
limele volume reînoadă astfel 
un fir început încă în „La cupă- 
mi lui 38” și în „Visele Babei 
Dochia”, cînd Veronica Porum
bacu întreprindea primele sale 
sondaje în sufletul omenesc, voia 
să „îmbrățișeze toți copiii de pe 
pămînt“ („Ecouri”) și știa că 
„inima“ ei „bate în tot uni
versul'’ („Zile lungi”). Peste ani, 
poeta reia vechile unelte, elimi
ni nd însă teribilismele, atitudi
nea expresionistă, juvenilitatea 
și jocul căutărilor. Beneficiind de 
Hxpșriența dobîndită in tpoea

La București
9

Revelionul este așteptat cu 
pregătiri intense la facultățile u- 
uiversității din București. Briga
da artistică a Eacuității de. filo
logie, de pildă, și-a mobilizat 
toate formațiile pentru noaptea 
de 31 decembrie. Orchestra de 
muzică ușoară și soliștii secției 
de engleză și germană, pregătesc 
un program din muzica popoare
lor. Interpreții de cîutece popu
lare vor fi prezenți și ei cu un 
program nou. Echipa „plugușo- 
rului“ și-a definitivat tradițio
nalele urări studențești.

Studenții Facultății de mate
matică au inclus în programul 
de revelion recitări din poezia 
lirică contemporană, un recital 
de muzică ușoară și altele. S-a 
organizat o echipă de studenți 
care se va ocupa de desfășura
rea jocurilor-sur priză, de con

nioară laolaltă toate bojdeu
cile Socolei și Nicolinei) ba 
soarele, ba neonul fac cu 
schimbul — ar trebui, cred, 
să i se opună arhitectonic pen
tru jocul contrastelor nu nu
mai istorice), turnul cenușiu al 
Goliei. El nu mai domină cu 
bufnițele din vîrf peisajul ci
tadin. Acum e sub nivelul op
tic al copiilor, cînd ochii a- 
cestora hoinăresc fermecați 
prin panorama nouă a lașului, 
văzută de pe ultima terasă a 
blocuiui-turn, durat din osirdia 
zilelor noastre.

De la această imagine ini
țială ar pleca justificat mono
grafia celui mai tînăr martor al 
epocii noastre, cetățeanul ivit 
pe lume în cea dinții vară a 
eliberării. Legănat de primele 
cîntece ale brigadierilor, ridi- 
cînd molozurile războiului, 
periorînd primele tuneluri. 
Crescut cu eflorescența epocii, 
cu parcurile, stadioanele, cu 
escavatoarele. Cu elevatorul 
care l-a ridicat frumușel de la 
graniță ca să-l instaleze în 
apartamentul blocului nou din 
Păcurari, răsărit miraculos 
peste noapte, ca în poveste. E 
firesc ca pe retina acestui mar
tor să se suprapună concomi
tent și basmul și actualitatea 
deopotrivă de frumoasă și ar 
fi emoționant să-l înregistrezi 
pe o peliculă de film docu
mentar, urmărind cu un ochi 
slovele vrăjite ale cărții, că
lind cu celălalt ochi la teeria 
străzii, interierînd poemul cu 
realitatea din afară ca două 
oglinzi reflectîndu-se reciproc.

■fc
Reportajul „senzațional". 

Cuvîntului i s-a dat uneori in
terpretări greșite. M-ar ispiti o 
reconsiderare a lui, pe planul 
reportajului actual, constructiv, 
oglinditor de realități excep
ționale, deși aparent simple. 
Cred că tot ce se creează astăzi 
la noi — din, grija și sub în
drumarea partidului și a gu
vernului nostru — indiferent 
de dimensiunea obiectului — 
ac sau tractor — este senza
țional. Ceea ce dă acest carac
ter deosebit epocii noastre so

asiduului contact cu realitatea 
imediată („Mărturii”, „Prietenii 
mei”), ea prinde să realizeze, în 
cele din urmă, acea „fuziune a 
obiectivului cu subiectivul, a isto
riei cu cotidianul” de care vor
bește Paul Georgescu în prefața 
antologiei.

De-a lungul anilor, poezia Ve
ronicăi Porumbacu a evoluat, 
cîștigînd. succesiv în autenticita
te, realism și profunzime, chiar 
dacă nu întotdeauna fructul 
strădaniilor a fost la înălțimea 
intențiilor și chiar dacă în ace
lași volum poemele realizate co~

f
existau cu altele insuficient ro
tunjite artistic. Situația se repetă 
la un alt nivel, și în această ul
timă carte, unde cititorul poate 
disocia printre „cele mai fru
moase poezii’ și unele mai puțin 
representative („Paleta”, „De 
toamnă”, „Pe chei” ș-a.), dar și 
altele vădind incontestabile împli
niri artistice. Paul Georgescu 
semnala, în prefața sa, pre
ferința poetei pentru etic și 
tendința ei de a-și orna tex
tele cu aforisme proprii. Pre
ferința e mai veche, ființînd încă 
în „Visele Babei Dochia“, ea s-a 
materializat, apoi, în întruchi
pări particulare diverse și în vo- 

cursurile de dans și de împărți
rea darurilor.

VOICU LUCIA 
studentă

La Cîmpina
200 de tineri muncitori și e- 

levi, fruntași în muncă și la în
vățătură din orașul Cîmpina vor 
întâmpina noul an ia „carnavalul 
tineretului" organizat de comi
tetul orășenesc U.T.M.

Pregătirile au început încă de 
pe acum. Au fost procurate ma
teriale de ornamentație, au fost 
tipărite invitațiile etc. Cu ajuto
rul profesorilor de la școlile me
dii și a inginerilor din uzine, 
8-au alcătuit întrebări pentru 
concursul fulger „Prin întreprin
derile orașului“. Un colectiv de 
creație condus de inginerul cer
cetător Traian Moguța de la In
stitutul de cercetări foraje și ex

cialiste, ceea ce-i dilată limi
tele dincolo de măsura strictă 
a fiecărei realizări luate în 
parte, este acea fervoare faus- 
tiană a muncitorului pentru tot 
ce zămislește. Acest combus
tibil lăuntric iradiază palpitant 
pe tabloul muncii.

In lumina aceasta magică, 
toate gesturile, toate efortu
rile, toate trudirile oamenilor 
se aseamănă, ca într-o apo
teoză.

Și, fiindcă peste puține zile 
serbăm al 15-lea An Nou al 
Republicii, an intr-adevăr nou 
cu viață nouă pe care o trăim 
astăzi, îmi vine în minte cu 
duioșie, revelionul unui tînăr 
mecanic de locomotivă. L-am 
cunoscut acum cîțiva ani în 
trenul București—Craiova. Ple
case — mi-a povestit el — cu 
inima îndoită la Timișoara, în 
cursă obișnuită. Însurat de un 
an își lăsase soția în durerile 
facerii și asta îl obseda în 
timp ce-și conduce mașina. Fo
chistul, om mai în vîrstă, a 
reușit să-l linișească, arătîn? 
du-i că astăzi cu asistența me
dicală deosebită ce se acordă 
femeii în casele de naștere, un 
asemenea eveniment nu este 
legat de nici un risc, nu ca 
înainte, cînd mamele muncitoa
re trebuiau să recurgă la ofi
ciul babelor, fiindcă nu găseau 
acces la puținele maternități, 
care nu primeau decît pe sprin
ceană și cu recomandați/ elec-- 
torale. Liniștit, tînărul mecanic 
și-a condus locomotiva cu vi
gilență și destoinicie, depășind 
sarcina Ia tonaj. La Timișoara 
cînd a oprit l-a întîmpinat șe
ful gării.

— „La mulți ani, tovarășe. 
Iți strîng de trei ori mina. Pen
tru Anul Nou, pentru că ai a- 
dus trenul Ia timp și ți-ai de
pășit norma la tonaj, și pen
tru succesul de familie. Ești 
tată. Soția e bine și te sărută. 
Uite telegrama".

— Băiat, a îngăimat tînărul 
tată.

— Chiar doi, l-a informat 
admirativ și emoționat șeful 
stației. Hai să ciocnim un pa
har cu vin.

lumele ulterioare, explicitînd nu 
arareori poziția politică a au
toarei față de diferitele proble
me abordate în poezia sa. E 
drept că la un moment dat tra
tarea era superficială, iar inter
venția exterioară, marșînd în re
torism. Scurtarea realității socia
le și psihologice se făcea nu ara
reori din unghiuri suprasolicita
te, poeta preferind efervescenței 
creatoare și strădaniei spre con
tinuă împrospătare, formulele co
mode și atitudinea manieristică. 
Urme de atari concesii mai per
sistă și în antologie. Dar nu sub 
forma cultului pentru „faptul 
divers”, ci sub aceea a navigării 
încă uneori la suprafață sau a 
tratării, în variante, a aceluiași 
leit-motiv fundamental (parțial 
ciclul de „Inedite” și chiar „Di
minețile simple”). Dar nu e mai 
puțin adevărat că pe măsura 
realizării pomenitei osmoze din
tre obiectiv și subiectiv, apectul 
etic devine în chip strucutural 
coloana vertebrală a multor com
poziții, iar dezbaterile cu carac
ter moral cîștigă în profunzime, 
veridicitate și forță educativă 
intrinsecă. E cazul cu deosebire 
al ciclului intitulat „Ceasul în
crederii” una dintre cele mai iz
butite suite lirice ale poetei. 
Performanța nu e singulară. O 
întîlnim în ipostaze diverse și 
în alte poeme incluse în antolo
gie, E vorba în primul rînd de 
acelea care elogiază sufletul pur. 

tracție a compus deja „plugușo- 
rul" și răvașele ce vor fi dărui
te fruntașilor în muncă. Repe
tițiile brigăzii artistice de agita
ție de la I.R.A.' sînt în toi. A 
fost stabilit repertoriul orches
trei, compusă din cei mai buni 
instrumentiști din oraș.

Moș Gerilă va „scutura“ din 
pom daruri frumoase și bogate 
pentru cîștigătorii diferitelor con
cursuri și, mai cu seamă, răva
șe cu adrese precise.

I. TEOHARIDE

La Brașov \ »
Mii de oameni ai muncii din 

regiunea Brașov vor petrece re
velionul la restaurantele din Bra
șov, Predeal, Sibiu, Mediaș și din 
celelalte orașe ale regiunii. Nu
meroși oameni ai muncii din uzi
ne și fabrici vor intimpina noul 
an la cluburile marilor întreprin
deri, unde formațiile artistice de 
amatori vor prezenta bogate pro
grame. De asemenea, pregătirile 
pentru revelion sînt pe terminate 
la cabanele din munți și stațiuni
le balneo-climaterice.

La Suceava
Și la cabanele din regiunea Su

ceava se iac intense pregătiri în 
vederea organizării revelionului : 
au fost amenajate și reparate dru
murile și cărările ce duc la caba
ne, s-a adus un bogat sortiment 
de produse alimentare, băuturi și 
fructe. Pregătirile pentru sărbăto
rirea Anului Nou se iac în toate 
întreprinderile și instituțiile ca și 
la căminele culturale de pe cu
prinsul regiunii. Brigăzile artisti
ce de agitație pregătesc pentru a- 
ceastă seară programe speciale. 
Pentru a veni în sprijinul lor, casa 
regională a creației populare a 
tipărit și difuzat ia căminele cul
turale 30 000 de pliante cu texte 
pentru brigăzi.

Muzică de cameră 
de Beethoven

Preocupat ca sectorul „mu
zică de cameră” să fie repre
zentat cit mai bine, astfel 
incit să intereseze cit mai 
mulți iubitori ai muzicii, Casa 
de discuri „Electrecord” a dat 
la iveală discul cuprinzînd 
două sonate pentru violoncel 
și pian de Beethoven. Este 
un domeniu în care compozi
torul s-a manifestat mai puțin 
și ocazional, dar în care ge
niul său creator și-a -pus o 
pecete tot atît de autentică și 
viguroasă. Demn de subliniat 
% faptul că, în asemenea so
nate, pianului nu i &e acor
dase mai inainte un rol im
portant. Beethoven este com
pozitorul care creează primele

modele de adevărat duet mu
zical, cînd cele două instru
mente dialoghează de la egal 
la egal.

Se cuvine relevată, in mod 
deosebit, prima parte a Sonatei 
nr. 2 în sol minor op. 5 în care 
aflăm o gamă largă de senti
mente, de la visarea calmă și 
tristețea îngindurată, la par 
siunea tumultoasă și plină de 
elan; tot astfel, scherzo din 
Sonata în la major op. 69, una 
din cele mai interesante pagini 
lăsate de compozitor, în care 
ritmica, în permanent contra
timp este susținută cu brio de 
cele două instrumente. Inter
pretarea, datorită violoncelis
tului Radu Aldulescu și pia
nistului Carlo Zecchi, se dis
tinge prin participarea intens 
afectivă a acestor artiști la 
redarea bogatului conținut al 
muzicii.

J. V. PANDELESCU

al femeii însetate de pace și de 
iubire („Cîntecul fetelor”), apoi 
de acelea care reconstituie, prin 
resortul amintirii, momente cu
tremurătoare ale ultimului război 
mondial („Apocalipsa”), sau de 
acelea în care poeta glosează afo
ristic, preferind expresia para
doxală („Dialectică“, „Destinul“) 
ori încearcă definiri ale inefabi
lului, apelînd la sugestie și aso
ciație, ca în „Tăcerea“. Retorica 
e eliminată de data aceasta din 
arsenalul de mijloace poetice, ca 
și discursivitatea plată sau pluti
rea la suprafață. Desfășurării în 
spațiu, prin adiționare de ele
mente eterogene sau prin dilua
re, ca și imaginii arborescente 
crescute aerian, fără suport te
restru, i se preferă în atari ca
zuri prospecția în adîncuri, ex
presia concisă la obiect, me
tafora revelatoare și simbolul în
cărcat de înțelesuri, iar ideii 
abstracte și proiecției schematice, 
efortul de a aduce în prim plan 
omenescul, cu luminile și umbre
le sale, cu dramele și bucuriile 
lui, cu succesele și autobiruirile 
lui.

Avem însă credința că desăvâr
șirile în poezie nu sînt nici odată 
absolute și că autodepășirile sînt 
posibile. Veronica Porumbacu <i 
dovedit-o și pînă acum. Sîntem 
siguri că va dovedi-o și de aci 
inainte.

AUREL MARTIN

»

zeci.de


ntinzîndu-se în umbra Cea
hlăului, de la dramaticele 
Chei ale Bicazului, pînă la 
dealurile cu podgorii ale Foc
șanilor, regiunea Bacău îm
bină legenda străveche cu 
triumful socialismului. Ur
mele trecutelor domnii mol

dovene se amestecă strălucitoare, cu ma
rile cetăți ale industriei noastre moderne: 
Cetatea Neamțului și Bicazul, valea 
mînăstirilor intrate în istoria neamu
lui și Onești, marele arbore de 
cauciuc al Romîniei democrat-popu- 
lare... Drumul Romanului, învăluit 
în colburi, legînd Suceava de Neamț a 
fost bătut de-atîtea ori de arcașii și plă- 
ieșii lui Ștefan Voievod. Pe deasupra lui 
trec astăzi spre zare rețele de înaltă ten
siune, nesfîrșite cărări de putere și lu- 

,; mină curgînd spre inima și laturile țării.
E prima lună a iernii. In văzduhul în

florit de cea dintîi ninsoare, dinspre 
valea mănăstirilor sună, răsună, bătute 
în dungă, clopotele care-au vestit izbîn- 
zile lui Ștefan cel mare. Prin vînt parcă 
tropotă călăreții lui Ștefan. Deasupra, 
norii închipuie bătălii trecute. Sub ei se 
amestecă în vînt cîntecul sirenelor de la
Săvinești și Borzești, cîntec ce curge 
parcă dintr-o imensă orgă eoliană. Pe 
aici au trăit și au intrat în istorie, la 
fel de furtunoși ca și domnitorul din ve
chime, Eminescu și Sadoveanu. In ținutul 
de sub Ceahlău și-au scris trecerea prin 
lume, cu linii și culori care fac încîntarea 
ochiului. Grigorescu și Tonitza, cel dintîi 
la Agapia, al doilea, sus în munte, la Du
rau. Către Neamț, la vale, în sat la Hu- 
mulești a învățat buchiile și s-a scăldat 
în Ozana cea frumos luminoasă marele 
povestitor Ion Creangă care a dăruit lumii 
nemuritoarele „Amintiri din copilărie“ 
ce „se citesc cu aceeași plăcere de la 
șapte la șaptezeci de ani“. La Văratic, 
gînditorul Ibrăileanu a lucrat la roma
nul „Adela“ și tot aici Veronica Micle, 
marea dragoste a luceafărului poeziei ro- 
mînești, a închis ochii pentru totdeauna.

Ținutul Bacăului, bogat în măreție 
istorică, dar prăbușit veacuri de-a rîndul 
în sărăcie, a cunoscut, în anii de demo
crație populară, întoarcerea la viață și 
intrarea definitivă într-o epocă glorioasă. 
Istoria biruințeloi' sale socialiste a căpă
tat cu vremea dimensiuni ce uimesc pe 
toți călătorii care poposesc aici din multe 
colțuri de lume. De necrezut, scria un 
inginer străin într-o carte de impresii, 
referindu-se la orașul Onești, de necre
zut că s_au putut așeza una peste alta 
atîtea cărămizi doar în cîțiva ani; se 
construiește într-un ritm care te umple 
de respect; instalațiile dv. sînt dintre 
cele mai moderne din lume, iar în ce 
privește blocurile de locuit, totul e făcut 
cu bun gust, cu farmec, cu grijă pentru 
cei ce vin să locuiască în ele“.

/Vtf ne căutați 

pe harta veche:

lipseam

| IIIUWJIII n regiunea Bacău se cuprind 
I ifW ' ' fostele județe Roman, Neamț 

și Bacău. La miază-noapte și
' fir-' ''ii apus strujuie culmile fume- 

' jjl goase ale Ceahlăului, ale
I lill munților Bistriței, Oituzului,

Trotușului și Neamțului. Aici, 
în sus, pe apa Trotușului. iar mai apoi 
pe a Bistriței, rostogolindu-se vijelioasă 
între maluri abrupte, se înșiră cea mai 
mare parte dintre cele vreo cincispre
zece orașe în care se concentrează forța 
industrială a regiunii: petrochimică, me
talurgică, minieră, textilă. Zeletinul și 
Moineștii sînt punctele de extracție ale 
aurului negru. Bazinul carbonifer Comă- 
nești rivalizează din punct de vedere al 
calității cărbunelui, cu cel de la Petrila. 
La Tg. Ocna se extrage sare ; subsolul 
de aici, s-a calculat, poate hrăni „întreaga 
țară aproape opt sute de ani. Cetățile chi
miei — Săvinești, Roznov, Borzești, 
Onești și lanțul celor zece hidrocentrale 
dintre Bacău și Piatra Neamț, precum și 
Hidrocentrala „V. I. Lenin“ de la Bicaz, 
toate create numai în anii de democrație 
populară, fac ca industria regiunii să 
fie de aproape șapte ori mai puternică 
decît tot ceea ce a realizat burghezia 
pe aceste meleaguri.

In trecut, multe dintre localitățile în
șirate mai sus, erau „spații ale tăcerii“. 
Burghezia, nepăsătoare de soarta țării, 
jefuia, cu minimum de investiții, petrolul, 
cărbunele, sarea și lemnul. Din producția 
globală a celor trei județe, exploatarea 
și prelucrarea lemnului ocupa 40 la sută. 
Munții erau despăduriți și nu se mai 
planta nimic în locul pădurilor tăiate. 
Lemnul era scos din țară pe Bistrița, pe 
Șiret și pe Dunăre. Culmile pleșuve 
goale, măcinate de vînturi și puhoaie, a- 
bia în anii noștri au fost replantate.

Vechile orașe ale regiunii, fîrguri mol
dovene mizere, locuri unde „nu_ se în- 
tîmpla nimic“, se treceau în sărăcie și 
neputință. Punctele lor cardinale erau 
pelagra, tuberculoza, sărăcia și mortali
tatea infantilă. Județele Roman și Neamț 
ocupau (tristă glorie) locul, I și III pe 
țară în ceea ce privește pelagra. Foamea 
făcea ravagii cumplite.

Buhuși, Sascut, Moinești, Roman, Ad- 
jud, Tg. Neamț, considerate pe atunci 
orășele de frunte, erau luminate electric 
doar pe străzile din centru. Roznov, Să
vinești, Bicaz, Borzești existau pe hartă 
ca așezări țărănești, locuite de oameni 
care munceau pămînt cu dijmă.

Grija partidului și guvernului nostru 
de a ridica la o treaptă de dezvoltare 
modernă toate regiunile țării, bazîndu-șe 
pe specificul fiecăreia, a făcut ca din 
1948, anul naționalizării, și pînă în pre
zent, regiunea Bacău să devină centrul 
industriei petrochimice și cel mai de 
seamă producător de electricitate. Să
vinești, Roznov, Borzești s„-au transformat 
în cîțiva ani, din niște sătulețe umile în 
adevărate orașe. Iar la Onești, pe Tro- 
tuș, acolo unde la Rafinăria nr. 10 se face 
cracarea catalitică a petrolului și va rodi 
în curînd marele arbore de cauciuc al 
Romîniei, a luat ființă unul dintre cele 
mai moderne orașe din Moldova în care 
trăiesc peste 50 000 de locuitori. Odini
oară, satul răsfirat sub poală de deal, 
nu atrăgea’ atenția prin nimic. Alexan
dru Vlahuță, cîntărețul „Romîniei pito
rești“, trecător prin Oneștii vechi, n-a 
găsit nimic vrednic de notat, ochii lui 
s-au oprit o clipă doar asupra peisajului, 
singurul lucru care putea reține atenția 
călătorului. Onești, în 1962. la cîțiva ani, 
de la apariția lui pe harta patriei, e orașul 
cu o superbă linie arhitectonică. I se spu
ne „orașul fără istorie” - e totodată și 

orașul fără mahalale, termoficat în între
gime, cu o magistrală învăluită noaptea 
în lumina ca de vis a neonului. Floare 
din beton, fier și lumină peste care curge 
aroma munților amorțiți de ger. Cinema
tografe, club, dispensare, școli. Elevul 
Dan Popescu, fiul unui rafinor, văzîn- 
du-mă cercetînd harta de pe peretele 
clasei lor, mi-a spus :

—■ Harta aceea e veche, nu ne căutați 
pe ea, lipseam cînd au făcut-o.

Harta nu e mai veche de zece ani, dar 
orașul Onești lipsea, Onești, Roznov, 
Borzești, Săvinești lipsesc de pe harta 
veche. Ele au devenit prezențe monu
mentale în peisajul socialist al patriei 
în răstimpul cît cartografii, terminîind o 
serie de hărți au pus jos compasele și 
culorile ca să se odihnească, apoi să se 
apuce din nou de lucru.

Ținutul din umbra Ceahlăului, colin
dat odinioară de zimbri, suie necontenit 
în istoria civilizației moderne.

I DE IERI
I SI DE AZI

Oneștiul înaintează pe verticală. Munții trimit spre ferestrele largi aroma ierburilor.

Constelații noi

I
U I' a începutul verii anului 1960 
’ jl s-au călătorit pe Bistrița la 

|. vale cele din urmă plute. Și 
k... j tot atunci, cea mai vijelioasă 
■f | apă a Moldovei, învingă- 
rn I toare, veacuri de-a rîndul, 

în bătălia cu munții, s-a su
cit din drum, apucînd calea prin tune-. 
Iul de aducțiune săpat în inima mun
telui Botoșanu. în iulie 1960, Bistrița în
vinsă își începu suișul în văzduhul pa
triei ca să azvîrle peste întinderi noi con

stelații. Uriașul plan de electrificare a 
țării începea să se împlinească. Și între 
munții ca pereții unui grandios arc 
de triumf, oamenii își sărbătoreau 
izbînda.

Hidrocentrala „V. I. Lenin" de la Bi
caz și celelalte unități producătoare de 
energie electrică și termică din ținutul' 
Bacăului livrează astăzi mai mulți kilo- 
vați/oră ’ decît producea toată Romînia 
anului 1938. Epoca feștilei de seu și a 
lămpii cu fitilul înmuiat în gaz a apus 
pentru totdeauna. Pe lacul de acumulare, 
colindat de vaporașe și bărci, împrejmuit 
de stațiuni de odihnă, cu hoteluri alpine, 
se răsfrîng, noaptea, constelațiile de din
colo de vîrful adîncit în nori al Cea
hlăului. Constelațiile, izvorînd din inima 
Uzinei Stejarul, de la Termocentralele 
Borzești șl Comănești împînzesc Mol
dova toată și se răsfrîng, răsturnate, în 
cîmpia cerului. Cerul de deasupra Mol
dovei primește noaptea lumina adunată 
din puhoaiele Bistriței...

în 1948, anul naționalizării, în regiu
nea Bacău, producția chimică reprezenta 
527 000 lei (prețuri actuale). Din țițeiul 
scos cu mijloace primitive la Moinești și 
Zemeș se extrăgeau motorine și benzine 
în rafinăriile cu capacitate redusă din 
Moinești. Trenuri întregi, mii de cis
terne. luau drumul străinătății în trecut. 
Capitalul străin strangula dezvoltarea 
industriei autohtone. în ce privește sa
linele, acestea produceau atît cît încă
pea în solnițele gospodinelor.

Romînia socialistă, datorită grijii par
tidului, a pus bazele unei industrii petro
chimice moderne care să satisfacă ce
rințele crescînde ale industriei noastre în 
general și ale agriculturii. Și astfel, în 
ținutul Bacăului, bogat în resurse natu
rale, au luat ființă, ajungînd să se im
pună în scurtă vreme și pe plan mon
dial, Rafinăria nr. 10 și Combinatul de 
cauciuc de la Onești, Uzina relon-rolan 
de Ia Săvinești și Combinatul de îngră
șăminte azotoase de la Roznov.

Astăzi, țițeiul din valea Moineștilor, 
sarea de la Tg. Ocna, apa Bistriței, căr

bunii din bazinul Comăneștilor, gazele 
naturale... și aerul, prelucrate în rafi
năriile moderne ale Oneștiului și Săvi- 
neștilor produc bunuri incalculabile, 
benzine, motorine, fibre sintetice, fenol, 
acetonă, vopseluri, medicamente, parfu- 
muri — în total cîteva sute de sorti
mente. Producția chimică a regiunii a 
crescut de aproape o sută de ori față de 
anul 1938. In viitorul apropiat Com
binatul de îngrășăminte azotoase va 
da 210 000 tone îngrășăminte din 
care se va putea îngrășa o suprafață de 
800 000 ha, fapt care va face să se ob
țină un spor de recoltă de 200 000 tone 
grîu și 210 000 tone porumb, iar Uzinele 
relon-rolan de la Săvinești, vor da 13 000 
tone fibre din care se pot confecționa 
17 000 000 costume bărbătești.

Lemnul, trupul alb al brazilor din si
hlele munților, jefuit cu lăcomie de lup 
în trecut, intră acum în mod rațional, 
în fabricile de hîrtie de la Bacău și Pia
tra Neamț și se schimbă în albul de ză
padă al foii pe care gîndesc, în nopți 
adînci, poeții.

Săvinești, Secfia de fi
latură. Albul de ză
padă al fibrelor sinte
tice se îmbină armo
nios cu verdele ghive- 
celor de flori, cu lu
mina fluorescentă ți 
covoarele oltenești — 
— armonia luminii și 

a muncii libere.

în fostele județe Bacău, Roman și 
Neamț metalurgia era reprezentată prin 
cîteva tucerii (se făceau ceaune, bucșe 
pentru căruți, plite) și un arsenal al arma
tei unde se reparau, manual, arme. Din
tre multele orășele pipernicite, cu briști 
minate de surugii în; caftane, cu mățari 
scandalagii, cu ofticoși, cu bordeluri la 
gară și în centru, cu „circul universal“ 
gemînd de ploșnițe, doar Romanul și 
Bacăul aveau cîteva ateliere. în rest, 
celelalte orașe, mai cu seamă cele din 
partea cîmpiei, fiind considerate cerea
liere, erau lăsate să amorțească în mi
zerie. în anii de după eliberare, la Ba
cău a fost construită o uzină metalur
gică, la Piatra Neamț și la Roman au 
fost lărgite și reutilate două întreprin
deri metalurgice și tot la Roman a fost 
ridicată din temelii Fabrica de țevi — 
cea mai de seamă din. Romînia. Aici se 
produc: țevi pentru forajul petrolier. In
dia, Cuba, Republica Populară Chineză, 
Irak, iată doar cîteva din țările care 
cumpără utilajul produs la Roman — 
orașul în care, după cum spunea un 
muncitor angajat aici de la începutul 
șantierului, găseai aproape în fața fie
cărei prăvălii, cîte-un ciorchine de bidi
nele din coadă de cal și ciure de cer
nut, cu ochiul larg, ca să treacă prin ele 
și mălaiul și tărîța.

Situat pe un deal cu ondulații line, 
Buhușii, orașul în care se află una din
tre cele mai importante fabrici de pos
tav din sud-estul Europei, a cunoscut, 
în trecut, cele mai cumplite forme ale 
terorii burghezo-moșierești. Fabrica, so
cietate pe acțiuni (bătrînul muncitor 
Gheorghe Linguraru susține că mulți 
dintre acționari nu știau nici măcar în

...La Roman a fost ridicată din temelii Fabrica de țevi — cea mai de seamă din Jară.

ce parte a țării se află Buhușii) era o 
hardughie cu săli lipsite de aerisire, în
tunecoase, cu utilaje primitive. în 1935, 
5 000 muncitori textiliști, conduși de Par
tidul Comunist, au declarat, revendicînd 
drepturi politice și economice, o grevă 
care a durat 70 de zile. Patronii au înă
bușit-o cu forța armată... Ceea ce visau 
greviștii de la Buhuși s-a înfăptuit pe 
deplin în anii noștri.

Bacău, Bicaz, Săvinești, Onc«ti, Bu
huși, Roman — orașe ale Moldovei so
cialiste — privite de undeva de sus par 
niște constelații rotitoare. Privindu-la 
din avion am avut o vreme impresia că 
deasupra Moldovei ploua cu stele.

Pridvoare

însorite

■
 ecembrie. Sus, în ținutul

Bacăului, ninge. Clopoțeii 
vîntului gonesc de-a dura 
spre văi. Ninge. Satele de 
sub brîul munților, dimi
neața, fumegă liniștit. Para
șutați din înălțimi, fulgii 

scămoși trec prin aerul tare ca rachiul 
și se așează pe acoperișurile de draniță 
și pe luncile în care grîul răsărit în 
toamnă își încâlcește firele în pămînt. 
Dîre de sănii, lucioase, străbat ulițele. 
La colțul caselor, gospodarii găsesc în 
zori urme de iepuri și de vulpi. Iarnă. 
Satele o întîmpină liniștite — gospodă
riile colective și-au adunat bucatele în 
hambare — și se pregătesc pentru pri
măvara .viitoare, febril și robust. Iernile 
de altădată, Moldova le trăia cu spaimă, 
în sărăcie neagră. „Căci sărăcia, spunea 
președintele gospodăriei din Hlăpești, 
venea de-a dura la vale și se oprea la 
noi pînă-n iarna cealaltă". Adică, an de 
an, sărăcia asta, prăvălită de sus (ci
tiți de la boieri), se oploșea în ulicioa
rele satelor moldovene și rămînea acolo, 
grea ca bolovanii, pentru veșnicie. în 
cele trei foste județe peste care se în

tinde regiunea Bacău, pămîntul era îm
părți după cum urmează : 68 la sută în 
mîna boierilor, restul... restul în mîinile 
cui apucase să-1 înșface, dînd în schimb 
bani grei, sunători, cu prilejul unor si
mulacre' de reformă agrară.. O statistică,' 
datată 1938, arată că în județele Roman 
(prin excelență cerealier) și Bacău, 80 la 
sută din țărani nu posedau atelaje agri
cole. Plugul de lemn și grapa de mără
cini, iată uneltele cu care moldoveanul 
scormonea pămîntul ca să arunce în el 
sămînța. Iarna însemna atunci mizerie, 
molimă și frig.

Iarna care se așterne acum găsește 
satele regiunii Bacău la adăpost de să
răcie și nevoi. Clopoțeii vîntului îngînă 
un cîntec de bucurie.

Moldova se cufunda în iernile de altă
dată ca într-un întuneric de peșteră. 
Nopțile de catran au dispărut. Numai pe 
deasupra satelor din regiunea Bacău șu
ieră în vînt 350 km cablu de la rețelele 
de înaltă tensiune. în pridvoarele, meș
teșugit înflorite cu dalta, zăpada capătă 
reflexe de smalț, împrumutate de la be
cul răsărit deasupra ușii.

în martie, în regiunea Bacău s-a în
făptuit colectivizarea deplină. Deservite 
de un uriaș parc de mașini și tractoare, 
gospodăriile colective au smuls pămîntu- 
lui, în condiții de climă parțial sece
toase, recolte care depășesc totuși pe 
cele strînse în anii de vîrf din vechea 
Romînie burghezo-moșierească. Sînt re
zultatele unei agriculturi raționale, ști
ințifice, îndrumată de specialiști cu 
înaltă calificare. La Păstrăveni și Țibu
cani. în raionul Tg. Neamț, porumbul a 
dat în jur de 5 000 kg Ljabe la hectar, 
la Homocea, în Adjud și la Săucești, în

Bacău, s-au strîns aproape 2 000 kg grîu 
la hectar. N-a plouat la vreme, în 
schimb în aprilie, cînd mustul primă
verii se sleise de-acum sub vînturi, peste 
ogoare a fost dezvăluită de om o nin
soare ciudată — fulgii albi ai azotului 
produși în combinatul de la Roznov, îm- 
prăștiați pe ogoare, a dat acestora rezis
tență și putere...

în lupta cu seceta, știința a biruit. 
Anual în cuprinsul regiunii Bacău, func
ționează școli cu durată <' : cîteva luni 
la care sînt pregătiți pentru bătălia cu 
pămîntul, brigadieri, și președinți de gos
podărie...

„Cartea, spunea Gh. Maftei, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele gospodă
riei din Țibucani, a devenit de mult 
prietenul și sfătuitorul nostru... Am în
vățat că, pe lîngă meșteșugul de-a lucra 
pămîntul, trebuie să-1 cunoaștem și pe 
acela de a crește animale. Formarea 
unui sector zootehnic, la fel de puternic 
ca și cel vegetal a constituit, ani de-a 

rîndul, problema noastră de căpătîi... Am 
cumpărat vite bune de prăsilă, oi, scroafe 
și am pus ca să le îngrijească specialiști 
ridicați din mijlocul colectiviștilor... Fap
tul acesta ne-a adus acolo că avem as
tăzi un fond de bază care atinge aproape 
cinci milioane lei...“

Vă. amintiți... Sadoveanu relatează în
tr-o povestire drumul său, într-o noapte 
de iarnă, de la oraș către casă. Se apro
piau sărbătorile. Era un viscol și o întu
necime de-ți băgai degetele în ochi. 
Sania închiriată la. han gonea prin întu
neric. Și deodată, de după niște mărăci- 
nișuri încîlcite, a răsărit, mai mult az- 
vîrlită de vînt, umbra unui om care rotea 
pe deasupra un baltag. Oprește, nu-i 
„pricitoru“ a strigat cel care mîna caii 
— și apoi către povestitor : vai de capul 
lui, are o socoteală cu „pricitoru“ că l-a 
adus în sapă de lemn... întîmplarea se 
petrecea undeva prin Moldova... De fapt 
întîmplările acestea se petreceau peste 
tot, și-n Moldova și-n Țara Romînească 
și-n Ardeal... Păstrăvenii, sat cîntat de 
același Sadoveanu... Pe aici a poposit 
Radu Suliță, frații Jder și domnii Mol
dovei în drum spre Neamț sau spre Su
ceava. La Păstrăveni, gospodăria colec
tivă a Juat ființă în 1950. în inventarul 
ei' se găseau„vreo șapte cai, cîteva căruțe 
vechi, o ladă pentru mălai, niște pluguri 
de lemn — și încolo nimic. Astăzi, gospo- 

daria e vestită în întreaga regiune. 'Are 
cel mai puternic sector zootehnic și un 
fond de bază care se cifrează la cîteva 
milioane. în zece ani s-au construit peste 
o sută de case noi, fiecare fată care se 
mărită are mobilă nouă, în sat funcțio
nează un cămin cultural cu cinemato
graf, sală de lectură, sală de șah. și o 
bibliotecă de cîteva mii de volume.

Ninge. Peste Moldova se așterne, rotită 
de vînt. zăpada. Seara, cînd negurile 
coboară peste uluci, se aprind pe ulițe 
bulgării, de foc ai becurilor electrice. în 
lumina lor. ninsoarea se cerne subțire și 
veselă. Clopoțeii vîntului se rostogolesc 
ca rîsetele de copii pe. sub pridvoarele 
luminoase. în sediile gospodăriilor, ingi
nerii deschid cursurile agrozootehnice. 
La căminul cultural, echipele artistice 
repetă. Afară bubuie crivățul. Ciobanii 
învăluiți în cojoace groase, păzesc pe 
lîngă saivane. Iarnă. Un copil, o gîgîlice 
de om, stă aplecat peste un caiet și scrie 
cea dintîi compunere liberă. Sub strea
șină pridvorului, țurțurii de gheață zum- 
zăie ca niște coarde de țambal. Și copi
lul. scrie : „Iarna la noi e veselă“ — ci
tat pe care l-am copiat întocmai din ca
ietul elevului Fodor de la școala elemen
tară din satul Hlăpești.

Amplul proces de dezvoltare indu
strială și de ridicare a agriculturii pe o 
treaptă modernă petrecut în regiunea 
Bacău, ca în toate regiunile.țării a atras, 

firesc, împlinirea, desfășurată energic și 
atent, a viselor omului muncitor de a 
se bucura de toate însemnele civilizației. 
Revoluția socialistă a operat schimbări 
radicale și pe plan spiritual, forța crea
toare, energia descătușată a maselor rha- 
nifestîndu-se acum deplin în toate do
meniile de activitate. Ținutul Bacăului, 
deținînd altădată întîietatea în boala 
cunoscută sub numele de pelagră, deți
nea, pare-se, întîietatea și în ceea ce pri
vește neștiința de carte. Analfabetismul 
se încadra, intra organic în rama de mi
zerie și lut a ținutului. Spoiala culturală 
a Bacăului de care făceau tapaj într-un 
limbaj care încălca mai toate normele 
gramaticii, politicienii din această parte 
a țării, se reducea la urma urmelor, la 
existența a cîteva licee împopoțonate cu 
drapele, în veșnică lipsă de fonduri, cu lo
caluri pe care mucegaiul și igrasia de
senau arhipelaguri și cu profesori puși 
pe învîrteală și dornici să schimbe cate
dra pe scaunul de primar. Ce erau a- 
ceste licee, o spune George Bacovia, cîn
tărețul tristețelor de plumb, care-a scris 
aici, în orașul de la care și-a luat și 
numele (Bacău se chema în vechime 
Bacovia) multe din. versurile sale acu
zatoare :

Liceu — cimitir
Al tinereții mele —

W In lume m-ai dat
In vîltorile grele

’M': Atît de blazat...
V' Liceu — cimitir

Al tinereții mele..

Mai departe, nimic. Dincolo de. strada 
mare, și aceea ghiftuită de negustori, 
începea întunericul...

Puterea populară a înfăptuit pe întreg 
cuprinsul țării revoluția culturală. Omul 
s-a descoperit pe sine, și-a descoperit 
virtuțile și aspirațiile. în acești ani, cînd 
în regiunea Bacău se construiau combi
natele gigant și luau naștere orașe noi — 
Onești, Lucăcești — cartiere noi — 
Steau roșie și cartierul 1 Mai din Bacău 
— cartea pătrundea în toate casele. în
tr-o perioadă de șapte ani s-au construit 
aproape 11 000 apartamente, 600 cabane 
pentru muncitorii forestieri și totodată 
s-au înălțat peste o sută de localuri de 
școală. Drumul spre cultură și civilizație 

e marcat aici de 150 cinematografe să
tești (odinioară nu exista nici unul) și 
de 900 biblioteci cu un fond de peste 
1 500 000 volume. La Bacău și la Piatra 
Neamț au luat ființă teatre de stat, Ia 
Bacău și Roman, au fost construite două 
teatre de vară.

.Vizitatorul care poposește în această 
regiune, va întîlni palate ale culturii în 
orașe cum sînt Comănești, Buhuși, Adjud, 
Moinești. Pe scenele lor și pe ale cămi
nelor culturale activează 40 000 de tineri 
și vîrstnici, cuprinși în peste 2 000 de 
formații artistice. Alte zeci de mii de 
oameni ai muncii au la dispoziție aproa
pe 900 de baze sportive. Văd lumina ti
parului zilnic, sau săptămînal, șapte 
ziare și la perioade de timp nu prea în
depărtate casele de creație populară scot 
culegeri de poezie, proză și folclor... Iar 
glorioasele urme ale trecutului, Cetatea 
Neamțului și vechile mînăstiri domnești 
au fost restaurate, înfățișîndu-se călăto
rului în strălucirea de odinioară. La 
Piatra Neamț a fost instaurată o easă 
memorială Calistrat Hogaș, iar la Humu- 
lești, călătorul va putea privi vatra de 
care atîrnau doi motocei de înnebuneau 
mițele jucîndu-se cu ei...

Iarnă. Ceahlăul, ascuns în cețuri și 
ninsoare, e vadul pe care clopoțeii vîn
tului se rostogolesc într-o cascadă armo
nioasă peste ținutul Bacăului — pămînt 
minunat în care legenda se îmbină cu 
monumentele biruinței socialismului.

fAnuș neagu



■ MAȘINILE ELECTRONICE
VIEȚII

la una

Artiștii în mijlocul colectiviștilor

că sîntem și 
în care se 
este supra-

starea 
agrava

con
din tre 
Astăzi de prof. univ.

Ed. Nicolau

ÎN SPRIJINUL

putea influența direct orga- 
de simț, Dar, mei nu mai este făcută de 

tre un medic specialist, ci 
către aparatul cibernetic.

Dar, roboții ajută și în

oboții electronici 
pătrund tot mai 
mult în diverse 
sectoare de activi
tate științifică, teh
nică, economică. 
Mașinile ciberneti

ce prin posibilitățile lor mul
tiple eliberează pe om de po
vara unor munci grele, 
ducînd Ia performanțe 
cele mai remarcabile, 
numeroși „roboți“ intervin- în 
viața de zi cu zi a omului.

Nu de mult, în Uniunea So
vietică s-a realizat un aparat 
care ajută pe medici în pune
rea diagnosticului.

Alte mașini cibernetice re
glează anestezia în timpul o- 
perațiilor. Puternice calculatoa
re electronice prelucrează in
formațiile statistice care vin 
din marea rețea de apărare a 
sănătății din Uniunea Sovie
tică.

Iată însă că de curînd a in
trat în funcțiune și o soră me
dicală... electronică.

Se știet că în cazul unor bol
navi mai grav, este necesar 
ca, în permanență, starea lor 
să fie supravegheată de o per
soană cu o calificare sanitară 
cel puțin medie.

.Munca este grea, mai ales 
în timpul nopții,' cînd ore în
tregi pot trece fără ca starea 
bolnavului să se schimbe cu 
ceva.

Totuși, pacientul nu poate fi 
lăsat singur, deoarece 
sănătății lui se poate 
pe neașteptate.

Tocmai în acest scop
din cliniciie de cardiologie din 
Moscova, s-a experimentat cu 
succes o mașină care înlocuieș
te... sora de gardă.

Mașina a fost realizată de 
către V. Gurfinkel, doctor în 
științe medicale, și M. Țeplin, 
candidat în științe fizice și ma
tematice.

Să ne imaginăm 
noi în încăperea 
află bolnavul care 
veghiat cibernetic.

Bolnavul doarme, totul pare 
liniștit, nu se observă nimic 
deosebit. Dar de fapt electrozii 
captează biocurenții produși de 
inima sa, c nducîndu-i la un 
mic „creier electronic".

După c.um se știe, fiecare or
gan în funcțiune produce elec
tricitate. Aceștia sînt așa nu- 
miții biocurenți. In mod nor
mal, ei sînt prea slabi pentru

a
. ițele noastre 
omul este ajutat de către apa
ratele electronice sensibile, 
care pot amplifica foarte mult 
semnale electrice slabe.

Biocurenții sînt culeși cu a- 
jutorul unor mici electrozi fir' 
xați în diverse părți de pe or
ganism. Acești biocurenți sînt 
apoi conduși la amplificatoare
le electronice, iar de aci la a- 
paratul cibernetic, care inter
pretează semnalul cules.

In adevăr, să presupunem că 
este vorba de funcționarea 
cordului. De mai mult timp me
dicii știu că forma curbei ce 
se obține din înregistrarea bio
curenților inimii reprezintă cu 
precizie starea de sănătate sau 
de boală a cordului.

In mod obișnuit, curba obți
nută din înregistrarea biocu-

■ teniilor produși de inimă poar
tă numele de electrocardio
gramă.

In cazul. aparatului inventat 
de V. Gurlinkel și M. Țeplin, 
interpretarea electrocardiogra
mei nu mai este făcută de că- 

de

alt 
mod pe oamenii de știință care 
studiază problemele medicale. 
Se știe că mai de mult 
la Kiev, sub conducerea 
demiciatiului Gnedenko 
doctorului Amosov, s-a 
zdt o mașină pentru

timp, 
aCa- 

și a 
reali- 

punerea 
diagnosticului, pe baza simpto- 
melor prezentate de către cei 
examinați.

Această mgșină avea avan
tajul că ■stabilea diagnosticul 
pe baze absolut obiective, iară 
să intervină vreun factor su
biectiv sau vreo idee precon
cepută. a medicului.

De curînd, familia mașinilor 
de diagnostic are un nou meni-

bru, care de data aceasta s-a 
născut Ia Harkov.

Este vorba de un aparat care 
a fost proiectat de către can
didatul în științe medicale V. 
Ghenes și de către inginerul 
Ghendlin. Mașina a fost reali
zată Ia Institutul de radiologie 
medicală.

Această mașină face parte 
din categoria aparatelor instrui- 
bile, adică a automatelor ci
bernetice care sînt capabile de 
a învăța, de a ii instruite,

Mașina la care ne referim 
permite doctorilor să studieze 
maladii noi și să perfecționeze 
punerea diagnosticului în anu
mite cazuri mai complicate.

Mașina realizată de curînd 
Ia Harkov poate fi utilizată de 
medic fără ajutorul unui spe
cialist în programarea calcula
toarelor electronice, ceea ce 
reprezintă o simplificare impor
tantă.

De unde la început primele 
automate realizate de om nu 
erau dealt o copie a funcțio
nării exterioare a organismelor 
vii, astăzi s-au realizat roboți 
electronici care nu au nimic 
din funcționarea exterioară, 
din aparența organismelor vii, 
dar, în schimb, intervin direct 
în viața omului, ajutîndu-1 pe 
om în cele mai diverse domenii 
de activitate.

Ședința Comisiei
economico-financiare

In ziua de 20 decembrie, Comisia econo- 
mico-financiară a Marii Adunări Naționale a 
început examinarea proiectului de buget al 
statului pe anul 1963, care urmează a fi supus 
dezbaterii Marii Adunări Naționale

Tovarășul Aurel Vijoli, ministrul finanțele:; 
a făcut o expunere asupra executării buge
tului pe anul 1962 și a prezentat proiectul 
bugetului de stat pe anul 1963.

Lucrările comisiei continuă.
(Agerpres) t

Un nou spital
veterinar

La Hațeg, regiunea 
Hunedoara a fost 
dat în folosință pen
tru unitățile agricole 
socialiste din împre
jurimi un spital ve
terinar modern. Noua 
unitate dispune de 
grajduri special ame
najate, laborator ve
terinar, farmacie și 
sală pentru consul
tarea animalelor bol
nave.

In acest an au 
fost înființate in re
giunea Hunedoara 20 
de circumscripții ve
terinare, 
grieole i 
această 
dispun 
spitale 
scripții 
tale cu aparatură și 
cadre de specialitate.

Unitățile a- 
socialiste din 
parte a țării 
acum de 3 

ji 73 circuni- 
veterinare do-

Instilulu! de tercelări electrotehnice din 
Capitală. In vederea cercetării izolațiilor 
de înalta tensiune, Ion Ruziczka, teh
nician, pregătește pentru lucru gene
ratorul de impuls de tensiune de 

1 000 Kv,

Fotoj AGERPRES

SUCEAVA (de la corespondentul 
nostru).

In actuala stagiune Teatrul - de stat 
„Mihail Eminescu“ din Botoșani a pre- 

.zențat 25 de spectacole cu piesa „îndrăz
neala“ de Gh. Vlad în comunele regi
unii, In G.A.C. „Drumul belșugului” clin 
comuna Șiefănești, raionul Botoșani, co
lectivul teatrului a organizat un specta-

col cu discuții. Astfel de spectacole vor 
îi organizate și în alte comune din re
giune. Teatrul de stat M. Eminescu din 
Botoșani a mai jucat în această stagiune 
piesele : Morișca, Gaițele, Cred în tine. 
In cele două luni de la deschiderea sta
giunii teatrul a prezentat 59 de specta
cole din care 35 în deplasare la care au 
participat peste 20 000 de spectatori.

—

TELEGRAMĂ

(Agerpres)

dimineața a părăsit 
Capitala plecînd cu avionul la 
Addis-Abeba, echipa de fotbal 
(tineret) a R. P. Romîne, care 
va întîlni duminică reprezen
tativa Etiopiei. După acest 
joc, tinerii fotbaliști romîni 
urmează să mai susțină două 
meciuri în Etiopia. Lotul 
care a făcut deplasarea cu
prinde, printire alții, pe Suciu, 
Pali, Răcelescu, Petescu, Neșu, 
Pavlovici, Florea Voinea, 
Raksi și Crișan. Antrenorii 
echipei sînt Gh. Ola și B. 
Marian.

• Maestra internațională 
Tatiana Zatulovskaia este noua 
campioană de șah a U.R.S.S. în 
turneul recent încheiat la Riga 
ea a totalizat 13 puncte din 
19 posibile, fiind urmată în 
clasament de Larisa Volpert 
și Alia Kușnir cu cîte 12,5 
puncte fiecare.

Tatiana Zatulovskaia,

vîrstă de 27 ani, este de profe
sio inginer geolog.

!

PE ECRANE

Omul de lingă tineRegăsirea

SĂPTĂM1NA VIITOARE
MMM

Informații

Povestirea vieții frumoasei Zumrad, care, sfidînd preju
decățile seculare, luptă cu demnitate pentru obținerea drep
tului la fericire, Ia dragoste.

® Cel de-al 30-lea campio
nat unional de șah de la Ere- 
van a luat sfîrșit cu victoria 
marelui maestru internațional 
Viktor Korcinoi. în ultima 
rundă, șahistul din Leningrad 
a făcut remiză cu Aronin, a- 
cumulînd astfel 14 puncte din 
19 posibile.

Mare se desfășoară ultima 
rundă a campionatului repu
blican de șah. Doi tineri șa
hiști, Florin Gheorghiu și A- 
lexandru Gunsberger, candi
dează cu șanse mari la cuce
rirea titlului de campion. 
După 18 runde ei au totalizat 
cite 12 puncte și 
mâți, Ia o jumătate 
de Pavlov.

sînt ur-' 
de punct,

O producție a studiourilor sovietice

■ * $

• Cupa orașelor tîrguri este 
pină acum cea mai dîrz dis
putată dintre competițiile fot
balistice europene. Săptămina 
aceasta s-au jucat trei meciuri 
retur dar numai o echipă a 
obținut calificarea în sfertu
rile de finală. Aceasta este 
A S Roma, care a pierdut la 
limită, cu 2—1, în fața echipei 
spaniole Saragosa, după ce 
cîștigase cu 4—2 primul meci, 
în schimb, F C Barcelona și 
Steaua Roșie Belgrad vor tre
bui să dispute un al treilea 
meci, pe teren neutru, deoare
ce spaniolii au cîștigat numai 
cu 1—0 pe teren propriu și au 
fost învinși cu 3—2 în depla
sare. Un rezultat neașteptat a 
obținut echipa scoțiană Dun
fermline, care a învins cu 6—2 
pe Valencia, cîștigătoare cu 
4—0 în tur.

la ora 19• Mîine seară de 
în sala sporturilor de la FIo- 
reasca amatorii de box din 
Capitală vor avea prilejul să 
urmărească finala campiona
tului republican pe echipe care 
va pune față în față forma
țiile Steaua București și C.S.O. 
Craiova.

Cu ocazia proclamării Ugan- 
dei ca stat independent, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri ai Republicii Popu
lare Romîne. a trimis d-lui A. 
Milton Obote, primul minis
tru al Ugandei, o telegramă 
de felicitare.

La această 
primit din 
ministru al 
rul răspuns

telegramă s-a 
partea primului 
Ugandei următo-

profund mișcat de 
prin

O producție a studioului cinematografic „București
Scenariul: PAUL EVERAC 
Regia: HOREA POPESCU 
Imaginea: LUPU GUTMAN

In completare: „LACURI GLACIALE” o 
dioului „Alex. Sahia” în regia lui

producție a stu- 
Ion Bostan

pleacă în Sierra

Film de un înalt nivel artistic, care înfățișează cu sub
tilitate forța educativă a societății sovietice, în stare să tran
sforme și cele mai slabe caractere în elemente utile, re- 
dîndu-le încredere în propriile lor forțe.

O producție a studioului „M. Gorki” din Moscova in regia 
Iui L. Kulidjanov

O producție a studiourilor cubane
în Imagini pline de optimism șl elan tineresc, filmul urmă

rește drumul tinărului Pedro în rîndurile luptătorilor 
revoluționari cubani din munții Sierra Maestra

La 20 decembrie a sosit în 
Capitală Giăn Du Hoan, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Democrate Coreene în 
R. P. Romînă.

La sosite; <Măn Du Hoan a 
fost întîmpinat de Gh. Luca, 
directorul Protocolului Minis
terului Afacerilor Externe.

Au fost de față Pak Rion 
Man, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.P.D. Coreene în
R. P. Romînă, membri ai am
basadei, precum și șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă.

★

în ciclul de conferințe „Uma
nismul în slujba contempora
neității“, acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne a conferențiat 
joi după-amiază la Academia 
R.P.R. despre „Umanismul li
teraturii spaniole“. Artiști de 
la Teatrul de Operă și Balet și 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” au prezentat un pro
gram artistic.

• «
Concertul de joi seara al or

chestrei simfonice a 
televiziunii, dirijat de 
noii Elenescu, artist 
a avut ca solist pe violonistul 
sovietic Jean Ter Mergherian.

După Uvertura burlescă de 
Aurel Stroe, programul con
certului a cuprins Contertul 
în re minor pentru vioară și 
orchestră de A. Haciaturian și 
Concertul în re major pentru 
vioară și orchestră de Brahms, 
al căror solist a 
le sovietic.

Concertul s-a 
succes.

• Selecționatele de fotbal 
ale Etiopiei și Turciei s-au în- 
tîlnit din nou la Addis Abeba. 
După cum se știe prima întîl- 
nire se terminase la egalita
te : 0-—0. De data aceasta 
cîștigat fotbaliștii turci 
scorul de 2—1.

au
cu

în• Astăzi de la ora 16,30, 
sala de festivități a clubului 
Dinamo din șos. Ștefan cel

• Un bogat program interna
țional de hochei pe gheață va 
avea loc pe patinoarul artifi
cial din Capitală. Echipa Vor
wärts Berlin (R. D. Germană) 
ne va vizita țara între 7 și 13 
ianuarie. Este prevăzut ca în 
prima jumătate a lunii februa
rie să evolueze la București 
echipa secundă a R. S. Ceho
slovace și echipa reprezenta
tivă a Iugoslaviei. Intre 19 și 
24 februarie amatorii de ho
chei pe gheață vor urmări pe 
patinoarul artificial întrecerile 
tradiționalei competiții „Cupa 
orașului București”. Si-au, a- 
nunțat participarea selecționa
ta orașului Kattowice, o ade
vărată reprezentativă a R. P. 
Polone, echipa Dynamo Weiss- 
waser, campioana R. D. Ger
mane, o echipă din campiona
tul cehoslovac și redutabila 
formație Torpedo Gorki din 
U.R.S.S.

(Agerpres)

Lecții în strînsă legătură cu
(Urmare din pag 1)

o valoroasă experiență în cul
tura plantelor, obțin producții 
mari la hectar. Anul acesta, 
de pildă, brigada numărul 15, 
condusă de utemistul Vișan 
Marin, a realizat de pe 40 de 
hectare 5 600 kg de porumb 
boabe la hectar, cea a lui Pă
sărică Ștefan — 5 500 kg, deci 
cu peste o mie de kg mai 
mult decît media generală a 
gospodăriei. Această experien
ță trebuie cunoscută de toți 
colectiviștii. Pentru asta, la 
sfîrșitul lecției „Importanța 
cunoașterii condițiilor clima
terice pentru producția agri
colă“, de pildă, am invitat pe 
brigadierul Vișan Marin să 
vorbească cursanților despre 
experiența sa în cultivarea 
porumbului. El a arătat prin 
exemple practice ce importan
ță prezintă în realizarea unor 
recolțe mari cunoașterea ce
rințelor de climă ale fiecărei 
plante, determinarea cu pre
cizie a timpului optim de e- 
fectuare a fiecărei lucrări. 
Dar am dat și un exemplu 
chiar la nivelul gospodăriei, 
în primăvară, pe o suprafață 
de circa 40 de ha porumbul 
a fost însămînțat cînd tem-

peratura a fost de plus șase— sau alta din brigăzi și astfel
șapte grade. Plantele au răsă- noțiunile cuprinse în lecție de-
rit tîrziu, peste 14 zile, și e- 
rau firave, fapt care a influ
ențat negativ dezvoltarea lor 
ulterioară, iar producția ob
ținută pe această suprafață 
n-a trecut de 3 700 de kg 
boabe Ia hectar. Pe restul te
renului, semănatul s-a efec
tuat cînd temperatura solului 
a ajuns la plus opt sau zece 
grade. Porumbul a răsărit în 
numai 7—8 zile, a avut o dez
voltare viguroasă, iar produc
ția realizată a fost de 4 600 
kg porumb boabe la hectar.

Le-am explicat colectiviști
lor că nu numai semănatul 
la timpul optim condiționea
ză obținerea unor recolte 
mari ci și aplicarea întregului 
complex de măsuri agroteh
nice. Dar iată că atunci cînd 
numai una singură dintre a- 
ceste măsuri a fost neglijată 
s-a și înregistrat un minus 
în recoltă de 900 de kg. Și în 
acest fel — a vorbit în con
tinuare inginerul — la fie
care lecție, un brigadier, un 
colectivist de la o echipă frun
tașă sau un membru din con
ducerea gospodăriei, expun re
ferate, împărtășind experien
ța valoroasă căpătată în una

vin mult mai accesibile 
cursanților, stîrnesc discuții vii 
și deosebit de folositoare.

CÎND LECȚIILE 
NU SE INSPIRA DIN 

ACTIVITATEA PRACTICĂ 
A GOSPODĂRIEI

ex- 
în- 

nu-

I

„Am fost 
amabila dv. telegramă, 
care ne transmiteți felicitări 
și bune urări cu prilejul pro
clamării Ugandei ca stat inde
pendent. Mesajul dv. a produs 
o mare plăcere nu numai gu
vernului nostru și mie perso
nal, dar și întregului popor al 
Ugandei.

în aceste zile istorice, în 
care ne am bucurat cu toții, a 
fost o încurajare deosebită 
pentru noi să aflăm că dv. și 
multe alte țări prietene, îm
părtășiți bucuria noastră.

Este și va rămîne pentru noi 
un puternic stimulent să știm 
că dv. nutriți sentimente de 
prietenie față de Uganda ca- 
rc-șl ocupă locul printre na
țiunile libere. Avem ferma 
convingere că vom face tot 
ce ne stă în putință pentru a 
contribui la apărarea păcii, 
independenței și fericirii în 
Africa și în întreaga lume“.

Schimbul

Aceeași preocupare pentru 
realizarea unor lecții de ca
litate strîns legate de prac
tică există și la cercurile care 
funcționează în gospodăriile 
colective din comunele Ne- 
goiu, Bistrețu, Caraula etc. 
Lecțiile, adaptate la realitățile 
din fiecare gospodărie, nu nu
mai că-i interesează pe 
cursanți dar îi antrenează la 
un studiu individual profund, 
în afara materialului din ma
nuale și notițe ei citesc bro
șuri de specialitate pe care 
le împrumută de la bibliotecă. 
Tovarășa Elena Foriș, biblio
tecară la căminul cultural din 
Afumați, ne releta că numă
rul broșurilor agricole exis
tente la cămin s-a dovedit 
insuficient odată cu începe
rea cursurilor agrozootehnice, 
iar pentru satisfacerea cereri
lor, pînă la procurarea unui

număr mai mare de broșuri, 
a trebuit să delimiteze numă
rul de zile cît poate sta îm
prumutată o asemenea carte.

La unele cursuri însă și în 
special acolo unde lectorii sînt 
cadre didactice, se manifestă 
tendința de a fi expuse lec
ții scolastice în care se 
pun principii teoretice, 
tr-adevăr „corecte” ’dar...
mai atît. Noțiunile nu sînt ilu
strate cu exemple culese din 
gospodărie. Asemenea tendin
țe s-au manifestat, de pildă, la 
cercul de agrotehnică din 
G.A.C. „Viață nouă” comuna 
Urzicuța, unde lector este pro
fesoara Ioncea Lidia. (Dar nu 
numai aici). Lecțiile sînt a- 
proape complet rupte de pro
blemele gospodăriei, nu sînt 
brodate pe activitatea practi
că a colectiviștilor. Și aici sînt 
folosite planșe, mulaje, însă... 
numai celor care se găsesc 
la școală. Prin faptul că a- 
ceste lecții nu sînt legate de 
problemele gospodăriei a scă
zut pe parcurs interesul co
lectiviștilor față de cursuri.

în general, acolo unde lec
torii nu sînt legați prin mun
ca lor de activitatea practică 
a gospodăriei colective ei tre
buie să fie ajutați de către

bucurat

(Agerpres)

Radio-
Ema- 

emerit,

fost oaspete’

de mîine
(Urmare din pag l)

consiliul conducere
G.A.C., de inginerii gospodă
riilor și chiar de organizațiile 
U.T.M. să-și culeagă informa
țiile necesare, să poată trans
planta noțiunile teoretice din 
carte pe terenul viu al mun
cii practice.

•k
din cei 6 000 de 
tineri, recoman-

Peste 2 000 
cursanți sînt 
dați de organizațiile U.T.M.

— Acum, după deschiderea 
învățămîntului agrozootehnic 
— spunea tovarășul Smărăn- 
dache Mihalache, secretar al 
comitetului raional U.T.M. — 
atenția organizațiilor U.T.M. 
este concentrată spre o bună 
desfășurare a cursurilor. Sînt 
ajutați lectorii la pregătirea 
lecțiilor prin furnizarea ma
terialului faptic. Tinerii sînt 
ajutați în organizarea studiu
lui individual, se organizează 
discuții despre „cum ne luăm 
notițe”, în sfîrșit este urmă
rită participarea tinerilor la 
discuțiile în seminarii, este 
urmărită frecvența tinerilor la 
curs. Lectorii țin o strînsă le
gătură cu organizațiile U.T.M.

în comuna Rast, de pildă, 
erau unii tineri (Nacu Nico- 
lae, Căzărică Mircea și alții) 
care nu frecventau cu regu-

lantate cursurile, nu-și 
sușeau bine materialul 
dat. S-a dovedit că ei nu se 
pricepeau bine să-și ia noti
țe și, în general, nu știau să-și 
organizeze studiul individual. 
Lovindu-se de greutăți au a- 
bandonat. Comitetul U.T.M. 
al G.A.C. a observat acest lu
cru și a organizat discuții în 
cadrul organizațiilor U.T.M. pe 
brigăzi, unde ceilalți utemiști 
și-au spus limpede punctul 
lor de . vedere iar cei mai buni 
tineri cursanți au vorbit des
pre felul cum se pregătesc ei 
și cum învață. Au fost invi
tați și lectorii Ia dezbaterea 
acestor probleme. Ei au ară
tat concret cum trebuie să se 
desfășoare studiul individual 
și cum se iau notițe la curs. 
Cu această ocazie lectorii au 
cunoscut și ei unele defici
ențe ale lor în predare: ex
punerea prea rapidă, uneori 
neaprofundată a unor pro
bleme principale. Asemenea 
consfătuiri s-au dovedit foarte 
utile.

Comitetul raional U.T.M. 
mai are datoria să organizeze 
transmiterea experienței bune 
dobîndită de organizațiile 
U.T.M. în munca lor cu tinerii 
cursanți.

Fotograliă noastră Vi-i pre-> 
zinlă pe Smaranda Manoliu- 
Herford și Sielian Preda, ti
neri actori interpreti în „Ro
meo, Julieta și întunericul“. 
Cu cițiva ani în urmă, în 
1959, proaspefi absolvenți ai 
Institutul de teatru, cei doi 
au cerut Sa fie repartizați, cu 
întreaga lor promoție, la cel 
mai tînăr teatru 
(ară, de atunci, Teatrul 
hail Eminescu" 
Pe scena acestui 
interpretat pînă acum cîte 16 
roluri fiecare, în piese ca 
„Ziariștii", „Intrigă și iubire”, 
„Orașul viselor noastre“, ,,Pyg- 
malion” și în alte piese în
drăgite și apreciate de pu
blic. Acum îi vom urmări evo- 
luînd pe scena concursului tine, 
rilor actori în piesa „Romeo,

Julieta și întunericul"

E. Kuttler, iată numai cîțiva din 
partenerii de nădejde ai regizo
rilor. în acest cadru, e și firesc 
că s-au putut manifesta din ce 
în ce mai puternic și intr-un 
spirit nou foarte mulți tineri ac
tori, realizînd creații de supe
rioară calitate artistică. Știu că 
nedreptățesc pe unii — cine ar 
putea cita o listă exactă ? — 
dar nu mă pot opri să pomeuesc 
numele Leopoldinei Bălănuță, al 
Silviei Popovici, al lui Octavian 
Colescu, Ion Marinescu, George 
Constantin, Șt. Bănică, Constan
tin Rauțchi, Aurel Giurnmia, Ion 
Besoiu sau Taniei Bela.

în zilele ce urmează, scenele 
bucureștene vor da o imagine de 
ansamblu a tinerii mișcări tea
trale republicane. Colective ve
nite din cele mai diferite 
giuni ale țării vor înfățișa 
repertoriu amplu și variat,
însuși vorbind despre orientarea 
tineretului, despre coordonatele 
pe care se dezvoltă : precădere 
dramaturgiei originale, mare in
teres pentru teatrul țărilor so
cialiste, al celui universal, cla
sic și contemporan. Demn de 
subliniat e și faptul că multe 
din piesele prezentate se joacă 
pentru întîia oară, concursul îm
bogățind astfel repertoriul cu
rent al teatrelor noastre și pri
lejuind interesante 
creatoare.

Sînt încredințat că noua com
petiție a tineretului 
va scoate la iveală noi forțe ar
tistice, va duce la concluzii im
portante pentru întreaga noas
tră viață teatrală. Le doresc con- 
curenților, din toată inima, mult 
succes.

re
mi 
el

de staf din
„Mi- 

din Botoșani, 
teatru ei au dezbateri

din teatre

Concert la noua Școala medie 
din Urziceni

In seara zilei de ÎS 
decembrie, la Școa
la medie din Urzi- 
ceni a avut loc, cu 
ocazia inaugurării 
noului local al șco
lii, ce va fi dat în 
folosință după va
canță, o seară de 
muzică de cameră. 
S-a prezentat un 
concert-lecție sus
ținut de o formație

condusă de violo
nistul Nicolae Vot
en, de la Teatrul de 
Operă și Balet 
Capitală. Este 
ma întîlnire a 
larilor cu un 
gram din care 
tem cita: Ceaicov- 
ski, Mozart, Kreis
ler, Stravinski, Ci- 
prian Porumbescu. 
Programul s-a bu-

din 
pri- 
șco- 
pro-
pu-

curat de o prezen
tare bine documen
tată, accesibilă în
țelegerii lor. Con
certul acesta e încă 
o dovadă a preocu
pării și grijii pe 
care școala o acor
dă educației estetica 
multilaterale a ele
vilor.

LUCIA VOICU 
studentă



Sesiunea integraliștilor
Ceî peste 4.000 de studenti 

ai Universității „Alex. I. 
Cuza“ se pregătesc pentru e- 
xamenele și colocviile din luna 
ianuarie.

Pentru a afla amănunte 
despre activitatea desfășurată 
în acest sens de către stu
denti, despre sprijinul acordat 
de cadrele didactice în ve
derea unej cît mai temeinice 
pregătiri pentru sesiunea de 
examene — ne-am adresat to
varășului prof. univ. dr. Ioan 
Creangă, rectorul Universită
ții din localitate.

Cum se desfășoară pregăti
rile pentru sesiunea de exa
mene din ianuarie ?

Mai mult ca oricînd, actuala 
etapă din anul universitar se 
caracterizează printr-o atmos
feră de însuflețite strădanii 
pentru desăvîrșirea pregătirii 
profesionale, pentru obținerea 
celor mai bune calificative în 
apropiata sesiune de examene. 
Am vizitat zilele acestea mai 
multe facultăți,. cămine și bi
blioteci. Pretutindeni am întîl- 
nit zeci și sute de studenti a- 
plecați deasupra cursurilor, în
vățând cu atenție și perseve
rență. La cererea lor, am mă
rit spațiul de studiu, stabilind 
la fiecare facultate cîte un 
amfiteatru unde, după orele 
de aurs, pînă seara tîrziu, stu
denții să poată învăța în con
diții cît mai bune.

Am aflat în această atmos
feră, în aceste susținute efor
turi hotărîrea fermă a studen
ților de a-și manifesta direct 
și sincer recunoștința caldă 
față de partid și guvern pen
tru frumoasele condiții de stu
diu și de viață ce le-au fost 
create.

De fapt, pregătirea pentru 
sesiunea de examene din iarnă

în fiecare seară la căminul cul
tural din Bixad, raionul Oaș, 
se organizează o aefiune inte
resantă. în fotografie : seară 

de citit pentru cei mici.

Foto : AGERPRES

Un angajament —o datone

■
 înă la ora înce

perii schimbului 
mai erau 10 mi
nute. Echipa de 
o[elari condusă de 
prim topitorul No
jogan Alexandru 

se afla pe platformă, gata pen
tru preluarea cuptorului.

...„12 sînt prea multe, iar 7 
sînt prea puține“, spunea No- 
jogan oamenilor săi. Începu
seră din nou să calculeze, fie
care; unii în gînd, alții pe car
nețele.

— 9 ar fi cifra cea mai po
trivită, spuse careva. Mai mulți 
aprobară...

Discuția aceasta avusese loc 
la începutul lunii înainte de 
începerea schimbului. Tinerii 
oțelari din echipa lui Nojogan 
își stabileau noul angajament 
în întrecere.

Vasăzică sînteți de acord? 
— întrebă șeful de echipă 
încă o dată. Zilnic cile 9 tone 
de oțel de cea mai bună cali
tate peste prevederile planului.

In vremea aceasta, tînărul 
Constantin Mogonea și oțelarii 
din echipa sa, făceau ultimele 
„ajustări“ cuptorului nr. 3 care 
urma să fie predat echipei lui 
Nojogan. Munceau cu însufle
țire. Intre echipele de la agre
gatul oțelăriei nr. 1 s-a stator
nicit bunul obicei ca locul de 
muncă să fie predat următoru
lui schimb în cele mai bune 
condițiuni, pentru ca acesta 
să-și înceapă munca din plin 
chiar din primele minute.

După predarea cuptorului,

Peste 120 milioane lei economii prin acțiuni 
de interes obștesc

La propunerea deputaților și 
a altor cetățeni și cu sprijinul 
acestora, în regiunea Brașov 
au fost construite în ultimul 
deceniu 5 case de cultură, 56 
cămine culturale și 3 cinema
tografe moderne cu aproape 
2 000 de locuri. De asemenea 
deputății și cetățenii au aju
tat pe constructori să termine 
înainte de termen mii de a- 
partamente, 42 de școli, nu
meroase unități spitalicești, au 
lucrat la modernizarea bu
levardului din centrul Brașo
vului,

/s a amtâfii
Ne vorbește tov. prof. univ. dr. IOAN CREANGĂ, 

rectorul Universității „Alexandru I. Cuza" 
din lași

a început încă din prima zi de 
curs, de la prima oră de se
minar din actualul an univer
sitar. Astfel, decanatele facul
tăților au depus rodnice stră
danii pentru alcătuirea unor 
orarii care să corespundă tu
turor cerințelor pedagogice. 
Prin revizuirea programei u- 
nor cursuri s-a ajuns la o mai 
bună sistematizare și reparti
zare a materiei pe semestre. 
Largul schimb de experiență 
dintre cadrele didactice reali
zat atît pe calea interasisten- 
țelor cît și prin discutarea a 
11 cursuri în cadrul colecti
velor de catedră a contribuit, 
în largă măsură, la ridicarea 
nivelului predării, la o mai 
judicioasă fundamentare știin
țifică a fiecărui curs în parte.

Așadar au fost create stu
denților și sub aceste aspecte 
condițiile necesare pentru o 
temeinică adîncire a studiului 
profesional.

Anul trecut, la sesiunea din 
ianuarie, studenții Universită
ții din Iași au realizat un 
procentaj de promovare de 71,8 
la sută din care peste 60 Ia 
sută cu note de 7, 8, 9 și 10. 
Anul acesta ei au toate posi
bilitățile de a face din sesiu
nea din ianuarie, o sesiune a 
integraliștilor și a calității. Și 
cînd afirm acest lucru mă 
bazez pe faptul că lucrările de 
control au dovedit, compara
tiv, un nivel superior de pre
gătire, o mai profundă pătrun
dere și sistematizare a cunoș
tințelor.

echipa lui Mogonea mai întîr- 
zie pe platformă cîteva mi
nute.

— Eu zic, tovarășe prim to- 
pitor, că dacă ne vom organiza 
bine munca, vorbea tînărul Darie 
Teodor, dacă fiecare minut va 
fi folosit cit mai bine nu avem 
de ce ne teme. Putem și noi 
elabora zilnic tot cîte 9 tone 
de oțel peste plan.

— Și noi — a sosit răspunsul 
echipei a treia de oțelari.

Întrecerea a devenit astfel 
mai pasionantă. La baza ei stă
teau doar angajamentele re
înnoite. La orice oră din zi și 
din noapte platforma oțelăriei 
nr. 1 de la Combinatul siderur
gic Hunedoara este asemenea 
unui furnicar. Fără odihnă ma
șinile de șarjat, ca niște roboți 
uriași, aruncă în cuptoarele 
supraîncinse drocuri după 
drocuri încărcate cu fier vechi.

Pe oțelărie, pînă acum, gta- 
ficul cuptorului 3 este cel mai 
interesant, el cuprinde cifrele 
cele mai mari. în ziua de 13 
decembrie în dreptul echipei 
lui Mogonea era adăugată ci
fra 105,5 tone oțel peste plan. 
In aceeași zi echipa lui Nojo
gan ajunsese la 122 tone peste 
planul lunii decembrie. Iar a 
treia echipă, la 135 tone de 
oțel peste plan.

...Și tonele continuă să spo
rească în acest fluviu de foc al 
oțelului. Și oamenii continuă 
să raporteze cu justificată mîn- 
drie : „Și astăzi ne-am îndepli
nit angajamentul1“

LAL ROMULUS

In dorința de a da locurilor 
unde trăiesc și muncesc un 
aspect cit mai îngrijit, nu
meroși cetățeni au lucrat îm
preună cu deputății lor la a- 
menajarea parcurilor și grădi
nilor, la crearea de spații 
verzi etc.

Valoarea economiilor reali
zate pe această cale în ultimii 
10 ani, cu ajutorul cetățeni
lor și deputaților din regiune, 
se ridică la peste 120 milioane 
lei.

(Agerpres)

Ce măsuri concrete 
s-au luat pentru sprijinirea 
studenților în desfășurarea 
pregătirii în vederea exame
nelor ?

Dintre măsurile speciale 
luate în vederea bunei pregă
tiri a studenților pentru sesiu
nea de examene se cuvine să 
amintesc, în primul rînd, in
tensificarea orelor de con-

sultații. Toate cadrele didac
tice ale Universității stau cu 
plăcere la dispoziția studenți
lor pentru consultații, lecții 
recapitulative, prezentarea te
maticei pentru examene, și, 
unde e cazul, chiar ore de 
meditații.

încă de la începutul lunii 
noiembrie s-au afișat, la 
toate facultățile, obligațiile de 
examene pe anii de studiu 
precum și bibliografia mini
mală pentru fiecare curs, pen
tru fiecare disciplină. Pe linia 
permanentelor eforturi de a 
pune la dispoziția studenților 
materiale bibliografice com
plete, Universitatea din Iași a 
editat numai în acest an uni
versitar 14 cursuri. Desigur că

Simpozion cu tema s 
„Cultura romînească 1 

peste hotare“
In ciclul „A 15-a aniversare 

a Republicii Populare Ro- 
mîne“, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă în colabo
rare cu Comitetul național I 
pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă a organizat în 
sala Ateneului R.P.R. un 
simpozion pe tema „Cultura 
romînească peste hotare“.

Au luat cuvîntul acad. Mihai 
Beniuc, președintele Uniunii 

. scriitorilor din R. P. Romînă, 
artiștii poporului Zenaida 
Pally și Boris Caragea.

A urmat un program muzi- 
cal-litetrar la care și-au dat 
concursul artistul poporului 
Ion Finteșteanu și artiștii eme- 
riți Tanți Cocea, Ion Dacian, 
Iolanda Mărculescu, Cella 
Dima și Mircea Buciu.

(Agerpres) 1

Festivalul filmului pentru sate
în satele patriei noastre se 

desfășoară în prezent o largă 
și populară sărbătoare — Fes
tivalul filmului pentru sate. 
Dacă acum două decenii, în 
nenumărate așezări rurale, ță
ranii nu văzuseră vreodată un 
film, astăzi sînt 3 753 cinema
tografe sătești, din care 623 
construite numai anul acesta. 
Peste 110 caravane cinemato
grafice duc filme pentru să
teni în cele mai îndepărtate

Ziaristul sovietic Vla- 
dimir Leontievici Ku- 
dreavțev a publicat în 
,,ZA RUBEJON” însem
nările sale despre Ye
men. Reproducem cu 
prescurtări acest repor
taj.

Yemenul uimește pe fiecare 
nou sosit prin contradicțiile sale. 
In Evul Mediu prezent atît în 
viață cît și în economie, se ma
nifestă puternic secolul al 
XX’lea. Un arab călare pe un 
măgar și un aparat de radio por
tativ — un locuitor analfabet al 
munților ascultă emisiunile celor 
mai puternice posturi de radio 
din lume. Un luptător desculț 
aparținînd unui trib care locu
iește departe în munți, înarmat 
cu o armă modernă, purtînd o 
cămașă ruptă, ce'i adevărat, da
torită faptului că a purtat-o 
timp îndelungat fără s-o spele, 
avînd o culoare nedefinită. Șei- 
cui unui trib, reprezentant al 
feudalismului care-și trăiește ul
timele zile, zboară fără sfială cu 
un avion „Dakota" din Taiz la 

și lucrul acesta constituie un 
sprijin prețios pentru studenți 
în pregătirea sesiunii de exa
mene.

Un factor important în buna 
organizare a activității studen
ților îl constituie planurile in
dividuale de muncă. Prin în
drumătorii de grupă și de an 
ne-am preocupat ca această 
metodă de planificare a stu
diului și timpului liber să fie 
generalizată în facultățile 
Universității din Iași. Rezulta
tele obținute în această direc
ție de studenții de la facultă
țile de filologie, chimie, isto
rie și științe naturale consti
tuie un stimulent și pentru 
studenții celorlalte facultăți

de a îmbrățișa această me
todă.

Această judicioasă planifi
care a studiului individual îi 
scutește acum pe studenții 
noștri de pericolul asaltului 
materiei în zilele premergă
toare sesiunii, asalt care poate 
duce la extenuare prin supra
solicitarea memoriei.

O altă metodă eficientă, pe 
cale de generalizare, o consti
tuie întrajutorarea, sprijinul 
dat de studenții fruntași cole
gilor care au o pregătire de 
bază mai slabă. Și în această 
direcție sînt grăitoare rezulta
tele obținute la Facultatea de 
matematici, ca și la cea de 
chimie.

Dintre celelalte măsuri care 
s-au luat vreau să amintesc 
de prelungirea programului la 
bibliotecile facultăților și că
minelor. Avînd în vedere că 
în această perioadă, prin spe
cificul activității, studenții de
pun eforturi mult mai susți
nute, ne-am preocupat de a- 
sigurarea tuturor condițiilor 
necesare.

Singura, dar marea satisfac
ție pe care o așteptăm cu toții 
pentru aceste susținute efor
turi constă în rezultatele bune 
cu care sperăm să încheie se
siunea studenții Universității, 
din Iași.

ION N. CHIȚU 
lector universitar

comune, unde nu au fost încă 
amenajate săli de cinemato
grafe.

Tot mai mulți țărani colec
tiviști manifestă un interes 
larg față de cea de-a șaptea 
artă. Anul acesta, cinemato
grafele sătești au fost frecven
tate de peste 51 milioane de 
spectatori, eu 9 milioane mai 
mulți decît anul trecut. Pen
tru a-i ajuta pe colectiviști să 
înțeleagă mai bine filmele,

Sanaa. Pretutindeni întîlnești 
îmbinarea ciudată a Evului Me
diu. cu timpurile noastre, denu
mite deseori „secolul atomului”.

Aici, statistica este necunos
cută, iar cifrele au o însemnă
tate abstractă : nimeni nu vă 
poate spune cu precizie cîți oa
meni trăiesc în această țară. 
Yemenitul nu-și cunoaște data 
nașterii și de aceea își determi
nă vîrsta după semne ale vieții 
sale, cunoscute numai lui. Ceasu
rile sînt potrivite aici de două 
ori pe zi : după răsăritul și a- 
pusul soarelui. Nu este greu să 
ne imaginăm precizia unor ase
menea ceasuri! Deocamdată însă, 
aceasta nu are aici nici o însem
nătate : în Yemen, noțiunea 
timpului este relativă. Nimeni nu 
se grăbește, timpul s'a oprit, 
parcă, undeva în secolul al 
XlI-lea, lipsa tehnicii moderne 
(ea este prezentă într-o cantita
te minimă) contribuie la cheltu
irea în van a timpului prețios.

Față de tehnică, atitudinea 
este ca față de ceva de la sine 
înțeles. Un aparat de radio cu 
semiconductori nu uimește pe ni

Experiența noastră în creșterea animalelor
Gospodăria noastră are în 

prezent o turmă de peste 5 600 
de ovine cu lină fină și semi- 
fină. Pe măsură ce ferma s-a 
dezvoltat, s-a îmbunătățit și 
pregătirea profesională a în
grijitorilor, aceștia au căpătat 
experiență și, firește, rezulta
tele au fost din ce în ce mai 
bune. Ca să exemplific mai 
bine cele spuse voi folosi cî
teva cifre. In anul 1958 noi am 
obținut cîte 4,100 kg de lînă 
de la fiecare oaie, în 1960 cîte 
5,400 kg, iar în anul 1962 cîte 
6 kg. După cum se vede, pro
ducția a fost în .cQijtipuă creș
tere. Și nu numai atît; calita
tea ei s-a îmbunătățit mereu. 
In același timp prețul de cost 
a fost redus cu 4 lei pe kg sub 
cel planificat, iar cel de valo
rificare a fost mai mare cu 27 
de lei pe kg. față de plan.

Firește, aceste rezultate n-au 
picat din senin. In ele este 
concretizată munca îngrijitori
lor noștri de oi. a specialiștilor 
care s-au străduit permanent 
să aplice metodele’ zootehnice 
înaintate. O deosebită atenție 
am acordat selecționării ani
malelor în scopul obținerii 
unor produși cu calități superi
oare. La noi însămînțările arti
ficiale prin încrucișări se prac
tică de acum zece ani. Metoda 
aceasta a dat rezultate deose
bit de bune. De exemplu, în- 
crucișînd oi de rasă locală cu 
berbeci de Stavropol, am obți
nut produși cu calități exce
lente. Oile provenite din a- 
ceastă încrucișare au talia mai 
dezvoltată, dau o lînă de cali
tate superioară, cu firul rezi
stent. Noi am urmărit sporirea 
continuă a cantităților de lînă, 
lapte și carne. Iată de ce o 
preocupare permanentă a fost 
și aceea a îngrijirii științifice 
și raționale a oilor. îngrijitorii 
au muncit cu rîvnă, întrecîn- 
du-se în a găsi metode cît mai 
practice și eficiente. Bunăoară, 
Ion Pascu, șeful fermei de oi 
a propus anul trecut să în
tocmim rații de hrană pe tur

Direcția rețelei cinematogra
fice și difuzării filmelor edi
tează lunar o broșură în care 
se dau explicații ample asu
pra tematicii filmelor ce ur
mează a fi prezentate în me
diul rural. Recent, s-a tipărit 
o broșură cu recenzia celor 
mai valoroase filme din cele 
peste 780 care vor fi trimise 
la sate în lunile decembrie și 
ianuarie, cu prilejul Festiva
lului filmului pentru sate.

meni, Un avion ? Ei și, e plă
cut să zbori. Automobilul poate 
fi folosit pînă la extrem : nu 
este un măgar — nu crapă.

Am remarcat că un arab care 
stătea pe marginea unui drum pe 
care o mașină trecea o dată la 
5—6 ore, traversa neapărat dru
mul chiar în fața mașinii. Parcă 

NOTE DE DRUM
ar fi așteptat în mod special a' 
ceasta clipă. Am aflat că după 
cum își imaginează el, automo
bilul va călca spiritul rău care’l 
urmărește în permanență. In a- 
cest fel, tehnica modernă se îm
bină cu superstițiile din viață.

Un salt peste veacuri
în această țarăt drept monedă 

circulă realul — un taler de ar
gint al împărătesei austriace 
Maria Tereza, bălul în anul 
1780» El cîntărefte 28 de grame. 

me, ca oamenii care răspund 
de ele, să le dirijeze în funcție 
de necesitățile concrete. Solu
ția a fost bună. Desigur, spe
cialiștii noștri au întocmit rații 
științifice — dar nu ca o rețetă 
pentru fiecare lot — în scopul 
de a urmări evoluția fiecărei 
turme. O rație zilnică se com
pune din 2 kg porumb siloz, 1 
kg fin, 400-500 grame de uru- 
ială. Aceste rații sporesc — în 
funcție de anumite condiții — 
în timpul iernii. De ce ? 
Pentru că lîna nu crește 
toamna, ci iarna. Hrana insu
ficientă sau oscilațiile în alcă
tuirea rațiilor, fac ca firul să 
se subțieze, se produc, deci, 
întreruperi în dezvoltarea lui 
și, în ultimă instanță, se rupe, 
ceea ce duce la pierderea unei 
cantități însemnate de lînă.

Firește n-am epuizat • tot 
ceea ce se poate spune des
pre creșterea oilor. Voi arăta 
însă cîteva lucruri despre cei 
ce le îngrijesc. De altfel, toate 
cele spuse pînă acum sînt 
strîns legate de munca tor. în
grijitorii noștri de oi sînt ? în 
mare majoritate tineri.; unii 
lucrează de cîte 5-6 ani aici. 
Printre fruntași se numără co-

In orașul Timișoara, refeaua unităjilor comerciale se 'dezvoltă 
continuu. In fotografie : Aspect interior al noului magazin din 

str, 13 Decembrie

Atunci cînd ai sume mari, el 
este incomod. încercați să trails* 
portați 500 de bucăți de ase' 
menea monede. In schimb, realul 
poate fi încercat cu dinții. El 
este din metal prețios, care are 
o valoare și fără bustul imprimat 
al împărătesei. Realul reprezen" 
ta încrederea în argint, și nu 
față de guvernul imamilor. Cu 
atît mai mult, cu cît yemenitul 
nu știa măcar al cărui portret 
este imprimat pe taler, și că el 
nu avea nici un fel de relații 
cu imamii. De aceea, realul nu 
poate fi considerat drept simbol 
al unui stat unitar, deoarece în 
țară domneau rînduieli de trib 
și subordonarea triburilor cen
trului a fost una neeconomică.

în legătură cu aceasta, îmi a' 

mintesc de un munte în apropie
re de Taiz. Pe vîrful acestui 
munte greu accesibil, unde duce 
doar o cărare, se află o închi
soare-fortăreață pentru deținuți 
politici. Aici erau închiși și co' 
pii și bătrîni, închiși pentru 
mulți ani de zile, așa cum or 
dona imamul. Dacă imamului i se 
părea că un oarecare șeic de 
trib nu este prea sigur, el ținui' 
ca în această închisoare drept 
ostateci pe fiul său minor, pe 
tatăl său, rudele sale.

Imamul se răfuia crud cu ad- 

munistul Vasile Gherlan, can
didatul de partid Dumitru Pe- 
trea, utemiștii Petru Eftimie, 
Nicolae Arhariei și Constantin 
Rîpan. Ei și-au însușit bine 
meseria și-i ajută și pe ceilalți 
să-și desăvîrșească cunoștințele 
profesionale, cunoștințe pe 
care fiecare le capătă cu pri
lejul consfătuirilor de produc
ție de la care nu lipsește in
ginerul zootehnician Gheorghe 
Șchiopu sau alt specialist din 
gospodărie. La cursurile zoo
tehnice participă, alături de 
toți îngrijitorii de animale, și 
tinerii de la ferma de oi. Or
ganizația U.T.M. se îngrijește 
de frecvența lor la cursuri, a 
inițiat întrajutorarea la învă
țătură, la conspectarea mate
rialului bibliografic.

Avînd la bază această ex
periență ne vom strădui ca în 
anul viitor să obținem de la 
ferma de ovine producții și 
mai mari.

IANCU GÎLCA 
director la G.A.S. Peștera, 

regiunea Dobrogea

versorii săi. în Yemen exista 
execuția publică, care se făcea la 
Sanaa pe platoul situat între 
porțile Beb'el-Yemen și școala de 
arme. Călăul tăia condamnatului 
capul; trupul era apoi aruncat 
șacalilor, hienelor și uliilor. Dacă 
rudele celui executat dădeau un 
bacșiș călăului, acesta, îi tăia 
capul cu o singură lovitură. 
Dacă nu, victima era schingiu
ită prin aplicarea mai multor lo
vituri cu sabia.

Exista și obiceiul că acela care 
se pronunța împotriva regimului 
imamului, să fie legat la picior 
cu un lanț. Unii erau aruncați, 
cu aceste lanțuri la picioare, în 
închisoare, alții au fost lăsați să 
lucreze. Și umbla yemenitul, 
zîngănind din lanțuri, prin oraș, 
în bazar. Este adevărat că omul 
se obișnuiește cu toate, și lanțu
rile nu mai însemnau o rușine 
publică pentru acela care le pur
ta. Mînia se îndrepta împotriva 
acelora care ordonau ca oamenii 
să fie puși în lanțuri.

Toate acestea se întimplau cu 
totul recent, doar acum cîteva 
luni. Astăzi, în Yemen, se poa
te vedea ceea ce în trecut îl pu
tea speria pe imam și pe com
plicii lui chiar în somn. Mă refer 
la mitingurile și demonstrațiile 
poporului. La Sanaa am văzut 
rînduri închegate de demon
stranți care purtau pancarte pe 
care erau înscrise lozinci care în
demnau la sprijinirea guvernului 
republican și la înfrîngerea mer
cenarilor Arabici Saudite, Ior
daniei și ai imperialiștilor. în

Vasile Simionescu este unul 
dintre cei mai buni sfudenfi 
ai Facultății de metalurgie din 
București. Deși au trecut patru 
ani de atunci, el își amintește 
încă cu emoție de ziua cînd 
a pășit pentru prima dată pe 
poarta Institutului politehnic 
venind de la Combina
tul Siderurgic Hunedoara, unde 
lucrase ca muncitor. Școala 
serală o absolvise cu note 
foarte bune. Visul fostului 
muncitor s-a înfăptuit : a de
venit student, iar în curînd va 
fi inginer. Vasile Simionescu 
este unul dintre miile de ti
neri despre care auzim spu- 
nîndu-se astăzi atît de des : 
„ieri muncitor, azi student, 
miine inginer". în fotografie : 
Vasile Simionescu împreună 
cu cîțiva colegi de facultate 
pregătindu-se pentru examene.

Foto : AGERPRES

Cinematografe
TINERII — cinemascop : Repu

blica, București, Alex. Sabia, Flo- 
reasca, G. Coșbuc. HAMLET ru
lează la cinematografele Maghe- 
ru, Libertății. MIRACOLUL LUPI
LOR — cinemascop : V. Alecsan- 
dri, Elena Pavel, 1 Mai, Gh. Doja, 
23 August. MOARTEA IN ȘA ru
lează la cinematograful Victoria. 
CRIMĂ FĂRĂ PEDEAPSĂ : Lumi
na, Luceafărul. MAGISTRATUL : 
Central, Munca, Donca Simo, Vol
ga. PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII — dimineața : 13 Septem
brie. MISTERUL CELOR DOI 
DOMNI „N" rulează la cinema
tografele 13 Septembrie, 8 Mai. 
PROGRAM DE FILME DOCUMEN
TARE : Timpuri Noi. CELEBRUL

702 rulează la cinematograful 
Maxim Gorki. MONGOLII — cine
mascop : înfrățirea între popoare. 
O VIAȚĂ : Cultural. CHERMESA: 
Alex. Popov, Ilie Pintilie. ALIBIUL 
NU AJUNGE rulează la cinemato
graful 8 Martie. CASA DE LA 
RĂSCRUCE rulează Ia cinemato
graful Grivița. LUPII LA STÎNĂ 
rulează la cinematograful Constan
tin David. ULTIMA BĂTĂLIE ru
lează la cinematografele I. C. Fri- 
mu, V. Roaită. OMUL AMFIBIE : 
Unirea. POVESTIRI VESELE : Fla
căra, Moșilor. POMPIERUL ATO
MIC rulează la T. Vladimirescu. 
PREȘEDINTELE — CENTRU ÎNA
INTAȘ : Miorița, 16 Februarie. 
OAMENI ȘI FIARE — ambele se
rii : Popular. CARTOUCHE — ci
nemascop : M. Eminescu. PETRE 
CEL ISTEȚ rulează la cinemato
graful G. Bacovia. VALS PENTRUț 
UN MILION rulează la cinema
tograful Olga Bancic. BĂTRÎNUIț 
ȘI MAREA : Drumul Serii.

săși marșul în coloane este ceva 
neobișnuit pentru un yemenit, 
care are doar o vagă imagine 
despre ceea ce înseamnă orga
nizare și disciplină.

La Molia, un port vechi care 
și-a împrumutat numele cafelei 
Moka, devenită renumită în în
treaga lume (deși această cafea 
nu s a produs nici odată în apro
piere de Molia, ci a fost doar 
transportată prin acest port în 
străinătate), am avut prilejul să 
particip la o demonstrație în a- 
pararea unității poporului yeme
nit. Un camion de trei tone era 
plin de demonstranți care stri
gau lozinci și fluturau steaguri 
naționale (ele pot fi văzute acum 
pretutindeni : pe radiatoarele 
automobilelor, pe clădiri, pe băr
cile yemenite, pe măgari — în- 
tr-un cuvînt acolo unde poate 
fi găsit un loc pentru fixarea 
lor). Alături de camion, alergau 
demonstranții, care n-au găsit loc 
pe scările și pe aripile mașinii.

Caracteristic este faptul că 
deocamdată toate lozincile vor
besc despre întărirea indepen
denței Yemenului republican, 
despre solidaritatea popoarelor 
arabe, despre înfrîngerea dușma
nilor externi. Aceasta constituie 
prima sarcină a republicii.

Iar mîine, nu în sens figura“ 
tiv, ci în sensul adevărat al cr 
cestui cuvînt, se vor pune sar ci* 
nile uriașe de transformare a 

(Continuare în pag. a Vl-a)



Adunarea Generala a 0. N. U. a încheiat
La Copenhaga?

examinarea problemelor economice
Conferință de presă consacrată 

proclamării R. P. Romîne

Tratativele comerciale 
so vieto -cubane

La Praga:

NEW YORK 20. — Cores
pondentul Agerpres, C. Rădu- 
canu transmite:

în ședința din noapțea de 
18 decembrie Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat 19 re
zoluții recomandate de Comi
tetul nr. 2, încheind cu acea
sta examinarea problemelor 
economice care au figurat pe 
ordinea de zi a actualei se
siuni. Acest mare capitol al 
ordinei de zi a celei de-a 17-a 
sesiuni a O.N.U. merită o a- 
tenție specială atît prin nu
mărul de probleme și însem
nătatea lor, cît și prin impor
tanța hotărîrilor luate și sem
nificația lor în ansamblul acti
vității sesiunii.

Problema care a concentrat 
preocupările tuturor delega- 
ților a fost aceea a pregătirii 
conferinței internaționale asu
pra comerțului.

A doua problemă importan
tă, care a înregistrat victoria 
punctului de vedere al țărilor 
socialiste, a fost aceea a recu
noașterii de către 
mitatea comitetului 
seninătății elaborării 
program economic al 
mării,

unani- 
a în- 

unui 
dezar- 

în sensul ideilor cu
prinse în proiectul de rezolu
ție depus de U.R.S.S.

Al treilea grup de hotărîri 
adoptate se referă la un com
plex de rezoluții menite să a- 
jute procesul 
economică a 
de dezvoltare,

de consolidare 
țărilor în curs 

să stimuleze

industrializarea lor, să spriji
ne independența lor economi
că. între aceste hotărîri se în
scrie cea cu privire la apă
rarea suveranității țărilor asu
pra resurselor lor naturale, 
măsuri pentru evitarea fluc
tuaților la prețurile materiilor 
prime de care profită marile 
monopoluri imperialisae, mă
suri de sprijinire a industria
lizării (propunere care are 
drept coautor delegația R.P. 
Romîne) și altele care expri
mă rolul sporit al O.N.U. în 
acest domeniu de maximă în
semnătate pentru lupta unei 
mari părți din omenire, re
cent eliberată de colonialism, 
împotriva foametei, sărăciei 
și condițiilor inumane de 
viață.

în dezbateri și hotărîrile 
luate în toate problemele re
levate mai sus, delegația noa
stră și-a adus contribuția sa 
prețioasă, fiind un factor ac
tiv în clarificarea rolului 
O.N.U. în domeniul rezolvării 
problemelor economice a ță
rilor în 
Membră 
Geneva, 
a țării 
uriașele 
tirii unui 
gram economic al dezarmării, 
pronunțîndu-se în toate as
pectele discutate în favoarea 
găsirii unor soluții larg ac
ceptabile tuturor.

Dezbaterile actualei sesiuni

curs de dezvoltare, 
a Comitetului de la 
delegația la sesiune 

noastre a subliniat 
avantaje ale pregă- 

cuprinzător pro-

Interviul președintelui S.U.A.
20 (Ager- 

transmite : 
a publicat 
acordat de

în relațiile dintre 
Sovietică și Statele

econo- 
putere 

între

a O.N.U. în chestiunile 
mice au demonstrat cu 
legătura indisolubilă 
problemele economice și cele 
politice, făcînd în același timp 
dovada posibilității adoptării, 
pe baza concesiilor reciproce 
și a dorinței de înțelegere, a 
unor hotărîri unanim salutate 
de toate țările.

Actuala sesiune a relevat la 
acest capitol că, în spiritul 
Cartei, al coexistenței pașnice 
și al cooperării internaționale, 
sînt deschise toate drumurile 
soluționării și altor mari pro
bleme economice și politice, 
care mai stau în atenția opi
niei publice mondiale.

COPENHAGA 20 (Agerpres). 
— La, 18 decembrie a avut loc 
la Legația R. P. Romîne din 
Copenhaga o conferință de 
presă consacrată celei de-a 
15-a aniversări a proclamării 
R. P. Romîne, la care a vorbit 
însărcinatul cu afaceri a.i-, Io
sif Beseadovschi.

Au participat reprezentanți 
presei centrale și ai radio-ai

televiziunii daneze, ai Depar
tamentului de presă și infor
mații al M.A.E. danez, precum 
și atașați de presă ai unor mi
siuni diplomatice.

Intr-unui din saloanele le
gației a fost organizată o ex
poziție de fotografii cu ima
gini din R. P. Romînă, precum 
și un stand cu diferite publi
cații românești.

Președintele I. B. Tito

MOSCOVA' 20 (Agerpres). 
TASS transmite: La Moscova 
s-a dat publicității comunica
tul cu privire la prima eta
pă a tratativelor dintre dele
gația guvernamentală comer
cială cubană și o delegație 
guvernamentală sovietică în 
problemele comerțului exterior 
pe anul 1963.

Cele două părți, se arată 
în comunicat, au căzut de a- 
cord asupra extinderii relații
lor comerciale în anul 1963. 
Aceasta va permite Cubei să 
înlăture blocada economică 
impusă de imperialismul 
nord-american în scopul înă-

bușirii revoluției socialiste cu- 
bane.

în timpul vizitei sale, Ro
driguez a avut întîlniri cu 
N. S. Hrușciov, care s-au des
fășurat îritr-un spirit de pro
fundă prietenie și cordialitate.

în comunicat se arată că în 
timpul tratativelor s-a reali
zat o înțelegere deplină în ce 
privește principalele probleme 
ale comerțului exterior dintre 
Cuba și U.R.S.S. în anul 1963, 
nivelul acestui comerț, pro
blemele creditului, transpor
tării mărfurilor în Cuba și 
din Cuba, precum și alte pro
bleme importante.

Conferința teoretică 
„Sistemul mondial 

socialist și mișcarea 
de eliberare 

națională“

națională". Confe-

O PRAGA. între 17 și 19 de
cembrie a avut loc la Praga con
ferința teoretică pe tema „Siste
mul mondial socialist și mișcarea 
de eliberare
rința a fost organizată de redac
ția revistei „Probleme ale păcii și 
socialismului". La 
participat teoreticieni în domeniul 
marxism-leninismului

discuții au

din 28 de

In Comitetul

Politie Special
$.11.1: Provocările rasiștilor continuă

WASHINGTON 
preș). — TASS 
Presa americană 
textul interviului 
președintele J. Kennedy re
prezentanților a trei din cele 
mai mari societăți de radiote- 
leviziune din S.U.A.

Făcînd bilanțul celor doi 
ani de cînd a preluat postul de 
președinte, J. Kennedy a de
clarat că problemele care stau 
în fața S.U.A. s-au dovedit a 
fi „considerabil mai dificile” 
decît credea el, iar posibili
tățile Statelor Unite de a re
zolva aceste probleme sînt li
mitate”. Referindu-se la ho- 
tărîrea S.U.A. de a stabili blo
cada Cubei, președintele a fă
cut cunoscut că această hotă- 
rîre a fost adoptată după lungi 
discuții și consultări, în timpul 
cărora consilierii săi au expri
mat puncte de vedere diferite.

Kennedy a spus că raportul 
prezentat de N. S. Hrușciov 
la cea de-a doua sesitțne a So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
este extrem de important. 
Vorbind despre perspectivele 
îmbunătățirii relațiilor sovie- 
to-americane în legătură cu 
slăbirea încordării în regiu
nea Mării Caraibilor, el a ob
servat că această îmbunătăți
re poate veni „la timpul său”. 
După părerea președintelui, 
„S.U.A. și Uniunea Sovietică, 
despărțite printr-o distanță de 
mii de mile pe uscat și pe 
apă, sînt țări bogate, cu po
poare foarte energice”, care 
pot țări în pace între ele.

Președintele a fost întrebat 
dacă consideră că o „confe
rință la nivel înalt va fi utilă 
într-un viitor apropiat”. De- 
clarînd că întîlnirea de la 
Viena dintre el și șeful gu
vernului sovietic a fost utilă, 
John Kennedy a adăugat: 
„Totuși, nu cred că trebuie să 
revenim la aceasta pînă nu 
ne vom convinge într-adevăr 
că a fost netezită calea noa
stră pentru un acord cu pri
vire la experiențele nucleare, 
sau cu privire la dezarmare, 
sau pentru o înțelegere direct 
în Europa. Tocmai aceasta 
dorim noi. După cum am mai 
spus, în prezent, pentru noi a 
început-o perioadă prea serioa
să ca să existe încordare sau 
să tindem spre existența în-

cordării 
Uniunea 
Unite...“

Kennedy a spus că în pre
zent S.U.A. cheltuiesc în 
scopuri militare cel mai mare 
procent din alocările bugetare 
în comparație cu aliații lor. 
în străinătate se află un mi
lion de soldați americani. 
S.U.A.. a declarat președintele 
suportă 30 la sută din chel
tuielile pentru „infrastructura“ 
N.A.T.O., ceea ce reprezintă, 
aproximativ — 3 miliarde de 
dolari, care fac să sporească 
deficitul balanței lor de plăți, 
în legătură cu aceasta, pre
ședintele, și-a exprimat spe
ranța că țările Europei occi
dentale se vor include mai 
activ în cursa înarmărilor 
clasice și, între altele, își vor 
spori forțele armate clasice. 
Președintele s-a pronunțat îm
potriva creării de către țările 
Europei occidentale, în special 
de către Franța, a potențialu
lui nuclear propriu.

NEW YORK 20. - Trimisul 
special Agerpres, Cornel Ră- 
ducanu, transmite :

Comitetul Politic Special 
și-a încheiat activitatea. Sub 
presiunea Statelor Unite, ulti
ma problemă pusă în discuție 
a fost așa-zisa chestiune un
gară, menținută an de an de 
puterile occidentale pe ordi
nea de zi a Adunării Gene
rale, ca una din sursele răz
boiului rece.

Reprezentantul Ungariei a 
demascat caracterul provoca
tor și calomnios al însăși a- 
bordării acestei probleme. El 
a declarat că nu este nevoie 
să se examineze „problema 
ungară”, deoarece această pro
blemă nici nu există. Cel mai 
bun serviciu pe care Aduna
rea Generală l-ar putea face 
popoarelor ungar și american, 
a declarat reprezentantul Un
gariei, ar fi o declarație a A- 
dunării că așa-numita „pro
blemă ungară” se scoate 
pe ordinea de zi.

Reprezentantul U.R.S.S., 
P. Morozov, a 
scopul abordării 
ungare” este de a abate aten
ția O.N.U. de la problemele 
principale. Ar fi mai bine 
dacă Adunarea ar exclude a- 
cest punct inventat de pe or
dinea de zi, a declarat repre
zentantul sovietic. Discuția 
din Comitet care a durat mai 
puțin de trei, ore, a exprimat 
ostilitatea majorității vorbito
rilor față de încercarea cercu
rilor occidentale de a antrena 
Națiunile Unite pe panta răz
boiului rece și al amestecului 
străin Cartei în afacerile in
terne ale statelor membre.

de

D. 
cădeclarat

„problemei

KIEV 20 (Agerpres). — La 
20 decembrie, Iosip Broz Tito, 
președintele Iugoslaviei, și 
persoanele care îl însoțesc au 
părăsit Kievul, plecînd spre 
patrie.

La gară, președintele Iugo
slaviei și persoanele care îl 
însoțesc au fost conduși de 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Ucraina, Demian Korotcenko 
președintele ~ 
vietului 
Ucrainene, și 
tăți.

Iosip Broz 
Hrușciov au 
la gară, 
celelalte 
aflau la 
duce pe 
și-au luat rămas bun, călduros, 
de la prietenii iugoslavi, urîn- 
du-Ie drum bun. In timpul șe
derii în U.R.S.S. oaspeții iu
goslavi au vizitat, în afară de 

Moscova, orașele Volgograd și 
Kiev, întreprinderi industriale 
și instituții culturale, s-au în- 
tîlnit cu conducătorii locali și

Prezidiului So-
Suprem al R.S.S. 

alte personali-

Tito și Nikita 
rostit cuvîntări 

N. S. Hrușciov și 
persoane care se 

gară pentru a con- 
oaspeții iugoslavi

cu oamenij muncii. Pretutin
deni li s-a făcut o primire 
caldă, cordială, care denotă că 
între popoarele celor două țări 
există relații de prietenie.

N. S. Hrușciov și I. B. Tito 
au avut o serie de întîlniri și 
convorbiri la care au partici
pat și alți conducători 
U.R.S.S. și Iugoslaviei, 
timpul schimbului 
tovărășesc de 
dezvoltării continue a relații
lor sovieto-iugoslave frățești 
au fost discutate, de asemenea, 
problemele situației internațio
nale contemporane.

Venirea președintelui Iugo
slaviei, Iosip Broz Tito și a 
persoanelor care l-au însoțit 
Ia odihnă în U.R.S.S. și 
schimbul de păreri care a a- 
vut loc în timpul convorbiri
lor dintre conducătorii sovie
tici și iugoslavi, constituie o 
nouă contribuție importantă la 
cauza dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie, colabo
rare și înțelegere reciprocă 
între Uniunea Sovietică și Iu
goslavia și corespund interese
lor țărilor socialismului, inte
reselor consolidării păcii și 
prieteniei între popoare.

ai 
In 

sincer și 
păreri asupra

eferindu-se la incidentele
1-^ de o violență neobișnui- 

î' tă care au avut Ioc în 
Statele Unite cu ocazia înscrie
rii studentului negru, James 
Meredith, la Universitatea din 
statul Mississippi, și în 
cărora ziaristul francez

cursul 
Paul

Guihard și-a pierdut viața, zia
rul „Combat“ scrie că proble
ma integrării rasiale în S.U.A. 
a tost rezolvată doar în mod 
simbolic. James Meredith a 
tost admis ca student, dar el 
Vine și pleacă de la Universi
tate sub paza armată.

Un ap©S ai tineretului comunist 
din Spania

S
ăplăminalul Federației Tineretului Comunist 
razione“ a publicat un apel al tineretului

Italian „Nuova Gene- 
. - — ------------ comunist din Spania

care cheamă la luptă pentru salvarea lui Julian Grimau, membru 
al C.C, al P.C. din Spania, arestat de poliția spaniolă. In apel se arată că 
„tentativa de sinucidere despre care a anunțat poliția nu este decît o 

la care a fostminciună care urmărește să mascheze torturile groaznice 
supus Grimau".

Opinia publică, se arată în apel, trebuie să ceară cu 
rarea lui Julian Grimau din ghiarele poliției francliiste.

Deosebit de grea 
este situația tineri
lor șomeri scoțieni 
scrie ziarul englez 
„Tribune“ adăugind 
că recent numărul 
tinerilor înregistrați 
ca șomeri în Scoția

era de 7 289, dintre 
care peste 3 000 ab
solvenți ai școlilor 
medii ce nu găsesc 
plasament.

Perspectivele unei 
îmbunătățiri a si-

hotărî re elibe-

scoțieni
sînt aproape

con-
tuației 
inexistente 
tinuă „Tribune“. Se 
pare că pînă în 1970 
va exista o arma
tă permanentă de 
100 000 șomeri în 
Anglia”.
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Convorbirile Kennedy-Macmillan
NASSAU 20 (Agerpres). Du

pă prima zi a tratativelor pur
tate in capitala coloniei engle
ze Bahamas, Nassau, între 
președinții S.U.A., Kennedy și 
primul ministru al Marii Bri
tanii, Macmillan, purtătorii de 
cuvînt ai celor două delegații 
au organizat o conferință de 
presă. Răspunzînd la întrebă
rile ziariștilor, purtătorul de 
cuvînt englez, Harold Evans, 
a declarat că cei doi oameni 
de stat au abordat problema 
viitorului rachetei „Skybolt” 
care constituie obiectul unei 
puternice controverse între 
Statele Unite și Marea Brita
nic și situația din Congo. In 
legătură cu soarta rachetei 
„Skybolt", Evans a declarat că 
în această problemă „au fost 
realizate unele progrese’’, dar 
că convorbirile nu s-au înche
iat încă. Evans — transmite 
Agenția Associated Press — 
a făcut și o scurtă declarație 
in care a arătat că președintele 
Kennedy și primul ministru 
Macmillan „au căzut de acord 
în a aprecia că în Congo exi
stă un pericol serios de agra
vare a situației. Cei doi oa-

meni de stat, continuă decla
rația, consideră drept un e- 
lement important pentru solu
ționarea problemei congoleze 
necesitatea unui acord privind 
împărțirea beneficiilor între 
Katanga și guvernul central 
congolez”.

O nouă conferință de presă 
a fost organizată câteva ore 
mai tîrziu cînd purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a anun
țat că președintele Kennedy și 
primul ministru Macmillan au 
hotărît să prelungească cu încă 
o zi convorbirile lor. El a a- 
dăugaț că primul ministru al 
Canadei, Diefenbaker, care va 
sosi vineri la Nassau, va avea 
întrevederi cu Kennedy și 
Macmillan. Purtătorul de cu
vînt al Casei Albe a declarat, 
de asemenea, că discuțiile ce
lor doi oameni de stat asupra 
problemei „apărării nucleare 
europene’’ au continuat și în 
cursul dineului oferit miercuri 
seara de Macmillan președin
telui S.U.A. El a făcut cunos
cut că un comunicat final a- 
supra tratativelor va fi dat 
publicității în seara de 21 de
cembrie.

MOSCOVA 20 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 20 de
cembrie a avut loc la Teheran 
solemnitatea schimbului do
cumentelor de ratificare a

•-----

In capitala statului Panama din 
America Centrală s-a constituit, la 
indicația 
ganizație 
N.A.T.O.,

Pentagonului, o nouă or- 
militară după sistemul 

C.E.N.T.O. și S.E.A.T.O.
(Ziarele)

Comandament unic

desen de V.'VASILIU

Tratatului dintre guvernul 
U.R.S.S. și guvernul șahului 
Iranului cu privire la regimul 
de frontieră și cu privire la 
ordinea reglementării conflic
telor și incidentelor de fron
tieră.

Cu prilejul împlinirii a 
45 de ani de Ia 

înființarea organelor 
securității de 

a U.R.S.S.
stat

Sovietică în construirea în re
giunea orașului Acera a unui 
mare combinat pentru con
strucția de case cu o capaci
tate de 70 000 de metri patrați 
de suprafață locativă pe an. 
După semnarea contractului, 
ministrul comunicațiilor și 
construcțiilor de locuințe, Ben. 
sah, a declarat că acest con
tract este un document de im
portanță excepțională pentru 
Ghana.

mele 10 luni ale anului curent 
peste 281 000 de oameni au avut 
de suferit din cauza accidentelor 
de circulație. Din acest număr 
5 402 persoane au murit, iar 
peste 69 000 au fost grav rănite.

în prezent, acțiunile provo
catoare ale rasiștilor sînt în
dreptate împotriva studenților 
albi, care, bravînd situația, au 
acceptat " '
masă cu 
lutat pe 
ei, scrie 
alții au 
de colegii lor, iar alții, 
cîndu-se într-o seară 
și-au găsit hainele făcute zdren
țe, cărțile rupte în bucăți și 
pereții acoperiți cu inscripții a- 
menințătoare“. Studenții „au 
înțeles" și s-au hotărît să ple
ce ; unii au și plecat.

In continuare, ziarul arată că 
studenta Sidna Brower, redac- 
tor-șef al ziarului Universității, 
a fost energic criticată de „Se
natul“ studenților pentru că a 
îndrăznit să sugereze colegelor 
și colegilor săi că este mai bine 
să-l primească prietenește pe 
Meredith în rîndurile lor. „Pu
țin a lipsit, scrie ziarul, să fie 
adoptată o moțiune de cenzură 
care ar fi obligat-o pe Sidna 
Brower să părăsească 
sitatea“.

După cum scrie ziarul, pro
blema integrării rasiale în sta
lul Mississippi a îmbrăcat și 
alte forme. Nu de mult, mem
brii adunării legislative a aces
tui stat au cerut ca creditele 
acordate universității să fie în 
așa fel repartizate, incit pro
fesorilor care „favorizează“ in
tegrarea să nu li se plătească, 
salariile.

să stea la aceeași 
Meredith sau l-au sa- 
stradă. „Unii 
ziarul, au fost 
început să fie

dintre 
bătuți, 
ocoliți 
întor- 
acasă,

univer-

(Urmare din pag. a V-a)

Yemenului. Secolul al XlI-lea nu 
poate ritmine neatins la sate și 
orașe.

La Djebel există 
de toate...

Călătorești pe drumurile părții 
muntoase a țării — Djebel (iar 
munții ocupă două treimi a te
ritoriului) și admiri culmile, stin- 
cile, cheile și șesurile. Dar, iată, 
chiar în vîrful muntelui sau pe 
o creastă, apare un sat de mun
te. Citeva case cu trei etaje, con
struite din piatră. Primul etaj 
nu are ferestre, ci metereze. 
Aici, se află depozitul de pro
duse și de diferite obiecte de 
uz casnic. La etajele următoare 
trăiește falimia țăranului. în 
casă, în loc de mobilă, obiecte 
din tablă și covoare țesute. în 
casă. E întuneric, murdar, neplă
cut. Casa este construită în vîr
ful muntelui, deoarece în acest 
fel este mai ușor să privești im-

prejurimile sau să tragi cu pușca 
de jur împrejur. Ciocnirile între 
triburi au fost dese aici și de ele 
a ținut seama arhitectura locală. 
Casele șeicului tribului se află 
la o altitudine și mai mare. Lui 
îi aparțin pămînturile, pentru 
el țăranii lucrează ca argați sau 
arendași, primind pentru acea
sta o treime din recoltă. Iar 
după strîngerea recoltei, pe ță
ran îl pîndesc cămătarii și ne
gustorii.

Dacă facem abstracție da rela
țiile sociale, la Djebel există tot 
ce este necesar pentru o viață 
liniștită a țăranului yemenit, iu
bitor de muncă. Iar dragostea sa 
de muncă este uimitoare. în ju
rul satului, pe povîrnișurile mun
ților, se întind terase de ogoa
re. Pămîntul este adus aici de 
femei și copii, în saci și coșuri, 
din văile roditoare. Lucrurile nu 
se opresc însă aici. Aceste cîm- 
pUri au nevoie de o permanentă 
pază. Primăvara există primejdia 
ca ele să fie carate de torenții 
năvalnici care vin din munți. Se
mănăturile sînt atacate de cirezi 
de maimuțe, care există aici în

număr mare. Uneori, pe ogoare 
se adună cîrduri de păsări. Din 
cînd în cînd, din adîncurile pe
ninsulei arabice vin lăcustele.

Aici există totuși o abundență 
de umiditate — munții opresc 
norii ce vin dinspre Oceanul In
dian — și munca țăranului este 
însutit compensată. Griul, po
rumbul și principala graminee 
de aici, durra (una din varietă
țile meiului african) dau în ace
ste locuri cîte două'trei recolte, 
în șesuri se strîng recolte bogate 
de legume, fasole, păstăioase. 
Cresc bumbacul, fructe citrice, 
de-a lungul rîurilor se întind 
crînguri de banane. Pe povîrni
șurile munților cresc struguri 
minunați, care în Yemen numără 
citeva zeci de soiuri. Și, în sfîr- 
șit, in munții din Djebel crește 
arborele de cafea care dă varie
tăți de cafea renumite în întrea
ga lume. Printre ele veți căuta 
în zadar varietatea Moka, amin
tită de mine mai sus, existentă 
dbar în imaginația negustorilor 
europeni care exportau cafeaua 
yemenită prin portul Molia. Tre
buie arătat că în Yemen se con-

MOSCOVA’. La 20 
la Moscova a avut loc 
solemnă cu 
45 de ani de la 
ganelor securității de stat a 
U.R.S.S. La adunare au participat 
Mihail Suslov și Vitali Titov, se
cretari ai C.C. al P.C.U.S., ma
reșalul Uniunii Sovietice Mali- 
novski, ministrul apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Greciko, Sofia 
Dzerjinskaia, văduva lui Felix 
Dzerjinski, organizatorul șj primul 
conducător al organelor securității 
de stat, și alții. Vitali Titov a dat 
citire mesajului de salut adresat 
de Comitetul. Central al P.C.U.S. 
si de Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. lucrătorilor din organele 
securității de stat. A prezentat 
apoi un raport Vladimir Semi- 
ceastnîi, președintei® Comitetului 
securității de stat de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

decembrie 
o adunare 

prilejul împlinirii a 
înființarea or

de

Australia a recunoscut 
Republica Arabă Yemen

• CANBERRA. — Primul 
ministru australian, Robert 
Menzies, a anunțat la 20 de
cembrie că Australia a recu
noscut în mod oficial Repu
blica Arabă Yemen.

• ACCRA. — La Acera a fost 
semnat un contract care pre
vede acordarea de ajutor teh
nic Ghanei de către Uniunea

sumă puțină cafea. Ea nu este 
gustată aici așa cum este, să zi
cem, în Egipt.

Imagini din Sanaa
I

Orașul a avansat întrucîtva 
față de sat. Principala deosebire 
rezidă în arhitectura caselor. La 
Sanaa există case cu 4—5 etaje, 
împodobite cu un ornament de 
gips în jurul ferestrelor. Etajul 
superior este mai mic. Acolo se 
află camera oaspeților, cea mai 
arătoasă cameră din casă. Dar 
în aceste case, care produc efect, 
în special cînd sînt învăluite în 
verdeața de altfel rară în oraș, 
nu există canalizare : murdăria 
se prelinge încet într-un colector 
special aflat în fața zidului de 
fațadă al casei. Oamenii se re
feră la soare și vînt care, chipu
rile, dispersează mirosul și, în 
general acționează în favoarea 
stării sanitare. Praful se dis
persează în oraș, cu atît mai 
mult cu cît în orașele yemenite 
nu există străzi pavate. Conduc
tele de apă se află într-o stare 
entbriona’.ă și de aceea este de
seori lipsă de apă. Adăugați la 
aceasta că regimul imamilor in
terzicea cinematograful și cărți
le, că principalul „club“ al ora
șului este sub— adică bazarul, 
că în oraș femeile (chiar și fe
tele) poartă văl, că luptătorii tri
burilor umblă desculți, că un ye
menit de rînd mănîncă pe zi ali
mente în valoare de jumătate 
de bukși (a 80 a parte dintr-un

Violente furtuni de nisip 
în Orientul Mijlociu

© BERLIN. — După cum a- 
nunță agenția A.D.N., W. 
Ulbricht, prim secretar al C.C. 
al P.S.U.G., a primit pe S. A. 
Dange, președintele Consiliu
lui Național al Partidului Co
munist din India, cu care a 
avut un schimb de păreri în 
problemele care interesează 
cele două partide.

• BEIRUT. — Asupra în
tregului Orient Mijlociu s-au 
abătut violente furtuni de ni
sip. După cum anunță agenția 
France Presse, ele au paralizat 
traficul aerian în întreaga re
giune. Norii de nisip creați de 
un vînt venind din sud, cu o 
viteză de peste 140 km la oră, 
au împiedicat vizibilitatea atît 
pe mare, cît și pe uscat. în 
cursul zilei de 19 decembrie, 
aerodromurile din Cairo, Ale
xandria, Port-Said, Amman, 
Ierusalim, Beirut, Damasc, 
Alep și Cipru au fost închise.

Acestea sînt considerate ce
le mai violente furtuni de ni
sip cunoscute în regiunea Ori
entului Mijlociu în ultimii 
ani.

S BONN. —■ într-o convorbire 
cu un corespondent al societății 
americane de televiziune „Colum
bia Broadcasting Corporation" 
cancelarul Adenauer a lăsat să se 
înțeleagă că nu intenționează să-și 
respecte promisiunea de a părăsi 
postul de cancelar în toamna a- 
nului 1963, ci abia în... 1965.

® GENEVA. — La 20 de
cembrie a avut loc la Geneva 
ultima ședință a conferinței 
Comitetului celor 18 pentru de
zarmare înaintea întreruperii 
lucrărilor sale pe perioada 
sărbătorilor de iarnă.

Conferința se va întruni din 
nou la 15 ianuarie 1963.

Numeroase accidente 
de circulație în Anglia

de 
a- 
să 
la-

• LONDRA. — In luna octom
brie a.c. din cauza accidentelor de 
automobil în Anglia și-a găsit 
moartea. 624 de oameni, iar alti 
29 640 au fost grav răniți. Minis
terul Transporturilor, anunțind a- 
ceste date, subliniază că în pri-

• TAȘKENT. Oameni 
știință din Uzbekistan — 
nunță TASS — au reușit 
reproducă în condiții de 
borator procesele de formare
a minereurilor care s-au des
fășurat în urmă cu milioane 
de ani. Scopul 
țări este de a 
țiile formării 
pentru a putea 
mai ușor zăcămintele de mi
nereuri.

acestor cerce- 
explica condi- 

minereurilor 
fi prospectate

real 1) și alte lucruri asemănă
toare — și în fața dumneavoa
stră va apare panorama unui 
oraș din Evul Mediu în a doua 
jumătate a secolului XX.

Yemenul are împotriva cui să 
lupte, dacă în spatele mercena
rilor înaintează către țară groaz
nicul regim vechi cu toate plă
gile feudalismului. Iată de ce 
triburile, ce-i adevărat, nu toate 
într-o măsură egală, nu toate în 
mod hotărît și rapid, declară că 
sprijină noul regim republican. 
In procesul apărării țării se fău
rește patriotismul yemenit, dispar 
deosebirile între triburi, ies 
iveală dușmanii 
porului yemenit 
progresul țării.

Atît în lupta 
patriei sale, cît 
potriva înapoierii din interiorul 
țării, poporul yemenit nu este 
singur. El este ajutat de un stat 
arab — Republica Arabă Unită. 
El are un mare prieten — U- 
niunea Sovietică. U.R.S.S. acordă 
un ajutor prietenesc Republicii 
Arabe Yemen.

Dacă ne exprimăm în mod fi
gurativ, de partea Yemenului stă 
epoca noastră care este incom
patibilă cu barbaria feudală. In 
septembrie, Yemenul a dat prima 
lovitură acestei barbarii, și nu va 
exista o întoarcere la trecut, 
pentru că acest lucru nu-l do
rește poporul yemenit care, pen
tru prima oară în istoria sa, a 
luat soarta țării în propriile sale 
mîini.
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Publicarea rezoluției 
Congresului E. 0. A.
'ATENA 20 (Agerpres). — Ziarul 

„Ayghi” a publicat textul rezolu
ției cu privire la problemele po
litice adoptate la cel de-al 11-lea 
congres al Uniunii democrate de 
stinga (E.D.A.), care s-a încheiat 
recent. Principalul imperativ al 
epocii noastre, se arată în rezolu
ție, îl constituie preintîmpinarea 
războiului și asigurarea coexisten
tei pașnice. Condamnind cu hotă- 
rire recentele acțiuni piraterești 
ale S.U.A. Împotriva Cubei, care 
au împins omenirea în pragul 
unui război nuclear, în rezoluția 
congresului se subliniază că ome
nirea a reușit să evite războiul 
datorită înțelepciunii, fermității și 
calmului conducătorilor Uniunii 
Sovietice, a luptei poporului 
cuban și a altor popoare.

Intensificarea luptei poporului 
grec pentru pace, împotriva baze
lor atomice și de rachete, pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, într-o zonă denu- 
clearizată, intensificarea luptei 
pentru dezarmare, pentru stabili
rea relațiilor de prietenie cu toate 
țările vecine sînt considerate de 
congres sarcini urgente ale E.D.A.

Partidul, se arată în continuare 
în rezoluție, trebuie să organizeze 
lupta poporului grec pentru de
mocrație, pentru satisfacerea re
vendicărilor sale. Lupta pentru le
galizarea partidului comunist, pen
tru reîntoarcerea în patrie a emi- 
granților politici, eliberarea luptă
torilor mișcării din rezistentă și 
recunoașterea meritelor acestei 
mișcări, lupta pentru anularea le
gilor antidemocratice — consti
tuie datoria primordială a parti
dului.

In această luptă este necesar să 
se întărească unitatea poporului. 
Menfinlndu-se pe pozițiile sale, 
E.D.A. declară în același timp că 
este de acord cu o serie de ce
reri ale Uniunii de centru. Aceasta 
poate servi drept bază a colabo
rării forțelor democratice.

ALtGEIHLE CINGALE

DÌN REPUBLICA DOMINICANĂ
SAN DOMINGO 20 (Ager

pres). — La 20 decembrie au 
avut loc în Republica Domini
cană. alegeri generale. „Pe 
străzi circulau puternice uni
tăți de poliție, iar forțele ar
mate au fost puse în stare de 
alarmă pentru a interveni ime
diat în caz de necesitate“, 
transmite agenția United Press 
Internațional referindu-se la 
atmosfera în care, s-au desfă
șurat alegerile. Aceeași a- 
genție, arată că, comercianții 
și-au închis prăvăliile și au 
tras obloanele pentru a se feri 
de eventuale tulburări. Agen
ția relevă că din primele 
ore au fost semnalate o serie 
de incidente violente în unele 
localități ale țării. Campania 
electorală s-a încheiat miercuri 
seara în capitala țării cu se
rioase tulburări în urma că
rora au fost rănite mai multe 
persoane.

Rezultatele alegerilor, ur
mează a fi cunoscute abia 
săptămâna viitoare.
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Trecutul a lăsat 
urme grele în Yemen.
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