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de fotografii
în cinstea aniversării R.P.R. s-a 

deschis la Casa de cultură din 
Hunedoara o expoziție de foto
grafii artistice. Cele 35 de lucrări 
expuse, realizate de siderurgiști, 
constructori și alți oameni ai 
muncii, membri ai cercurilor foto, 
prezintă aspecte din noul oraș 
Hunedoara, diferite secții, precum 
și exterioare ale marelui combi
nat.

(Agerpres)
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UZINA „DANUBIANA
A intrat in funcțiune

Numele : Vasile Nan. Pro
fesia : Miner. Ce iei de om 
este ? Cei 6 ani de prezență 
permanentă pe panoul de o- 
noare ne spun multe.

Putea oare tînăra Cornelia i 
Chira, teleionistă, să facă o ' 
alegere mai bună î < ,'Sj

Și la nunta lor, optzeci de i 
mineri din regiunea Hunedoara, ,< 
tineri și vlrstnici, au venit,1 
să-i sărbătorească urîndu-le din 
toată inima : „Drum bun în 
viață dragi prieteni“.

A intrat în producție Uzina de anvelope „Danubiana“ de la 
Popești-Leordeni. Pînă în prezent, colectivul acestei unități a și 
livrat peste 100 000 garnituri de anvelope. Noul obiectiv ai in
dustriei noastre chimice în plină dezvoltare prezintă o importanță 
deosebită. Capacitatea sa anuală de producție se ridică Ia un mi
lion garnituri de anvelope pentru turisme, autocamioane, auto
buze și tractoare. Cînd uzina va lucra la capacitatea planificată, 
la fiecare două minute se vor produce anvelopele necesare pentru 
echiparea unui turism.

Uzina dispune de o stație de încercări a rezistenței anvelopelor 
Ia rulaj artificial și de un laborator central cu aparatură mo
dernă. Majoritatea fazelor de fabricație sînt dirijate de la pupitre 
de comandă și automatizate.

în noua unitate a industriei noastre chimice lucrează un colec
tiv tînăr, vîrsta medie nedepășind 27 de ani.

Prin intrarea în funcțiune a uzinei de anvelope de Ia Popeștti- 
Leordeni a fost înfăptuit încă unul din obiectivele prevăzute de 
Directivele celui de-al Ill’lea Congres al partidului.

(Agerpres)

In întîmpinarea aniversării Republicii
AU ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL

• La 22 decembrie Ministerul Industriei Ușoare a rea
lizat planul anual de producție.

Ritmul mediu anual de creștere a industriei ușoare în 
primii 3 ani ai șesenalului este de 14,5 la sută față de 
13,3 la sută cît se prevedea în plan.

• După cum informează Ministerul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, laminoriștii din 9 unități siderurgice 
ale țării, printre care cei de la Industria Sîrmii Cîmpia 
Turzii, Uzina de tablă subțire Galați, Oțelul Roșu, Lami
norul Brăila, Uzinele Republica au expediat uzinelor pre
lucrătoare ultimele cantități de laminate finite pline și 
țevi de oțel prevăzute în planul acestui an.

• Fabrica de rulmenți din Bîrlad este cea de a 30-a în
treprindere din regiunea Iași care a anunțat îndeplinirea 
planului anual. De la începutul anului, mctalurgiștii bîrlă- 
deni au produs peste sarcinile de plan 21 500 bucăți rul
menți de diferite tipuri : ei au obținut economii supli
mentare la prețul de cost în valoare de peste 1 500 000 lei 
și beneficii peste plan în valoare de 10 milioane lei.

(Agerpres)

întrecere
In regiunea Argeș se apropie 

de sfîrșit concursul brigăzilor 
artistice de amatori, organizat 
în cinstea aniversării Republi
cii. La concurs participă peste 
860 de brigăzi artistice din re
giune, adică un număr dublu 
față de cele existente la sfîr-

Concurs
In

gea 
se manifestări cultural- 
artistice închinate ce
lei de-a 15-a aniver
sări a proclamării R.P. 
Romine. Casa raională 
de cultură din Hirșova, 
de exemplu, a inițiat 
un concurs pe tema

regiunea Dobro- 
au loc numeroa-

a brigăzilor artistice
șitul anului trecut. In prezent, 
în fiecare sat și G.A.C. din re
giunea Argeș activează o bri
gadă artistică de agitație.

Tot mai mulți artiști amatori 
activează în cele peste 800 for
mații de teatru, 422 coruri, 
680 echipe de dansuri, 81 for-

cu
Republica",

' antrenate
„Cîntăm I 
la care sînt 
un mare număr de bri
găzi artistice de agita
ție. In raionul Macin 
se desfășoară o ștafetă 
culturală, cu care pri
lej formații artistice ale 
căminelor culturale din 
Pecineaga, Luncavița

temă
și din alte comune 
prezintă spectacole în 
satele vecine. La 
Constanța, Medgidia, 
Cernavodă și Tulcea, 
la numeroase cinema
tografe sătești au fost 
organizate gale 
filmului romînesc.

(Agerpes)

După dezbaterea
cifrelor de plan

n uzină au fost 
dezbătute sarci
nile de plan pe 
anul 1963 și s-au 
stabilit măsuri 
tehnico - organiza
torice care să a-

sigure îndeplinirea lor în cele 
mai bune condiții.

Sarcinile sporite de plan ri
dică și în fața organizației 
U.T.M. multe probleme care-și 
așteaptă rezolvarea pentru 
mobilizarea mai activă a tine
rilor în producție.

In perioada discutării cifre
lor de plan, în colaborare cu 
comitetul sindicatului, organi
zația U.T.M. i-a ajutat pe ti
neri să prezinte în adunări

propuneri concrete care să 
ducă la îmbunătățirea calității 
produselor, creșterea producti
vității muncii și realizarea u- 
nor însemnate economii.

Sub conducerea organizației 
de partid, în strînsă colabo
rare cu comitetul sindicatului, 
comitetul U.T.M. pe uzină a 
stabilit principalele probleme 
de care se va ocupa începînd 
din aceste zile. Prima și cea 
mai importantă problemă este 
să ajutăm pe fiecare tînăr să 
participe la întrecerea socia
listă și să obțină rezultate bu
ne în muncă. Maiștrii, tehni
cienii și inginerii vor ajuta pe 
tinerii muncitori să-și ia an
gajamente mobilizatoare pa

care, firește, să le poată rea
liza. Anul acesta grupele 
U.T.M. de la mecanică și scu- 
leria generală au obținut o 
bună experiență .în acest sens. 
In ce constă aceasta ? înaintea 
fiecărei consfătuiri de produc
ție sindicală, atunci cînd se. a- 
nalizează activitatea și se dis
cută sarcinile de viitor, res
ponsabilii acestor grupe U.T.M. 
au solicitat maistrului sau teh
nicianului să-i informeze des
pre sarcinile ce revin brigăzii 
sau echipei în care lucrează 
împreună cu aceștia. Tinerii 
au analizat ce angajamente își 
pot lua, au stabilit și căile prin 
care le pot îndeplini, așa că la 
consfătuire s-au prezentat bi-

mâții instrumentale existente 
în regiune. începînd din acest 
an, la Rm. Vîlcea și Pitești au 
fost create colective de ope
retă.

Indrumînd cu dragoste pe 
artiștii amatori, colectivul 
Teatrului de păpuși din Pitești 
a ajutat la crearea în regiune 
a 24 de astfel de teatre față 
de un singur teatru de păpuși 
existent în 1958.

(Agerpres)

ne pregătiți. Ne-am propus să 
generalizăm această experien
ță în cele 169 grupe U.T.M. 
cîte sînt în uzină. Și cum vom 
face acest lucru ? In prima de
cadă a lunii ianuarie vom or
ganiza împreună cu comitetul 
sindicatului o consfătuire . la 
nivelul uzinei cu toți respon
sabilii de grupe U.T.M., la ca
re vom invita tovarăși maiștri 
și tehnicieni. Se va expune un 
material în legătură cu între
cerea socialistă și sarcinile 
grupelor U.T.M. Maistrul din 
secția mecanică și organizato
rul grupei U.T.M. vor explica 
pe larg cum îi ajută pe tineri 
în întrecerea socialistă. Ince-

Spectacol de gală 
prezentat 

de ansamblul 
Rapsodia Romină“

Aspecl din timpul dezbaterilor cifrelor de plan 
August”,

pînd din luna ianuarie 1983, în 
toate grupele U.T.M.
vor discuta cel puțin cu o zi 
înaintea consfătuirilor de pro
ducție sarcinile ce le revin și 
își vor stabili angajamentele 
respective. împreună cu comi
tetul sindicatului vom urmări 
în mod permanent rezultatele

tinerii

la Uzinele ,,23 
Foto : AGERPRES

obținute de tineri, generalizînd 
cea mai bună experiență.

Ca și pînă acum, în atenția

DUMITRU GHEORGHIȘAN
secretarul comitetului U.T.M.

Uzinele „23 August“ București

(Continuare in pag. a IV-a
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cultură a plante- 
de cîmp de la 

gospodăria colectivă 
Zăvideni, regiunea 
Argeș. Prin grija 

consiliului de conducer© al gos
podăriei au fost asigurate condiții 
bune pentru desfășurarea procesu
lui de învățămînt agrozootehnic : 
o sală corespunzătoare, manuale, 
caiete. încă din vară, ne-am pro
curat sau confecționat un bogat 
material demonstrativ : planșe, 
mulaje, mostre de semințe, de 
sol etc. Elevii mei — 54 de co
lectiviști, în 
tineri — au 
ție de sută

marea lor majoritate 
luat parte în propor
la sută la toate lec-

fiile pe care le-am expus pînă 
acum. Eu m-am străduit să-i ajut 
cît mai mult să învețe, manifestînd 
multă grijă față de pregătirea și 
predarea fiecărei lecții.

Să luăm, de pildă, lecția des
pre „Organizarea producției în 
marile gospodării agricole socia
liste". în primul rînd »m studiat 
capitolul respectiv din manualul 
editat de Consiliul Superior al A- 
griculturii. Apoi am cercetat și am 
extras o serie de date din dările 
de seamă ale G.A.C., începînd cu 
anul înființării gospodăriei. Am 
mai citit diferite broșuri și articole 
din reviste care tratau această 
temă. Se înțelege că pe această 
cale mi-am asigurat un bogat și

interesant material faptic. Expu
nerea am făcut-o liber, pentru că 
în felul acesta mențin mereu trează 
atenția cursanților. Cifrele, compa
rațiile, le susțin întotdeauna prin 
schițe pe care le fac pe tablă sau 
prin planșe.

Pentru ca lecția să fie mai vie, 
mai interesantă, în mod obișnuit 
la exemplificări solicit concursul 
unora dintre cursanți care împăr
tășesc din propria lor experiență. 
Faptul acesta are o deosebită im
portanță. Cunoscînd din timp tema 
lecției următoare, toți se pregă
tesc să răspundă cît mai bine în 
cazul în care vor fi desemnați să 
vorbească. Spre sfîrșitul lecției 
îmi rezerv timp pentru întrebările

de control. Din răspunsurile pe 
care le primesc, îmi dau seama 
ce nu s-a înțeles prea bine și a- 
tunci fie că revin asupra acestor 
noțiuni la începutul lecției urmă
toare, fie că stabileft, de comun 
acord cu elevii mei, o zi pentru 
consultații. Așa am procedat la 
lecția despre norme și normarea 
muncii, cînd am dat o consultație 
la care a participat majoritatea 
cursanților ; am insistat atunci mai 
mult asupra normelor la lucrările 
de sezon : transportul îngrășămin
telor, pichetatul terenului, săpatul 
gropilor pentru pomi etc.

Studiul nu se rezumă însă nu
mai la orele de curs. Obișnuiesc 
să citesc multe reviste și broșuri

de specialitate. Ori de cîte ori 
găsesc un articol pe tema unora 
din lecțiile predate, recomand ci
tirea lui în colectiv, pe cercuri ; 
de fiecare cerc de citit răspunde 
un brigadier sau un șef de echipă 
— oameni cu multă experiență.

Pentru unele din lecțiile și de
monstrațiile practice viitoare, am 
prevăzut să organizăm vizite-lec- 
ții la Stațiunea experimentală Dră- 
gășani, la Centrul școlar agricol și 
în cîteva gospodării de stat sau 
colective.

Firește, toate cele expuse pînă 
aici nu sînt scheme rigide. In pre
gătirea și predarea lecțiilor, în 
organizarea demonstrațiilor prac-

fice se pot găsi mereu numeroase 
procedee prin care acestea să fie 
mai interesante, mai atractive. 
Am solicitat elevilor mei să vină 
cu propuneri în această privință. 
Eu mă voi strădui să pun în prac
tică sugestiile valoroase, să pre
gătesc cu conștiinciozitate fiecare 
lecție, să o expun pe înțelesul 
fufuror, convins fiind că în acest 
fel îi voi ajuta să-și însușească 
temeinic agro'ehnica.

Ing. agr.
NAPOLEON POPESCU

G.A.C. Zăvideni, regiunea 
Argeș
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vacanță. Au va
canță elevii și, o 
dată cu ei, profe
sorii... Se odihneș
te și școala, cu 
geamurile încă vi- 
brînd de vocile co- 
părea că și arborii 

sînt în va-

'din Bucu- 
manifestări 
■fantezie și 

vor

ANTĂ

piilor. S-ar 
de sub streșini 
canță.

Dar pînă ca ușile claselor să 
se redeschidă, elevilor le sînt 
pregătite zeci de ceasuri de 
distracție, de voioșie tinereas
că, momente de destindere. 
„Capitala“ vacanței pionierești,

Palatul pionierilor 
rești, va găzdui 
multiple, pline de 
de farmec. La Palat se 
desfășura concursuri gen „Cine
știe, cîștigă“, avînd ca teme : 
„Mărețele realizări ale patriei 
noastre socialiste, Republica 
Populară Romînă“ și „Succe
sele agriculturii noastre socia
liste“.

700 de pionieri și școlari vor 
întîmpina sărbătoarea Repu
blicii participînd, într-una din 
zilele apropiate de 30 Decem
brie, la o manifestare cu tema:

„Puternică, liberă, pe soartă 
stăpînă“. Autobuzele cu care 
este înzestrat Palatul, avînd 
la... bord zeci și sute de șco
lari bucureșteni, vor străbate 
drumurile minunatului nostru 
oraș și vor vizita mari obiec
tive industriale.

Dacă veți străbate coridoare, 
le Palatului e bine să pășiți 
în vîrful picioarelor, pentru a 
nu tulbura 
lectură. Pe 
multor zile 
sărbătoarea 
țională — a cărții.

liniștea sălilor de 
parcursul a mai 
se va desfășura 
— devenită tradi- 

Intr-una

din aceste zile, eroii unora 'din 
cele mai îndrăgite pagini vor 
descinde în carne și oase din
tre copertile unui tom uriaș, 
înveșmântați în mătase, ca în 
basmele din „1001 de nopți“ 
ori vor fi imbracati în haine 
obișnuite, ca ale micilor spec
tatori. Eroii nu se vor mărgini 
să-și etaleze podoabele vesti
mentare. Nu se vor sfii — 
toată „prestanța“ lor — 
danseze, să recite versuri 
bineînțeles, să cinte.

Mai trebuie amintite printre 
motivele

cu 
să 
?i,

Sîmbătă seara, ansamblul folclo
ric „Rapsodia Romină", cere a în
treprins de curînd un iurneu în 
S-U.A., a prezentat un spectacol 
de gală pe scena Teatrului de 
Opera și Balet al R. P. Romine.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
•Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăj'aP, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, oa
meni de știință și cultură, un nu
meros public.

Apariția în sală a conducătorilor 
de partid și de stat a fost salutată 
cu puternice și îndelungate a- 
plauze.

La spectacol au fost prezenți șe
fii misiunilor diplomatice acredi
tați în R. P. Romînă.

Programul prezentat de ansam
blul folcloric „Rapsodia Romînă“ a 
cuprins unele din cele mai repre
zentative cînfece și dansuri popu
lare din diferite regiuni ale țării, 
printre oare : suitele do dansuri 
„Tablouri din Galeria Națională“, 
pe muzica Rapsodiei I de George 
Enescu, „Holdele de aur”, „Dans 
oltenesc", „Nunta d0 pe Someș" 
și binecunoscutul „Dans al călușa
rilor", „Ciocîrlia", „Hora Staccato" 
și alte cînfece, doine, hore și sîrbe, 
interpretate de orchestră, soliști 
vocali și instrumentali.

De un mare succes s-a bucurat 
artistul emerit Ionel Budișteanu, di
rijorul ansamblului, solista Angela 
Moldovan, artistă emerită, soliștii 
instrumentiști Nicolae Băluță, Ion 
Lăceanu și Damian Luoa, care au 
fost răsplătiți cu vii aplauze.

La sfîrșitul spectacolului, membri
lor ansamblului „Rapsodia Romînă“ 
le-au fost oferite flori din partea 
conducerii de partid și de stat și 
li s-au transmis felicitările căl
duroasa adresate ansamblului în 
numele C.C, al P.M.R., «I Consi
liului de Sfat și al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, de către 
tovarășul Gh. G'heorghiu-Dej pen
tru remarcabilul succes obținut în 
cadrul turneului din S.U.A., pen
tru popularizarea folclorului romi- 
pesc peste hotarele patriei noastre.

Conducătorul ansamblului folclo
ric „Rapsodia Romînă", Petre 
Nastovici, a mulțumit din, inimă 
pentru această înaltă apreciere,

(Agerpres)

patinatori, șahiști, 'țintași se 
vor întrece în concursuri.

In sfîrșit, un carnaval pio
nieresc care va ține 7 (zile. In 
jurul bradului împodobit cu 
beteală și raze de lună, copiii 
vor. petrece clipe de neuitat, 
încununînd o vacanță care se 
arată a fi foarte bogată în eve
nimente.

Cărările vacanței vă așteap
tă, ^prieteni dragi. Cu lumina 
iernii, cu mireasma pădurilor, 
țării, cu stelele copilăriei'feri
cite... .4-

GHEORGHE TOMOZEI

rile stăruitoare ale micilor ar
tiști. Cercul de balet va pre
găti spectacolul „Mașenca", iar 
cercul de teatru va oferi în 
premieră piesa „Trei în ra
chetă“. Păpușarii vor prezenta 
„Școala iepurașilor“ și „Lanțul 
minciunilor“.

In sala de proiecție, pe e- 
cranul alb se vor perinda miile 
de imagini ale filmelor docu
mentare care vor fi rulate în 
aceste zile, iar manifestările 
cu caracter sportiv vor fi 
foarte atractive. Cei mai buni

A

de bucurie, pregăti-

F

fei f *»
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Argeș înConstructori pe

I

lucru al șantierului va alerga inginerul Sălăjan după această convorbire

I n stingă și-n 
dreapta munții. 
Așa cum îi știam. 
Dacă n-ai avea în 
buzunar un car
nețel de notițe, 

dacă n-ai întîlni la
tot pasul semnele forței cu care 
schimbă omul natura, te-ai 
crede în excursie, plecat să 
explorezi sălbăticia și frumu
sețea priveliștilor pe care le-a 
semănat Argeșul în curgerea 
lui milenară tăindu-și o vale 
șerpuită prin munți. Aici unde 
se construiește Hidrocentrala 
„16 Februarie“ de pe Argeș, 
mai mult decît priveliștea 
munților, mai mult decît fru
musețea rîului care spumegă 
printre pietre, ai de admirat 
munca oamenilor, a construc
torilor care întrece prin forța 
ei surprinzătoare de creație, 
priceperea naturii în a-și dăl- 
tui operele ei monumentale.

■ Asta și trebuie cunoscut aici 
înțîi și-ntîi: oamenii. N-o să 
putem firește să vorbim decît 
despre cîțiva.

— Da — ți se spune la co
mitetul de partid al șantieru
lui, trebuie să-l cunoașteți pe 
inginerul Sălăjan. Numai, să-l 
găsiți. Că nu stă o clipă în
tr-un loc. Aci e pe vîrful unui 
versant, aci la cîțiva kilome
tri, pe malul Argeșului...

Printr-un noroc, l-am întîl- 
nit pe inginerul Gheorghe Să
lăjan țintuit locului într-un 
refugiu. Valea răsuna

sat din MoldovaIntr-un
Cu mulți ani în 

urmă, mai ales iar
na, ulițele comunei 
Deleni din raionul 
Vaslui deveneau 
pustii, odată cu în
serarea. Așa a foșț 
odată. Acum, dacă 
ai să treci prin De- 
lenii Vasluiului, ai 
să observi cu sigu
ranță grupuri de oa
meni tineri și vîrst- 
nici care se în
dreaptă spre cămi
nul cultural. Unii 
fac parte din for
mațiile artistice, al
ții merg 
tecă sau 
ferință. 
noi de

ocupări noi, multi
laterale. Cine a mai 
auzit altădată de un 
sat moldovenesc în 
care să existe că
min cultural nou, 
cu o sală de 300 
locuri și bibliotecă 
cu peste 13 000 vo
lume, cinematograf, 
școală nouă, maga
zin universal, casă 
de naștere, dispen
sar, centrală tele
fonică și cîte altele. 
Despre oameni, des
pre condițiile noi 
de viață ce le au 
acum sînt multe de 
spus. E deajuns să 
numeri casele noi 
care au ajuns la 
peste 200, aparatele 
de radio, bicicletele 
etc. existente în co
mună și ai să-ți dai

la biblio- 
la o con- 
Condițiile 

viață au
creat oamenilor pre-

pe poarta Centrului 
forestier din Blaj. E fe- 
unor colectiviști din co- 
Cîmpeni. Cînd l-am în- 
ce vrea să se facă mi-a

îl cunosc din primul an cînd 
a intrat 
școlar 
cierul 
muna 
trebat 
răspuns botărît : tîmplar. De la 
început a învățat bine, terini- 
nînd primul an cu media gene
rală 9,63. Tot aici, pentru re
zultatele bune obținute la învă
țătură, pentru activitatea desfă
șurată în afara orelor de curs, 
utemiștii l-au primit în rîndurile 
lor. Acum e membru în comi
tetul U.T.M. pe școală. Seara îl 
găsești deseori Ia bibliotecă.

Peste 40 de tineri din cb- 
muna Ținea, raionul Salonta. 
au luat parte la faza pe co
mună a concursului literar „Te 
slăvesc Republica mea, dragă" 
inițial de Comitetul Regional 
U.T.M. Crișana în cinstea celei 
de-a XV-a aniversări a Repu
blicii Populare Romîne.

’.:'O

pușcături. Dar cum omul aces
ta tînăr cu chip zîmbitor, des
chis, nu spune nimic despre 
el, părindu-i-se asta ca o ma
nifestare de lipsă de modes
tie, vă imaginați cît a fost de 
greu să-i smulgem mărturisi
rea că munca lui ca șef al unu
ia dintre șantiere e o muncă 
frumoasă, dar care cere multă 
experiență și că el, deși are cu 
puțin peste 30 de ani, are to
tuși opt sau nouă ani de mun
că la Bicaz de unde a venit aici 
cu cea mai mare parte din oa
menii cu care a lucrat acolo. 
Sînt și mulți constructori care 
s-au calificat aici. Ne-a vorbit 
despre curajul constructorilor, 
despre priceperea lor, despre 
încrederea pe care o are în oa
menii de pe șantier. Cît des
pre el, ce poate să ne spună ? 
Muncește cît e nevoie. A ve
nit aici cu familia. Are doi 
copii care s-au născut la Bicaz, 
acolo au crescut. Fetița care e 
mai mare, merge la școală, în 
clasa I. Pușcăturile s-au 
terminat și atunci nu l-am 
mai putut reține nici o secun
dă. Ni l-a răpit șantierul, 
munca lui.

Sînt vestiți aici frații Irimuș. 
Irimuș Ion, fratele mai mare, 
miner, șef de brigadă. Irimuș 

seama că munca 
marea familie 
colectiviștilor a 
dus oamenilor bu
năstare. O cifră 
poate fi în acest sens 
edificatoare. Numai 
într-un an, magazi
nul universal a vîn
dut mărfuri în va
loare de peste 
1 500 000 lei. Aces
tea sînt doar cîteva 
rînduri despre co
muna mea. Peste 
cîțiva ani însă, toate 
aceste cifre vor fi 
și ele vechi, căci 
oamenii de pe aces
te meleaguri își 
făuresc o viață din 
ce în ce mai fru
moasă.

V. VASILIU 
colectivist

I-am cercetat de cititor
acum cîteva zile. Citise numai 
într-un an 43 de cărți de lite
ratură clasică și contemporană. 
Acum, cînd încerc să schițez 
portretul acestui elev mi-am 
amintit de o întîmplare petre
cută cu cîtăva vreme în urmă. 
A venit într-o zi la conducerea 
școlii cu un portmoneu.

— L-am găsit pe stradă. Con
ține acte și 403 lei. Sînt ale unui 
muncitor de la centrul de In
dustrializarea lemnului. Trebuie 
să îl predăm cît mai repede !

Am apreciat cu toții fapta lui 
care dovedea cu prisosință una 
din trăsăturile înaintate ale unui 
utemist.

îl întîlnesc și acum. La școală, 
la orele de practică. E înconju
rat adeseori de colegii săi pe 

■ care îi ajută ori de cîte ori e 
nevoie. Acesta e Niculae Burz, 
care s-a născut în anul 1947. 
Are deci 15 ani și e mîndru că 
are aceiași vîrstă ca și Repu
blica noastră, că se bucură de 
minunate condiții de viață și 
învățătură ce le sînt create ele
vilor pentru a-și însuși meseria 
aleasă.

MIHAI DUMITRU
profesor

Cele mai bune răspunsuri 
le-au dat tinerii Maria Fodor, 
Mihai Burța, Florica Lăzu- 
reanu. Maria Vereș, Victoria 
l.upșa și alții care s au califi
cat pentru faza următoare 
concursului.

IOSIF FABIAN 
corespondent voluntar 

a

Vasile, fratele mijlociu, miner 
în brigada lui Irimuș Ion. Iri
muș Traian, miner, în aceeași 
brigadă.

Cei trei frați mineri au ve
nit aici cu familia lor de la 
Bicaz. Au lucrat acolo cîțiva 
ani buni. înainte de Bicaz au 
mai lucrat pe la Sighet, tot 
ca mineri. înainte de Sighet au 
lucrat prin Dobrogea tot ca 
mineri. înainte de Dobrogea 
„familia“ Irimuș a lucrat la 
Salva-Vișeu, la tunete, și mai 
înainte primii doi frați Irimuș 
au învățat mineritul la un tu
nel de la Predeal.

„Stelică Mazilu (dreapta) candidat de partid, Adrian Popovici, utemist, iată numele celor doi prieteni 
și colegi de facultate și de șan tier"(

Zilnic o sută de pompe
ilnic o sută de 
pompe — iată an
gajamentul secției 
montaj de la Uzi
nele metalurgice 
de pompe din Ca
pitală. Dar cifrele 

nu spun încă totul. Cînd însă 
în aceste cifre, ca într-un flu
viu, se contopesc muncă și 
măiestrie, gînd și năzuință, ele 
prind viață, trăiesc în con
știința oricărui muncitor. Ion 
Brusanovski sau Radu Gruia, 
Petre Niță sau Nicolae Enache 
— tineri muncitori din secția 
montaj — pompe — au înțeles 
deplin acest lucru. întrecerea 
socialistă continuă aici în rit-

nterviurile de mai 
jos s-au desfășu
rat într-o ambian
ță festivă, între 
reclame luminoase 
și ghirlande de 
becuri multicolore

înconjurînd mari afișe : po
doabe din aceste zile ale cine
matografelor și căminelor Cul
turale sătești, în cadrul că
rora se desfășoară „Festivalul 
filmului pentru sate".

...Care sînt părerile 
tatorilor cu privire la 
val, la importanta lui ? 
răspunde el exigențelor 
tuale ale satului colectivist? 
Și, în sfîrșit, cum este orga
nizat festivalul, ce realizări 
s-au dobîndit în această direc
ție ? Căutînd răspunsuri la 
aceste întrebări, am poposit 
în cîteva 
Oltenia.

spec- 
festi- 
Cum 

ac-

sate din regiunea

★
interviu l-am luat 
colectivist Petre Ion 

Interviul s-ra
Primul 

tînărului 
din Dăbuleni. 
desfășurat în holul noului ci
nematograf din comună, — 
puțin înaintea începerii fil
mului. (Rula filmul românesc 
„Bădăranii").

Să-i dăm cuvîntul:
Rostul festivalului e să-i a- 

propie pe oameni de film ; să 
pregătească ziua cînd fiecare 
colectivist va simți puternic 
nevoia să meargă la un spec
tacol... Și să știți că astfel de 
oameni sînt destui pe 
Nici eu n-am scăpat 
film din cîte au venit

cu

Ia noi... 
vreum 
în co

Acum sînt aici, de la începu
tul lucrărilor. în prima zi de 
lucru, ca să poată să înfigă 
primul tîrnăcop în stîncă a- 
colo unde începeau primele lu
crări, cei trei frați Irimuș au 
trebuit să treacă Argeșul cu 
bocancii și sculele pe umeri, 
cu pantalonii sumeși. Pînă' 
seara ei au săpat în stîncă, iar 
dulgherii au făcut primul po
deț.

Brigada lor este acum una 
dintre cele mai harnice bri
găzi. Au primit multe felici
tări și premii speciale. Fami
lia lot locuiește în același 

mul intens al îndeplinirii an
gajamentelor luate în cinstea 
aniversării Republicii.

...Zilnic o sută de pompe.
Cum s-a ajuns la acest re

zultat ? Competența și pasiunea 
cu care lucrează tinerii sînt o 
mărturie în acest sens. Iată 
echipa lui Paraschiv Stănescu 
la bancul de lucru. Montarea 
pompei cu roți dințate este 
una din operațiile cele mai 
dificile. Se cere o tehnicitate 
înaltă. Trebuie asigurat supra
fețelor un paralelism foarte 
exact. Micrometrul nu iartă 
nici măcar un milimetru dife
rență. Atent, cu sîrguință, Mi- 
hai Dragnea execută corect 

mună. N-o spun ca să mă 
laud, dar dacă-s filme bune, 
din care știi că tragi un fo
los... De exemplu filmul agri
col. M-am uitat pe program : 
fiecare spectacol din festival 
are și cîte un film documen
tar agricol pe lîngă filmul ar
tistic. Asta-i foarte bine! (Și 
ar fi și mai bine dac-ar fi așa 
totdeauna nu numai la „oca
zii”, la festivaluri!) Aseară am 
văzut un documentar despre 
întreținerea porumbului pe 
vreme de iarnă. Să vedeți, asta 
e chiar problema pe care o 

TREI INTERVIURI DESPRE:

Festivalul filmului pentru sate
discutăm la cursul agrozoo
tehnic. Dacă n-ar fi fost întu
neric în sală, aș fi notat cîte 
ceva pe hîrtie. Cum de s-a po. 
trivit ?

N-a fost chiar o simplă po
trivire ne spune directorul de 
Ia cămin — ci s-a avut în ve
dere ca filmul să ne-ajute la 
curs. S-a avut în vedere — zi
cea el — cu ocazia festivalu
lui. Să se aibă — i-am spus 
noi — și de-acum înainte!...

— Dar filmul artistic ? Cum 
rămîne aici cu „folosul“ ?

— Iată cum. Te duci să vezi

pe toate șantierele unde 
avut casa frații Irimuș. 
am stat de vorbă cu ei

grup social, într-o armonie de
plină, așa cum a fost și pînă 
acum 
și-au

Noi 
înaintea unei ședințe de partid 
la care se discutau cifrele de, 
plan pe anul 1963 ale șantie
rului lor, Cuvîntul lor era aș
teptat aici.

Printre atîția tineri con
structori care muncesc aici 
sînt zi de zi prezenți doi tineri 
ingineri, atît de tineri încît par 
niște băiețandri. Sectoarele lor 
de lucru sînt atît de apropia
te încît ziua își pot face sem- 

fiecare șlefuire. Eugen Petra- 
che, elev la școala profesio
nală, cel mai proaspăt membru 
al echipei, asamblează corpul 
pompei de suport și capac. Pa- 
raschiv Stănescu îi explică fie
care operație în parte. Con
trolul reciproc a devenit un 
obicei permanent în echipă. Și 
roadele lui n-au întîrziat să 
apară. La parcul de probare de 
foarte multă vreme nici o 
pompă n-a mai fost respinsă.

...Cu asemenea tineri e fi
resc ca angajamentul să fie zil
nic îndeplinit.

ION ANDREIȚĂ

„Zboară cocorii" să zicem (cu 
filmul ăsta s-a început la noi 
festivalul). Nu-i vorba acolo 
nici de porumb, nici de tun
derea automată a oilor; dar 
te-ntorci acasă parcă mai plin 
de înflăcărare.

Și eu și ceilalți tineri colec
tiviști am văzut într-o singură 
săptămînă: „Balada soldatu
lui“, „Cazacii din Cuban", „La 
capătul drumului”, „Cristina 
și berzele“, „Normandie-Nie- 
men’’, „Setea”. După filmele 
„Balada soldatului" și „Setea“ 

comitetul U.T.M, a organizat 
discuții prin care tinerii și-au 
spus părerea asupra filmelor, 
a învățămintelor lor precum și 
asupra realizării artistice. A- 
semenea schimburi de păreri 
le consider foarte folositoare.

Și o dorință : aș vrea să 
văd cît mai repede un film 
despre viața colectiviștilor...

★
Interviul următor l-am so

licitat tovarășului Alexandru 
Cascaon, operator la cinema
tograful din comuna Iancu 
Jianu, raionul Balș, El este

ri a-
Fac

ne unul altuia. Argeșul și 
lea lui adîncă îi despart, 
lucrări identice. La sfirșitul 
schimbului se întîlnesc la tre
nul care-i duce spre casă. Sînt 
și acum prieteni buni și co
legi cum au fost în facultate. 
Anul trecut au terminat amîn
doi facultatea cu cele mai bune 
calificative și voiau să plece 
să lucreze aici, la hidrocentrala 
de pe Argeș. Și-au mărturisit 
dorința în fața comisiei de re
partizare. Doreau mult, visau 
să vină, și să lucreze la una 
dintre cele mai interesante 
construcții hidrotehnice... Dar 
pe cerul lor atît de senin a a- 
părut atunci un nor. Erau cân
tați la facultate de cineva de 
la o instituție din București, 
ale cărei inițiale nu le înțele
geau. Deci, București. Nu, asta 
nu voiau. Și s-au ascuns. I-au 
căutat mult și bine. Cînd. lu
crurile au devenit cu adevărat 
serioase s-au decis să-i întîl- 
nească pe tovarășii aceia dar 
să le spună deschis că ei nu ră- 
mîn în București nici în ruptul 
capului. Așa au și făcut. Cum 
au intrat pe ușă, în loc de 
bună ziua au spus :

— Am auzit că ne căutați.

Festivalul viitorilor 
ciiimiști

'A devenit o tradiție a Grupu
lui școlar peUx>l-chimi& din 
Timișoara ca în luna decem
brie a fiecărui an, să organi
zeze „Festivalul tînărului chi
mist“.

în prima zf a festivalului 
s-au făcut lucrări experimenta
le de laborator foarte instructive. 
A avut loc și un concurs cu 
tema „O lecție de chimie“.

Seara, în sala de festivități 
a Fabricii „Gh. Doja“ elevii 
școlii au dat un frumos pro
gram artistic, la care au fost 
invitați și elevi de la alte 
școli profesionale, părinți și 
rude ale elevilor.

In ziua a doua au avut loc 
finalele concursurilor la șah și 
tenis de masă. In același timp, 
ceilalți elevi, neantrenați în 
concursurile sportive, au asi
stat la proiecția a două dia- 
filme foarte educative: „Mu
zeul de artă al R.P.R.“ șl „în
grășăminte cu azot". în timpul 
proiecțiilor tov. profesoară 
Danciu Livia, a adus comple
tări interesante, a explicat de
taliat elevilor imaginile diafil- 
melor.

ION VELICAN 
secretarul comitetului U.T.M.

La întreprinderea industrială raio
nală Făgăraș a luat ființă de curînd 
o nouă secție pentru confecționa

rea bibelourilor din alabastru.
Foto ! AGERPRES

dintre „veteranii” cinemato
grafelor sătești din Oltenia. E 
de 13 ani aici la Iancu Jianu, 
de cînd există cinematograful 
în comună.

— Vin oamenii la festival ?
— l-am întrebat.

— Toată comuna ! în seara 
deschiderii, la 2 decembrie 
erau 400 de colectiviști.

— Și de atunci ?...
— Pînă la 15 decembrie 

s-au vîndut aproape 3 000 de 
bilete.

Trebuie să subliniem că or
ganizația U.T.M. a inițiat for

me interesante în munca cu 
filmul în timpul festivalului. 
O mare atenție se dă aici 
popularizării filmului începîno 
cu caiete-program și afișe- 
program atractive, expuse pe 
panouri speciale, la răspîntiile 
satului pînă la prezentări sau 
recenzii, seri de întrebări 
răspunsuri, simpozioane.

Holul cinematografului a 
fost supus și el unor amena
jări speciale. Aici s-au orga
nizat de data aceasta cu spri
jinul gospodăriei colective 
mici expoziții de produse a-

Și

Să știți că noi nu rămînem în 
București. Noi mergem la hi
drocentrala de pe Argeș. Si a.u 
tăcut. Un zîmbet și un schimb 
vesel de priviri ale tovarășilor 
care îi cântaseră i-au reținut.

— Păi de asta vă căutam și 
noi, să vă trimitem acolo

Și iată că de un an și ju
mătate lucrează amîndoi aici. 
Fiecare din ei răspunde de cîte 
o lucrare deosebit de impor
tantă.

— Ce veți face după ce hi
drocentrala va fi gata ?

— Mergem la altă hidrocen
trală !

— Si apoi ?
— Apoi la alta și pe urmă la 

alta, pînă cînd n-o să mai pu
tem lucra pe șantier. Există 
probabil, o vîrstă la care nu 
mai poți lucra...

Optimismul, încrederea în 
forțele lor, dorința de a rea
liza în viață lucruri mari, de 
a zidi în marile construcții ale 
socialismului, odată cu beto
nul și ceva din ființa lor, sînt 
sentimente pe care cei doi ti
neri ingineri le-au căpătat mai 
deplin aici, pe șantier unde 
toți oamenii sînt înflăcărați 
de aceleași fierbinți idealuri.

Stelică Mazilu, candidat de 
partid, Adrian Popovici, ute
mist — iată numele celor doi 
prieteni și colegi de facultate 
și de șantier.

-- •—

■

TRAIAN SBORA 
inginerMIHAI CARANFIL

gricole, planșe și grafice me. 
nite să stîrnească, după vizio
narea filmelor documentare 
dezbateri cu explicații „pe 
viu“... Ceea ce s-a și întîm- 
plat. Tot în holul cinemato
grafului s-au organizat și 
standuri de cărți. Iar la că
minul cultural s-au desfășu
rat, pe lingă simpozioanele 
despre filmul artistic, tribune 
ale „experienței 
„seri d'e clacul“, 
bite” pe temele 
cole care rulau 
graf. Conducînd

înaintate", 
„jurnale vor- 
filmelor agri- 
la cinemato- 
aceste dezba-

T

teri, cei mai buni colectiviști 
' din comună, oameni ca Dra- 

gomir Dumitru, Drăguț Ion, 
Dumitru Stăvrel, au devenit 
și pasionați propagandiști ai 
filmului... Spațiul nu ne îngă
duie să analizăm aceste acti
vități. Vom aminti, doar, că 
ele au imprimat festivalului 
nu numai un caracter festiv 
ci și unul de lucru în scopul 
eficientei depline a filmului în 
conștiința 
nilor.

și în munca oame-

Ultimul
★

nostru interviu a

Azi prin
cartierul

meu
De pe pasarela ce leagă Că* 

lea Griviței de Șoseaua Giu- 
lești, cartierul meu se vede 
ca-n palmă. îl priveam și altă; 
dată. Case mici dărăpănate să 
întindeau de-a lungul liniei fe
rate și de-a lungul șoselei pînă 
la marginea orașului. O maha
la cu case din chirpici, prin a- 
coperișul cărora ploia se cer
nea în voie, iar iarna din prea 
puține coșuri ieșea fum. Aces
ta era cartierul meu cu zeci 
de cîrciumi și prăvălii, fără 
nici un cinematograf sau spi
tal, cu străzi pe care toamna 
nu le puteai răzbate de noroi.

Acum mă opresc mai des pe 
pasarela de pește linia ferată. 
Privesc complexul de blocuri 
înălțate pe locul unde altădată 
era Balta lui Lăptaru. De fapt 
nu era acolo numai o baltă ci 
mult mai multe în care se depo
zita gunoiul colectat din oraș. 
Vara, bălțile răspîndeau un mi
ros greu iar broaștele nu te lă
sau să închizi ochii. Seara nu 
puteai sta în curtea casei fără 
să aprinzi cîrpe împotriva țîn- 
țarilor.

Privesc noile construcții ore 
în șir și parcă tot nu mă sa
tur admirîndu-le. Aci locuiesc 
acum muncitori de la Uzinele 
„Grivița roșie“, Uzinele „Semă
nătoarea", constructori și alți 
oameni ai muncii.

Două școli noi îmbogățesc 
noua imagine a Giuleștiuiui de 
azi. în 32 săli de clasă și labo
ratoare învață acum copiii car
tierului meu. Avem acum două 
policlinici cu cadrele necesare, 
14 magazine aprovizionate din 
belșug și cîte 
acolo, de la 
început să se 
mărgele de-a lungul șoselei, 
spre Podul 
blocuri noi impunătoare, 
frumoase, care au fost 
deja în folosință. Noul 
cartier are acum 4 020 de 
tamente. Și asta nu-i încă tot. 
El va crește mereu, se va dez
volta. Acum, în parcul din a- 
propierea școlii se înalță un 
cinematograf modern cu peste 
500 de locuri, se lucrează de 
zor la noua școală care va a- 
vea 24 de săli de clasă, labora
toare etc. Acesta e cartierul 
meu azi, o părticică din Capita
la patriei noastre, cartierul pe 
care îl poate admira oricine, de 
aici, de pe pasarela ce trece 
peste calea ferată.

altele. Dar de 
fosta baltă, au 

înșire ca niște

Grant alte 
mai 
date 

■ meu 
apar-

avut mai mulți interlocutori : 
membri ai comisiei regionale 
de organizare a festivalului și 
salariati ai întreprinderii ci
nematografice regionale.

In sate ca Plenița, lanca, 
Dăbuleni, Cărbunești etc. cifra 
spectatorilor a depășit în fie
care dintre serile festivalului 
400. în raioane ca Oltețu, 
Balș, toți membrii gospodării
lor colective sînt 
seară de seară la 
Maî trebuie arătat 
și faptul că au fost 
circuitul acesta sărbătoresc al 
culturii și satele încă necine- 
ficate. apelîndu-se la cele 8 
caravane cinematografice ale 
întreprinderii regionale.

în încheiere, cîteva cifre — 
nu despre festival, ci în gene
ral despre pătrunderea filmu
lui în satele oltenești - 
care ni se par deosebit 
structive. în Oltenia 
1938. de exemplu — în 
tă Oltenie în care se 
peste 600 000 de analfabeti — 
existau doar 8 cinematografe 
sătești. Astăzi cifra lor depă
șește 300 ! Iar în Oltenia 
azi numărul spectatorilor 
depășit în anul 1961 nouă 
lioane !

...Milioane de spectatori 
cinema în Oltenia 
cifră care 
singură, măsura vieții noastre 
culturale...

prezerrtf 
spectacol, 

în sfîrșît 
incluse în

- cifre 
de in- 
anului 
accas- 
aflau

de 
a 

mi-

d'e 
iată o 

poate să dea ea

ILIE CÄRBUNARU



CtNTEC DE SLA VA REPUBLICII
MIHÀ9 BENSUC

■
 luviul viu al poeziei folclorice, ca expresie a

vieții sufletești a maselor, în Romînia nu numai 
că nu tinde să sece, ci dimpotrivă, după eliberare 
și mai ales în cei 15 ani de la proclamarea Re
publicii, și-a lărgit matca și și-a îmbogățit năvala 
de frumuseți cu idei și simțăminte caracteristice 
epocii de construire și desăvîrșire a socialismului 

prin care trecem- Doborîrea monarhiei și a exploatatorilor 
burghezi și moșieri ca clase dominante a avut un profund 
și prelungit răsunet în inima poporului, care a prins din plin 
semnificația fiecărei mari acțiuni revoluționare a clasei mun
citoare aliată cu țărănimea muncitoare sub conducerea comu
niștilor. Iar dacă aceasta răzbește puternic din versul popu
lar, cel puțin cu această putere și cu mai multă limpezime 
cîntă poetul anonim dragostea ce o simte poporul tocmai fată 
de partid, conducătorul iubit,

Iar dacă toate acestea, în expresii plastice, cum cere poezia, 
respectîndu-se normele prozodice de veacuri ale acelora ce 
au cîntat Miorița, vitejiile bătrînilor ori și-au trecut amarul 
și dorul în doine, au trecut în creația neîntreruptă, dar desfă- 
șurîndu-se în noua albie, a relațiilor socialiste, s-a mai în- 
tîmplat un fenomen semnificativ : folclorul pe timpuri limitat 
în mare măsură la viata satului, a pătruns și în fabrici și 
uzine

Cum altfel s-ar putea înțelege versuri ca acestea :

Foaie verde tămîioară 
Drag mi-e sâ fiu lucrătoare, 
Lucrătoare țesătoare 
Pentru lumea muncitoare 
Frunzuliță și-o lalea 
Drag mi-e la mașina mea 
Că motorul se-nvlrtește 
Nici de cum nu se oprește 
Zboară pînză zboară, zboară 
Peste uzine și ogoare 
Du-te-n sate-n magazine 
Că ești tesută de mine 
Și pe diurnul tirului 
Să duci gîndul dorului 
La neicut-al meu în sat 
Că-i fruntaș la secerat

Sau marea încredere a omu
lui eliberat de sub jugul opre
siunii în forța sa, în talentul 
său de constructor :

Foaie verde de gutui 
Tare-i forța omului 
Că pe vini mi-1 potolește 
Gerul crunt mi-1 ogoiește 
Steaua-n sticlă o-nvelește 
Și-o coboară în fereastră 
S-aurească tinda noastră.

Imaginea cu steaua ce o învelește omul în sticlă și o co 
boară în fereastră ca să-i aurească lui, omului, tinda, ar faci 
oricărui poet cinste.

Schimbarea conținutului poeziei populare, cu menținere? 
formelor poetice mai rezistente prin ele înșile și mai durabile 
este înainte de orice un semn al schimbărilor produse în 
conștiința poporului, nu printr-o simplă adăugire de noi expe
riențe de viată, ci printr-o radicală transformare a mentali 
tății omului, a atitudinii sale din care se simte răzbătînd ci> 
putere suflul revoluționar Firește că sub acest suflu și for 
mele se schimbă și îndeosebi se vădește acest lucru Ia vo 
cabular și în expresie, drept dovadă că conținuturile noi, 
deci fondul, acționează asupra formei.

Mai mare cinstire nu s-ar putea aduce, prin poezie, cele 
de-a 15-a aniversări a Republicii, decît aceea ca poetul popu 
Iar prin glasul său să exprime în cuvinte de slavă, pătrunse 
de avînt revoluționar, mulțumirea și entuziasmul său, încre
derea și dragostea sa față de patria socialistă.

Iată ce grăiește din cîntecele populare ce urmează și cate 
rn-au mișcat profund prin măreția lor îmbrăcată în haina 
modestiei, curată și înflorată cu pricepere strămoșească în 
ale creației artistice.

„Să trăiască-a

noastră țară 

Republica

Populară“
Trifoiaș cu patru foi, 
Ce bine e azi la noi b
Răsărit-a soarele
Prin toate grădinile,
Rupt-s-au relele,
Lanțu și căpestrele.
Și-apoi frunză de secară 
Binele să nu mai piară;
Numai cînt și bucurie 
în a noastră Romînie.

★
Foaie verde de-o negară 
Să trăiască-a noastră țară, 
Republica Populară,
Să trăiască,

să-n florească,
Republica Romînească!
Noi trăim azi într-o lege, 
Fără nici-un hoț de rege
Noi ți-am spus : — Drăguț cocon, 
Ia mai dă-te jos din tron,
Căci făr’de măria ta 
Tot ne curge Dunărea.
Ți-a plăcut în avion, 
Du-te la englezi plocon j
Ia-ți lădița și mămița
Și... adio Dîmbovița '.
Cînd eram în vremea mea 
Republică nu era,
Boierii mă chinuia, 
Logofeții mă-njura : 
Dar acum am bătrînit
Republica a-nflorit
Eu iar am întinerit.

★
Frunză verde lemn uscat 
Eu aicea n-am jucat, 
Dar acuma am să joc 
Să stea soarele pe loc

Și luna să strălucească 
Republica să trăiască 1

★
Frunzuliță de nalbă 
Republică dragă 
Fii mîndră și cîntă 
Și privește-n luncă: 
Sute de tractoare 
Strălucesc în soare, 
Ară ne-ncetat 
Brazde-n lung și-n lat. 
Și acum țăranu 
își seceră lanu 
Spic de grîu bogat 
Ce nu s-a-ntîmplat! 
Uite fabrica 
A pornit și ea 
A pornit la-ntreceri 
Și-apoi Ia petreceri 
Cîntă țesătoarea 
învîrtind urzitoarea 
Țese ne-ncetat 
Pînză de bumbac 
Și cu toți muncim 
Spre bine pornim

Foaie verde foi de mure
Cîntă tu, dragă pădure
Cîntă lună, cîntă soare
Și voi păsări călătoare 1
Foaie verde și-un dudău
Tare-i bine-n satul meu
Cînd în el totul e nou
Foaie verde iasomie,
Ialomiță, apă vie,
Apă vie mișcătoare
Ce curge din deal la vale
Spre canale, pe ogoare.

Cînd privesc roată 

din prag
Frunză verde mărăcine
Cîntă inimioara-n mine
Și mi-e drag, măre, mi-e drag 
Cînd privesc roată din prag. 
Gîndule, pasăre rară, 
Zboară peste vreme, zboară 
Peste vremea din-napoi 
Cînd n-aveam nici plug, nici boi, 
Numai secera din cui,
Și puterea brațului
Și eram al nimănui
Spune inimioară, spune
Cine-aduce zile bune ?
Și iar verde viorea 
îmi șoptește inima 
Cînd m-așez la sfat cu ea 
Că partidul ocrotește 
Pe omul care muncește.

★
Foaie verde viorea
Lucrez la mașina mea.
Lucrez și eu mult doresc
Norma să o depășesc
Eu leg fire ne-ncetat
Alergînd din cap în cap
Mașina uruie ca basul 
Bobinele se-ntind ca ceasul 
Drag mi-e să privesc mașina 
Dragă mi-e ca și lumina
Și eu muncesc cu tot sporul
Și ea mie-mi duce dorul
Foaie verde tămîioară,
Drag mi-e să fiu lucrătoare. 
Lucrătoare, țesătoare 
Pentru lumea muncitoare

★
Foaie verde rar-mărar 
La mină la Rovinari 
Se scoate cărbunele 
Cu excavatoarele
Și umple silozurile
Și-ncarcă vagoanele;
Le trimite-n depărtare
La mărețele furnale,
Unde fierul se topește
Și unelte ne trimite
Ne trimite pe ogoare
Mașini mari și cu tractoare
Să muncim cu drag, măi frate
Pentru-a noastră libertate
Foaie verde rar mărar
Acum mina Rovinari
Planul și l-a depășit
Și drapelul l-a primit, 
Drapelul fruntaș pe țară 
Republica se înfloară.

★
Foaie verde-a bobului 
Cîtu-i Valea Oltului 
Ori și unde poposești 
Mîndri muncitori găsești 
Sînt destoinici petroliști 
Și fruntași colectiviști 
Harnice-s și fetele 
Pe toate ogoarele 
Cu mult drag ele doinesc 
Tot gîndind la ce iubeso 
Și în cîntec legănat 
Crește spicu-n rod bogat 
— Oltule, Oltuțule, 
Du-ți la vale apele 
Și le spune tuturor 
Că mi-e scump acest ogor 
îmi e drag poporul meu 
Și de-aceea-1 cînt mereu.

★
Mă poartă gîndul, mă poartă,
Mă poartă prin țara toată,
Mă duce prin țara-ntreagă 
Fiindcă știe că mi-e dragă. 
Mă duce la Hunedoara 
Frumoasă mi-e toată țara 
Aici cetatea-i de foc, 
Cînd o vezi n-ai sta pe loc

Șl iar gîndul meu pornește 
Prin Moldova se oprește 
La Bistrița mîndră fată 
Cu steluțe îmbrăcată 
Steluțe ce dau lumină 
Satelor și prin uzină 
Gîndul meu iarăși se-ntoarce 
Prin Dobrogea mai încoace ; 
Dobroge, frumoasă fată, 
Ce tristă erai odată 1 
Acum ai întinerit
Ai trai bun și fericit 
Zboară gîndule așa 
Du-mă prin Oltenia 
Pe aici, pe la Țicleni, 
Ce-o mai fi pe la Bîlteni ? 
Aici sînt harnici sondori

Mal îl suflă către soare 
Drag mi-e că nu văd răzoare

★
Frunză verde foaie fragă 
Crengile toate se pleacă 
Cu vîrful către pămînt 
Și mă-ntreabă de ce cînt

★
Foaie verde și-o năfragă 
în Republica cea dragă 
Se aud numai tractoare ; 
Căei țăranul pe ogoare 
Azi își ară cu tractoare 
Cu tractorul treci o dată 
Culegi recoltă bogată 
Cum n-a mai fost vreodată 
Foaie verde solz de pește 
Simt inima cum îmi crește 
Și Republica-nflorește 
Să trăiască, să-n florească 
RepuMiea romînească!

■fc
Frunză d-alior 
Mult tare mi-i dor, 
Mult tare mi-i drag 
Pe ogor în larg 
Griul gălbior 
Griul frățior 
Griul înspicat 
Mîndru și bogat. 
Holde înspicate 
Holde secerate 
Sacii vîrfuiți 
Oameni mulțumiți 
Frunză foaie Iată 
Azi ca niciodată 
Holda e bogată,

Și te-am făcut bucuroși 
Pe pămîntul din strămoși

*
Veselie, veselie 
Țara-i o gospodărie 
Că din munți pînă-n ogoare 
Vezi o colectivă mare, 
Floricică, floare-albastră 
Ne uităm la țara noastră : 
Peste tot e numai muncă 
Și în fabrici și în luncă 
Și-am zis verde și-o sulfină 
Colectiva-i o grădină 
Colectivă, să trăiești 
Că tu dragă ne mai ești

★
Foaie verde foaie lată 
Dragă mi-este țara toată 
Că din zare pînă-n zare 
N-are haturi în răzoare 
Foaie verde iasomie 
Ne vedem toți pe-o cîmpie 
Mare e gospodăria 
Să ne crească hărnicia 
Puneți flori pe tot hotarul 
Că al nostru-i viitorul 
Foaie verde siminoc 
Pentru țară hai la joc ; 
Foaie verde clopoței, 
Să jucăm de dragul ei.

Inimii cunună
Că ni-i viața bună
Foaie verde grîu mărunt
Inimă, te văz rîzind
C-a venit timpu, venit
S-aibă omu trai tihnit
Că sînt colectivele
Cum pe cer sînt stelele
Frunzuliță de alun 
Partidu-ne-a deschis drum 
Călre-o viață-nseninată 
Către-o viață-mbelșugată.

Colind de viață nouă

Ei dau țării mult petrol 
Du-mă, du-mă mai departe 
Și oprește-mă prin sate 
Că sînt mîndre colective 
Și bucate multe-n stive.

Floare crescută-n cale 
Argeșe, curgi la vale, 
Curgi la vale spumegat 
Munți în urmă ai lăsat 
Și florile ai scăldat, 
Păsările ți-au cîntat, 
Floare cu foaie lată. 
Argeș, apă curată 
Curgi de la izvor spre luncă 
Apa-i zglobie și cîntă. 
Se aleargă val cu val, 
Udă iarba de pe mal 
Lunca cu floricele 
Argeș cu pietricele 
Mînă-ți apele-nspumate 
Spre zările luminate, 
Pădure cu zmicele 
Argeș, apele tale
Curg spre soare și spre lună 
Cu cîntec și voie bună ; 
Curg mereu în vălurele, 
Aduc zorile cu ele, 
Aduc cîntec de tractoare 
Și verș de privighetoare

Dormi gazdă, ori nu dormi 
Că vă vin colindători '.
Ia sculați-vă cu toți, 
Treziți și vecini dc-ai voșt’ 
Feciori și fete mari 
Muncitori și cărturari 
Să curețe curțile 
Cu gurguiul cizmelor. 
Is curate? Nu te uiți ? 
Da ce curți-s aceste curți ? 
Cu casele tencuite 
Și-năuntru văruite 
Ușile nezăvorîte 
Cămerile cu de toate, 
Iar în vîrfurile lor 
Joacă și doi porumbei 
Albi și tare sprintenei 
Și jucară ce jucară 
Se luară de zburară 
Jos spre mare se lăsară 
Apă-n aripi ei luară 
Rubinele-n ghericele 
Veniră-napoi cu ele 
Și la cer se ridicară 
Rubinelele lăsară, 
în flori se prefăcură 
Și apa cînd lăsară 
Tare mi le parfumară 
Toatei ca să-nveselească 
Astă casă tinerească 
Crescută în zori cu rouă 
De viața asta nouă 
Sub steagul partidului 
în mijlocul colectivului 
Și sub steagul tricolor 
Ce ne-ndeamnă-n viitor 
Să muncim cu mai mult spor.

Iară mîndră

și bogată 

de poporul ei

De ce tint eu

tara mea
Mă leagăn ca frunza-n fag 
Și doinesc pe cin’mi-e drag 
E partidul ce-I iubesc 
Partidul muncitoresc.
Se leagănă frunza-n vie 
Holda mîndră în cîmpie 
Mă leagăn și eu cu ele 
Și cînt doina țării mele, 
Doina codrilor de fagi 
Doina țării mele dragi 
De m-o-ntreba cineva 
De ce cînt eu țara mea 
Eu le-oi spune că mi-e dragă 
Și-oi cînta-o viața-ntreagă, 
E frumoasă, e bogată 
Cum n-a fost ea niciodată; 
Fruntea ei, aur de spice 
Eu cu drag așa i-oi zice ;
— Țară mîndră, să-nflorești 
Mai frumos să te gătești.

★
Frunză verde flori din vie 
Drag mi-e la gospodărie 
Cînd vin seara de Ia cîmp 
Văd lanu de grîu frumos 
Suflă-l vîntu-n sus și-n jos

Frumoasă

gospodărie

tu ne-ai adus

bucurie
Foaie verde iasomie 
Frumoasă gospodărie
Cu crengi te-ai împodobit 
Multă lume ai primit 
De cînd tu ai răsărit 
Frumoasă gospodărie
Tu ne-ai adus bucurie

i

cintată
Frunză verde foi de nucă 
Mă dusei să ar în luncă, 
Și-mi doinea așa cu dor 
Mîndră pe tractor 
Doinește mîndră, doinește 
Că țara noastră-nflorește 
Uită-te pe luncă-n vale 
Ce recolte-s pe tarlale, 
Uită-te, mîndră, și spune 
Cîte țări sînt așa-n lume 
Țară mîndră și bogată 
De poporul ei cîntată.

★ 
Floare-nflorită 
Garoafă-mpletită 
Oamenii muncesc, muncesc 
Viață nouă făuresc 
Muncesc voinicii pe glie 
Și au flori Ia pălărie 
Seceră flăcăii grîu 
Cu floricele la brîu 
Hai, pom cu floricele 
Luncă cu viorele, 
Hai cu spor să muncim 
Partidul să-l slăvim 
Să-ntărim pacea în lume 
Și să dăm recolte bune 
Că trăim ca niciodată 
Viață nouă-mbelșugată 
Frunzuliță mărgărit 
Noi de cînd ne-am înfrățit 
Pămîntu a-ntinerit 
Dîmbovița cu florile 
Plaiul cu miorile

★ 
Foaie verde viorea 
De ce nu pot eu cîntă 
Să răsune pădurea 
Să m-audă mîndruța ? 
Frunzuliță grîu mărunt 
De ce nu pot eu să cînt 
Să cînt cu izvoarele 
Să răsune văile ?
De aș cîntă ca turtureaua 
Ca să răsune vîlceaua, 
Să răsune luncile 
Să m-audă mîndrele 
De-aș putea cîntă ca cucu 
Să răsune tot pămîntu, 
Să se-audă pe ogoare 
Cîntu păcii-nțre popoare.

Am fost slugi, sîntem stăpînl 
Facem luna săptămîni,
Toți muncim și toți voioși

Versuri primite 
la redacție de la 

Institutul de folclor



„Să ns trăiești tovarășe maistru. Iți dorim sănătate și multă feri cire în viață". Așa l-au întîmpinat 
tinerii comuniști pe losif Balint, de la Uzinele „Hidromecanica" Braș ov, în ziua în care maistrul lor 

împlinea 59 de ani,
Foto ; N. STELORIAN

IJJ colecția 
tincretu- 

recitit de 
parte din 
pe care

Lucrări ale artiștilor plastici 
din Iași dedicate 

aniversării Republicii
Artiștii plastici din 

Iași dedică noile lor 
opere celei de-a 15-a 
aniversări a R. P. 
Romîne.

Vizitînd fabrici și 
uzine, unități agri
cole socialiste, șan
tiere de construcții, 
instituții social-cul
turale, artiștii pla
stici ieșeni au avut 
posibilitatea să 
dea în lucrări 
riate aspecte 
viața nouă a 
triei.

Pictorul Mihai
măruț, secretar al 
filialei locale a Uni-

re- 
va- 
din 
pa-

Că-

unii artiștilor pla
stici, a realizat por
tretul unui tînăr in
giner de la o unitate 
industrială de pe 
Valea Bistriței ; alte 
lucrări ale sale crea
te recent se intitu
lează „Activiști la 
sate" și „Colecti
viști Ia muncă, pe 
ogoare". Petre Hîr- 
topeanu s-a inspirat 
în picturile sale din 
peisajul nou al lito
ralului, iar pictorul 
Alexandru Podolea- 
nu și-a intitulat 
noua sa lucrare „In
tr-o cooperativă să
tească“.

Graficienii IonPe- 
trovici și Lipa JSIa- 
t.anson înfățișează, 
în lucrările lor, as
pectul nou al orașe
lor regiunii. Sculp
torul Vasile Condu- 
rache este autorul 
unei noi lucrări in
titulate „Montatorii 
de la Atelierele de 
reparat material ru
lant — Nicolina“, 
iar sculptorii Vladi- 
mir Florea și Efti- 
mie Bîrleanu au rea
lizat busturi repre
zentând colectiviști 
fruntași.

(Agerpres)

Primirea la Ministerul Afacerilor Externe 
a noului ambasador al R.P.D. Coreene 

în Republica Populară Romînă
La 22 decembrie, Corneliu 

Mănescu., ministrul Afacerilor 
Externe, a primit în audiență 
pe Giăn Du Hoan, ambasado
rul extraordinar și plenipoten-

țiar al Republicii Populare 
Democrate Coreene la Bucu
rești, în legătură cu prezen
tarea scrisorilor sale de acre
ditare.comunei

1

mai sobră,

Pe scena 
concursului 

tinerilor actori

„Prima întîlni-

de Aurel Baranga, la Teatrul 
Regional București. Un foarte 
tinăr regizor, Dinu Cernescu, a 
imaginat cu multiplele mijloa
ce care-i stau la dispoziția ar
tei scenice un joc grotesc, nu 
gratuit, ci desfășurat în coor
donatele șarjei nimicitoare la 
adresa rămășițelor vechiului: 
muzică, panlomină, cuplete, un 
decor stilizat, agitatoric, „jucînd 
el însuși cu o funcție scenică 
precisă“ (Camillo Osorovitz). 
Birocraji înrăifi, fantome care 
trăiesc cu rădăcinile în trecut, 
au defilat pe scenă în posturi 
jalnice, practic condamnate de 
însăși viata.

Și printre aceștia, un erou 
plin de farmec, 
unul din pu/inii 
noștri eroi pozi
tivi de comedie: 
Spiridon Biseri
că. Silviu Stăn
culescu a fost 
un Spiridon plin 
de farmec și 
haz cu șăgalnica 
Păcală popular

Noi sate 
electrificate

Becul electric s-a aprins zij 
lele acestea și în satele Văcă- 
reni, Luncavița, Mihail Ko- 
gălniceanu și altele din re
giunea Dobrogea. De la înce
putul anului, în această regiu
ne au fost electrificate 27 de 
sate, 5 au fost conectate la sis
temul energetic național, iar în 
alte 23 s-au executat lucrări 
de extindere a rețelei electri- , 
ce. Pînă la sfîrșitul anului vor 
fț electrificate alte 6 localități'. 
In prezent 62 
mărul satelor 
electrificate.

ia sută din nu- 
din regiune sînt

(Agerpres)

ăsfoind 
„Scînteii 
lui' am 
curînd o 
scrisorile 
le-am trimis redac. 
ției, în cei peste 10 

ani de cînd sînt corespondent 
voluntar, despre munca și viața 
colectiviștilor din comuna noas
tră, Făcăeni, raionul Fetești.

Trei din aceste știri mi-au re
ținut mai mult atenția. Prima 
publicată de ziar la 21 august 
1949, consemna o piatră de ho
tar în viața comunei noastre : 
înființarea gospodăriei agricole 
colective „Progresul“.

A doua Știre apărută la 22 
martie 1956, vorbea despre 
creșterea continuă a marei fa
milii de colectiviști, despre 
munca lor plină de încredere în 
viitor. A treia știre, tipărită la 
11 noiembrie 1961 oglindea 
succesele obținute îu organizarea 
muncii în gospodăria noastră.

Trei știri, trei etape din mar
șul biruitor al colectiviștilor din 
Făcăeni, conduși de partid, spre 
o viață fericită, îmbelșugată. 
Ele m-au îndemnat să aștern pe 
hîrtie aceste rînduri, să fac un 
scurt bilanț al înfăptuirilor din 
Făcăeni. Ce era înainte de eli
berarea patriei comuna noastră? 
Asemenea tuturor satelor din 
fostul județ Ialomița, Făcăenii, 
așezare cu 900 de familii, pier
dută în cîmpia Bărăganului, era 
vestită prin sărăcia și mizeria 
ce domnea în casele pălmașilor. 
Existau atunci la noi 30 de 
cîrciumi și doar 3 învățători. 
Exista un post cu 8 jandarmi și 
nici un medic, nici un inginer,

nici un student, nici măcar un 
elev de liceu dintre fiii țărani
lor muncitori. Existau în cona
cele boierești hambare doldora 
cu bucate iar în cancelariile vă
tafilor registre groase între tar- 
tajele cărora erau înscriși zeci, 
sute de datornici ce pentru cî- 
teva banițe cu porumb împru
mutate iarna, erau obligați să 
lucreze vara, luni de zile, fără 
plată.

Așa a arătat Făcăenii decenii 
Ia rînd, pînă ce și la noi a 
răsărit floarea vieții noi. Refor
ma agrară a fost primul mugure 
care ne-a vestit apropierea

renașterii satului. înființarea 
primei noastre gospodării colec
tive a fost începutul drumului 
către fericire. Nu a fost un drum 
lin, ci un urcuș pieptiș, pe care 
l-am suit fără oprire fiindcă am 
avut o călăuză singură: partidul.

l.a înființare, G.A.C. Progresul 
număra doar 38 de familii, 240 
de hectare, 36 de căi și boi. Era 
un inventar modest, dar, care 
an de au a crescut într-nn ritm 
rapid. Avantajele muncii în co
lectivă constituiau un puternic 
exemplu. în cițiva «ni a pășit pe 
drumul colectivizării întreaga 
comună. în afară de G.A.C. 
„Progresul", a hiat ființă, iu co
mună încă o gospodărie colec
tivă. în mai puțin de un dece* 
tiiu și jumătate gospodăriile 
noastre, prin munca harnicilor

multi-

dispun 
de te-

colectiviști, au devenit 
milionare.

Azi cele două colective 
în total de 7900 hectare 
ren ; de sectoare zootehnice ce
au însumat anul acesta laolaltă, 
1584 de bovine, dintre care 553 
vaci cu lapte, 9200 ovine, 2160 de 
porcine, 57.000 de păsări ; de 
sectoare legumicole ce totali
zează 75 ha irigate. Dar șirul 
cifrelor care arată puterea eco
nomică a gospodăriilor noastre 
ar putea fi încă continuat.

Radical s-a schimbat și modul 
nostru de a munci, de a trăi. De 
la metodele înapoiate moștenite

Vechi. în ultimii doi ani la noi 
s-au întemeiat. 67 de tinere fa
milii care s-au mutat în case 
noi.

Ani dea rîndul pe vremea re
gimului burghez, febra tifoidă 
făcea ravagii în comuna noastră. 
Molima 8e datora apei. Izvoarele 
aflîndu-se la mare adîncime 
eram nevoiți să consumăm apă 
din Balta Borcei. 
crat popular ne-a venit în 
tor. I
5 puțuri dotate cu pompe puter
nice care, prin cei aproape 30 ki
lometri de conducte, alimentează 
cu apă potabilă filtrată întreaga

consumăin
. Statul deino- 

aju- 
n comună au fost forate

din bătrîni, în acești ani, 
am trecut la o muncă întemeiată 
pe știință. Comuna noastră are 
acum 2 ingineri agronomi, 1 
inginer zootehnist, 1 medic ve
terinar, 2 tehnicieni horticoli, 
1 tehnician veterinar. Și nu mi
mai atît. Toți 
vîrstnici și tineri 
dorința fierbinte 
să fie cit mai 
început să învețe 
ță știința agrozootehnică. Numai 
in acest au s-au înscris și 
frecventează cu regularitate 
cursurile învățăniîntului 
zootehnie de masă 360 t 
lectiviști.

Azi, Făcăenii numără 1 ' 
familii. Din 3 familii i 
lectiviști, două și-au 
noi sau și-au reconstruit casele

colectiviștii — 
—- animați de 
ca munca lor 
rodnică — au 
cu perseveren-

I agro- 
de co

900 de 
de co- 

făcUt ease

comună. S-au instalat cișmele pe 
străzi și-n multe curți de. co
lectiviști. De asemenea lumina 
electrică a pătruns în casele 
noastre. Comuna este racordată 
la sistemul energetic național. 
Iu urmă cu 9 ani Iu noi au fost 
instalate 1680 de difuzoare. în 
ultimul an în 82 de case, locul 
difuzoarelor a fost luat de apa
rate moderne de radio și de te
levizoare. Mobila lustruită, ma
șinile de aragaz, bicicletele și 
chiar motocicletele au devenit 
pentru colectiviștii din Făcăeui, 
obiecte obișnuite.

Satul nostru arată acum cu 
totul altfel. A întinerit. Ulițele 
au fost lărgite iar cea princi
pală pietruită ca la oraș. în cen
trul satului începînd din anul 
trecut impunătoare

• Astăzi la Casablanca se 
dispută întîlnirea revanșă din
tre echipele reprezentative de 
fotbal ale Marocului și R. P. 
Romîne. Meciul suscită un ma
re interes printre amatorii de 
sport din Maroc, care au prile
jul să vadă pentru prima oară 
o echipă romînească. Prima în
tâlniră dintre cele două selec
ționate, disputată in toamnă la 
București, a revenit cu scorul 
de 4—0 fotbaliștilor romîni.

După ultimele comunicări 
primite de la Casablanca, cele 
două reprezentative vor intra 
pe teren cu următoarele for
mații : R. P. Romînă: Voi- 
nescu, Popa, Nunweiller III, 
Ivan, Petru Emil, Koszka, Pîr- 
călab, Constantin, Manolache, 
Ghergheli, Tătaru. Maroc: 
Beggar, Salah, Zinaya, Makkî, 
Amar, Tibari, Mokhtatif, Baba, 
Lamari, Mohamed, Mustafa.

• Marii maeștri sovietici Va- 
sili Smîslov și Alexandr Kotov 
au fost invitați să participe la 
tradiționalul turneu de șah ca
re va începe la Hastings (An
glia) la 27 decembrie.

Alți doi șahiști sovietici: Iuri 
Averbach și David Bronstein 
vor lua parte în luna ianuarie,

la un turneu internațional 
Olanda.

• Intr-un meci, contând pen
tru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni“ 
la tenis de masă, echipa Loko- 
motlv Leipzig a învins cu 5—2 
formația iugoslavă Partizan 
Belgrad.

In semifinale, Lokomotiv 
Leipzig va întâlni pe C.S.M. 
Cluj.

• Cei mai buni sportivi din
lume pe anul 1962 desemnați 
în urma anchetei făcute de a- 
genția United Press Internațio
nal sînt următorii: 1. Valeri 
Brumei (U.R.S.S.) atletism — 
303 puncte; 2. Dawn Fraser 
(Australia) natație —- 273
puncte; 3. Peter Snell (Noua 
Zeelandă) atletism — 223
puncte; 4. Rod Laver (Austra
lia) tenis — 199 puncte; 5. 
Pentti Nikula (Finlanda) atle
tism — 113 puncte; 6. Pele 
(Brazilia) fotbal — 107 puncte; 
7. Sonny Liston (S.U.A.) box 
— 106 puncte; 8. Murray Rose 
(Australia) natație — 70 punc
te; 9. Michel Jazy (Franța) at
letism — 52 puncte; 10. Garrin- 
cha (Brazilia) fotbal <— 48
puncte.

elementară de 8, 
i 16 săli de clase, 

parchet. Și ea nu 
șcOală din comună, 
școli elementare 
35 cadre didactice.

ani cu 
pardo- 

este 
Mai 

de 4 
De

școală < 
etaj, cu 
sile cu 
singura 
avem 3 
ani, cu 
asemenea, în comuna noastră în 
ultimii 15 ani au apărut 2 cămi
ne culturale înzestrate eu bogate 
materiale culturale și aparate de 
cinematograf. Cele două bi
blioteci existente în comună, 
dispun astăzi de 15.000 de vo
lume care stau la îndemîna co
lectiviștilor. în comună există 
de asemenea, un dispensar, o casă 
de naștere, un staționar pentru 
copii, farmacie încadrate eu 3 
medici și 6 cadre medii sanitare, 
3 magazine universale etc.

în acest deceniu și jumătate 
pentru prima oară în istoria co
munei noastre fiii foștilor păi- 
rnași au îmbrățișat profesii la 
care altădată nici nu se încume
tau să viseze. Copii de colecti
viști cum sînt Zgură Gheorghe 
și Barba Stan au ajuns ingineri, 
Drăghici Ana Ș* fon l’lorica sînt 
profesoare, 12 tineri sînt 
denii, 35 au terminat șei
medie. 80 s-au calificat tra 
riști. Oameni care altădată ș 
fi măcinat viața ca argați as 
au devenit cum sînt Stan Z 
fir, Gheorghe Zamfir. Cățel 
Angliei — cunosc ti ți c reșcă 
de animale, Bobe Constau 
Mihai Constantin șt ca ei at 
alții, fruntași ai recoltelor 
gate, oameni ce se bucură 
respect în rîndul coasă ten 
lor.

Așa arata astăzi FăcăeUii, 
muna de pe malul Borcei. 
oameni harnici, care urmînd 
încredere cuvîntul partidului 
reușit în ultimii 15 ani să-și du
reze o viață din ce în ce mai 
bogată.

Piesa lui Dorel Dorian, după 
alîtea reprezentații, s-a înfăți
șai în fafa juriului concursului 
tinerilor actori, mai densă în fi
lonul ei dramatic,
mai precisă. Așa cum recunoș
tea un spectator, reprezentația 
are acum armonioasa echilibra
re a unui perfect concert de 
cameră.

Regia lui Radu Penciulescu, 
respingînd ostentația și specta
culosul gratuit, a urmărit ideea 
majoră a textului dramatic, ple
doaria ei pentru etica omului 
contemporan, a tînărului care 
va trăi sub soarele comunismu
lui.

Am regăsit fiorul dramatic 
al Leopoldinei 
Bălănufă, actri
ță complexă, po- 
sedînd o gamă 
de intense sen
sibilități. Apa
rent, numai a- 
parent monocor
dă, ■ tînăra in
terpretă a jucat 
altfel decît în
re“. Jana Mincu e o eroină pen
tru că în primul rînd e un om. 
Un om adevărat. Așa a gîndit-o 
actrița. Un om ca,re înțelege, 
care pricepe mersul timpului și 
vrea să pășească în ritm cu el 
și chiar șă-1 depășească.

Tragismul îi e optimist. Nu 
solicită lacrimi ieftine, ci strîn- 
gerea rîndurilor, călirea conști
ințelor. Moartea ei nu e un pre
text de dramatism, ci un mo
ment tragic în lupta dusă pen- . 
tru un om nou... Nicolae Po- 
moje a „acompaniat-o“ cu o 
mare discreție, cu un umor fil
trat de bună calitate, sugerînd 
etapele de dezvoltare ale unei 
tinere și foarte interesante per
sonalități actoricești originale. .

★
Tinerețea unei comedii, în 

afară de actualitatea ei, e preg
nantă și prin interpreta ei ti
neri: E vorba de „Mielul turbat“

istefime a unui 
bogat în nuanțe, aiirmincl noul 
fără patetism, ci cu mijloacele 
specifice comediei, în slujba ei.

Spiridon Biserică jucat de 
Silviu Stănculescu a militat în 
însăși concepția despre acest 
erou pentru aceiași ideal —■ 
pe planul comediei însă, căruia 
i se jertfește Jana Mincu din 
„De n-ar fi iubirile“. Amîndoi, 
unul cu mijloacele dramei, ce
lălalt cu ale comediei, au fost 
doi mesageri ai noului din via
tă, doi eroi tineri care se gră
besc spre ziua de mîine. E deo
sebit de semnificativ că la pri
ma bătaie a gongului, în prima 
zi a concursului tinerilor ar
tiști, doi asemenea eroi ai dra
maturgiei noastre au răspuns 
„prezent“, cu forfă artistică și 
talent. E aproape un fapt artis
tic simbolic.

încă din toamnă, după ter- 
minai'ea lucrărilor agricole, 
colectiviștii din comunele Din
eu, Sibișelu Mare și Vinerea 
din Raionul Orăștie au început 
lucrări de îndiguirea și dese
care a unor terenuri în supra
față de 120 hectare. Colecti
viștii au învățat din experien
ță proprie cît de valoroase sînt 
aceste lucrări pentru sporirea 
producției agricole. In acest 
an de pildă, cei din comunele 
Vinerea și Dîncu au obținut 
10 vagoane de porumb, car
tofi și sfeclă furajeră de pe 
terenuri neproductive în --mii 
precedenti pe care au fost fă
cute lucrări de ameliorare. De 
asemenea, colectiviștii din co
muna Bobîlna, care au dese- 
cat 25 hectare 
plet nefolosite, 
producție medie
porumb boabe la hectar. A- 
semenea lucrări pentru mări
rea terenurilor agricole au fost 
executate și în celelalte raioa
ne ale regiunii Hunedoara, re- 
dîndu-se agriculturii în ulti
mii 6 ani peste 6 000 hectare.

Cu sprijinul consiliilor agri
cole raionale, colectiviștii au 
identificat alte 2 200 hectare 
terenuri neproductive care ur
mează să fie ameliorate și 
fertilizate în anul viitor.

terenuri com- 
au realizat o 

de 2 603 kg

AL. POPOVICI

co
ți u 
cu 
au

Sîmbătă la amiază a părăsit 
Capitala, plecind spre patrie, 
grupul de activiști ai Partidu
lui Comunist Francez condus 
de tovarășul Georges Lazzari- 
no, membru al C.C. al P.C.F., 
care, la invitația C.C. al P.M.R.. 
ne-a vizitat țara și a studiat 
din experiența organizațiilor 
Partidului Muncitoresc Romîn.

La plecare, pe aeroportul 
Băneașa, membrii grupului au 
fosț salutați de membri ai 
C.C. al P.M.R. și de activiști 
de partid.

★
Un număr de 60 de colecti

viști îngrijltori-mulgători din 
regiunea. Iași au absolvit zile
le acestea un curs de scurtă 
durată organizat de Casa a- 
gronomului din Iași. In lunile 
noiembrie și decembrie au 
urmat astfel de cursuri

Casa agronomului peste 200 
de 
in 
de 
au
G.A.S. din Uricani și Cristești.

Recent au început cursurile 
de scurtă durată o nouă serie 
de 90 de colectiviști îngriji- 
tori-mulgători.

colectiviști, care muncesc 
sectorul zootehnic. In afară 
lecțiile teoretice, cursanții 
făcut aplicații practice la

★
Secția romînă a Teatrului 

de Stat din Oradea a prezentat 
sîmbătă seara în. premieră co
media ..Măria Sa... bărbatul " 
de scriitoarea Feher Klara. 
Piesa a fost pusă în scenă de 
regizorul Corneliu Zdrehuș, 
iar scenografia este semnată 
de Tatiana Manolescu-Uleu.

primit premiul I, medalia de 
aur și titlul de laureat al celui 
de-al 3-lea Festival bienal de 
teatru de amatori „I. L. Cara- 
giale“, a prezentat in sala Tea
trului de stat din Bacău poe
mul dramatic ..Marele fluviu 
își adună apele" de Dan Tăr- 
chilă.

Spectacolul, prezentat în cin
stea fruntașilor în producție și 
inovatorilor din întreprinderi
le orașului Bacău, s-a bucurat 
de un frumos succes.

★
Teatrul de Stat din Bîrlad 

*a prezentat sîmbătă seara cea 
cle-a 3-a premieră din actuala 
stagiune cu comedia „...Eseu“ 
de Tudor Mușatescu. Regia 
spectacolului este semnată de 
Tiberiu Penția.FRlNCU CONSTANTIN

colectivist (Agerpres).
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★
Sîmbătă seara, formația de 

teatru a Sindicatului „Con
structorul“ din Onești, care a

PE ECRANE
Regăsirea

După dezbaterea cifrelor de plan
(Urmare din pag I)

noastră se va afla ridicarea ca
lificării tinerilor. în prezent iși 
desfășoară activitatea 42 de 
cursuri la care organizația 
U.T.M. a mobilizat peste 800 de 
tineri (55 de cursuri frecventa
te de 1355 de tineri s-au în
chis cu cîtva timp în urmă). 
Conducerea uzinei, comitetul 
sindicatului au stabilit ca în 
anul 1963 să funcționeze circa 
100 de cursuri de ridicare a 
calificării profesionale pentru 
muncitori și de perfecționare 
profesională pentru ingineri, 
tehnicieni și maiștri. O parte 
din acestea se vor deschide la 
începutul lunii martie (în ia
nuarie își încetează activitatea 
ultimele cursuri organizate în 
acest an) și vor dura pînă în 
luna iunie. Consultîndu-ne cu 
comitetul sindicatului, cu con
ducerile administrative ale 
secțiilor și sectoarelor am sta
bilit să mobilizăm circa 1000 
de tineri. Altă serie de cursuri 
se va deschide pentru perioa
da iulie-octombrie la care de 
asemenea vom mobiliza 1000 
de tineri. în acest fel, toți ti-

nerii din secțiile productive 
vor continua să învețe.

Tot în sprijinul ridicării ca
lificării profesionale a tineri
lor, în colaborare cu comitetul 
sindicatului, vom iniția schim
buri de experiență, demonstra
ții practice ale fruntașilor în 
producție, concursuri „Cine 
știe meserie, răspunde“ (un a- 
semenea concurs va avea loc 
pe ziua de 26 decembrie la ca
re vor participa tineri din 
turnătoria de neferoase, turnă
toria de fontă și turnători-for- 
mari).

Recent comitetul U.T.M. a 
făcut un sondaj în legătură cu 
felul în care se folosește de 
către tineri cartea tehnică. Re
zultatele nu sînt pe măsură să 
ne mulțumească. Si în această 
direcție comitetul U.T.M. a 
stabilit cîteva măsuri; ele se 
referă la popularizarea cărții 
tehnice în rîndul tinerilor, or
ganizarea unor grupe de citire 
a literaturii tehnice și 
colective de specialiști 
dea indicații tinerilor, 
jute în aplicarea unor 
sau procedee avansate
se de literatura tehnică 
specialitate. Acest lucru îl vom

a unor 
care să 
să-i a- 
metode 
descri- 

de

lună aface începînd cu prima 
anului viitor.

în încheiere, aș vrea 
opresc la una din problemele 
pe care o considerăm foarte 
importantă pentru activitatea 
de viitor a organizației noastre 
— întărirea disciplinei în rîn- 
dul tinerilor. în afară de me
todele obișnuite : discuții in
dividuale, satirizarea abateri
lor de la disciplina socialistă 
a muncii, raiduri ale posturi
lor utemiste de control, am 
prevăzut în planul de măsuri 
generalizarea experienței or
ganizațiilor U.T.M. de la între
ținere mecanică și întreținere- 
forje, unde în ultimii trei 
ani nici un tînăr n-a absentat 
nemotivat și nu a întîrziat. 
Există aici o puternică opinie 
colectivă. Cînd un tînăr a în
tîrziat (e vorba de perioada ul
timilor trei ani) el a fost dis
cutat în grupa U.T.M., în gru
pa sindicală de către întregul 
colectiv, i s-a arătat ce greu- 

' tați creează secției, uzinei. Noi 
ne-am gî:ndit ca în primul 
trimestru al anului viitor să 
organizăm o discuție largă la 
care să participe secretarii co-

să mă

I

mitetelor și birourilor de sec
ție U.T.M., responsabilii cu 
producția și calificarea, tova
rășii din comitetul sindicatu
lui, din conducerile secțiilor, 
organizatori de grupe sindica
le, muncitori. Secretarii celor 
două organizații U.T.M. vor 
expune metode folosite pentru 
formarea opiniei colective. 
Responsabilii de grupe sindi
cale vor vorbi și dînșii des
pre colaborarea cu organizații
le U.T.M., despre felul cum au 
acționat.

Noi credem că în acest fel 
vom reuși ca în anul viitor în 
secțiile cazane, vagoane, turnăm 
toria de fontă, sculeria genera
lă nici un tînăr să nu absen
teze nemotivat, să nu întîrzie. 
Apoi vom generaliza experien
ța celor două organizații de 
care am vorbit mai sus în în
treaga uzină.

Planul nostru cuprinde prin
cipalele măsuri pe care le vom 
lua. El va fi studiat continuu 
și îmbunătățit astfel ca să mo
bilizăm mai activ tineretul 
din uzină la îndeplinirea în 
bune condiții a planului de 

■ producție pe anul 1963.

producție a stu- 
Ion Bostan

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

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

Pedro pleacă în

în regia

Film de un înalt nivel artistic, care înfățișează 
tilitate forța educativă a societății sovietice, în stare

„M. Gorki” din MoscovaO producție a studioului
lui L. Kulidjanov

eu sub- 
să tran

sforme și cele mai slabe caractere în elemente utile, re- 
dîndu-le încredere în propriile lor forțe.

O producție a studiourilor cubane
In imagini pline de optimism și elan tineresc, filmul urmă

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



UN RODNIC SCHIMB DE EXPERIENȚA r
Ce trebuie să facem pentru 

ca lecțiile, informările politice 
să contribuie cit mai mult la 
ridicarea nivelului politic al 
tineretului ? Ce acțiuni să or
ganizăm, ce metode să folosim 
pentru a organiza dezbateri 
vii, profunde ?

Incercînd să răspundă ace
stor întrebări, Comitetul oră
șenesc și Comitetul raional 
U.T.M. Timișoara au organizat 
în comun, în una din zilele de 
la sfîrșitul lunii noiembrie, o 
pregătire metodică a propagan
diștilor și a tovarășilor care 
se ocupă de pregătirea și pre
zentarea informărilor politice.

Programul a început cu pre
zentarea de către tovarășul 
Eugen Frid, lector al comite
tului regional U.T.M., a unei 
expuneri privind metodele, 
modul de pregătire și prezen
tare a unei informări politice.

In prima parte, expunerea a 
cuprins o informare politică a- 
supra evenimentelor petrecu
te pe arena internațională în 
acea săptămînă. Partea a doua 
și cea mai instructivă s-a refe
rit la modul concret în care s-a 
lucrat la pregătirea informării 
politice prezentate. Lectorul a 
subliniat că principalul în 
pregătirea unei bune informări 
politice este documentarea bo
gată, profundă în legătură cu 
problemele, cu evenimentele 
dezbătute. Pentru mai temeini
ca lămurire a cursanților — a 
arătat lectorul — trebuie să li 
se prezinte acestora și unele 
noțiuni de geografie și istorie. 
S-a exemplificat această me
todă în legătură cu explica
rea situației din Marea Cara
ibilor. La început s-au folosit 
cîteva date geografice ca : po
ziția Cubei pe glob, precum și 
a Americii Latine, bogățiile a- 
cestei țări, interesul cercurilor

imperialiste din S.U.A. de a 
stăpîni și exploata această 
parte a lumii.

In partea a doua a pregătirii 
metodice s-a făcut un larg 
schimb de experiență în legă
tură cu metodele de muncă ale 
propagandiștilor.

în partea a doua a pregătirii 
îndemîna propagandiștilor stau 
o mare varietate de acțiuni in- 
structiv-educative. Ele ajută 
cursanții la însușirea mai te
meinică a cunoștințelor preda
te. Tocmai în această direcție 
tovarășa Mariana Melnic a îm
părtășit experiența sa de propa
gandistă. Conducînd un cerc 
politic „Să cunoaștem patria

gospodăriilor agricole colec
tive”, tovarășa Melnic a pre
zentat și. recenzia unei cărți. 
Propagandista, cunoscînd con
ținutul reportajelor din volu
mul „Șoseaua milionarilor“ de 
Petru Vintilă în care se vor
bește și despre gospodăria co
lectivă din Becicherecul Mic, 
a indicat din vreme cursanților 
citirea acestei cărți. Drept ur
mare, discuțiile la această temă 
au fost mai vii, mai interesan
te, au avut un caracter mai 
concret.

Cu aceeași pricepere s-au 
folosit și filmele. „Tînărul 
înaintat al zilelor noastre” a 
fost una din lecțiile în-

însemnări pe marginea pregătirii metodice 
a propagandjștiSor din raionul și orașul 

Timișoara

noastră socialistă“ la G.A.C. 
din comuna Becicherecul Mic 
ea a folosit, de exemplu, pre- 
dînd lecția „Pagini din trecu
tul de luptă a poporului no
stru“, fragmente din literatură, 
precum și diafilmele „Răscoala 
de la Bobîlna“, „Răscoala din 
1907” și „Mișcarea muncito
rească între anii 1917-1922“.

La tema „Bogățiile și fru
musețile patriei noastre” pe 
lingă diafilmele „Lacul Roșu“, 
„Prin munții noștri”, „Prin 
Banat“, propagandista a folo
sit și un album cu vederi care 
prezentau fabrici și uzine, o- 
rașe noi apărute pe harta pa
triei.

Cartea, cînd știi s-o folosești, 
aduce un sprijin mare învăță
mîntului politic U.T.M. La 
predarea lecției „Consolidarea 
economică și organizatorică a

tregită cu proiecția unui film. 
La propunerea propagandistei, 
comitetul organizației ds bază 
U.T.M. a luat legătură cu or
ganele de resort din Timișoara 
pentru ca în acea perioadă să 
fie aduse în comună filmele : 
„Valurile Dunării“ și „Soarta 
unui om“. Cursanții, ascultînd 
expunerea propagandistei și 
vizionînd apoi aceste filme au 
putut să înțeleagă mai bine 
necesitatea de a-și însuși și 
dezvolta înaltele trăsături mo
rale comuniste.

De asemenea, s-au dovedit 
folositoare întîlnirile cu scrii
torii și expunerile făcute de 
unii cursanți care au vizitat 
Muzeul Doftana.

Nu-i de mirare că, folosin- 
du-se asemenea forme intere
sante, dezbaterile din cerc sînt

Brigada repefă. în curînd colecti viștii din comuna

Foto : I..GUCU

Cefate, raionul Calafat, vor fi invifafi la un nou 
program al brigăzii artistica da agitajie.

vii, eficace, iar frecvența 
cursanților e foarte bună.

Cum e și firesc, un deosebit 
accent s-a pus, în cadrul pre
gătirii metodice, pe formele și 
metodele de legare a lecțiilor 
de practică. „Toate expunerile 
pot și trebuie să fie legate de 
practică, de problemele con
crete ale locului de producție 
al tinerilor” — spunea tova
rășul Laurențiu Oșvalt, pro
pagandist al unui cerc politic 
U.T.M. de la G.A.S. Recaș. El 
a făcut cunoscute participan- 
ților metodele folosite în le
garea problemelor teoretice 
ale lecțiilor cu cele ale pro
ducției. La lecția : „întărirea 
continuă a alianței dintre 
clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare. Transfor
marea socialistă a agricultu
rii“, bunăoară, pe lîngă aspec
tul general al dezvoltării in
dustriei în țara noastră el s-a 
oprit și a subliniat dezvoltarea 
industriei constructoare de ma
șini și în special creșterea pro
ducției de tractoare și utilaje 
agricole. In acest fel propa
gandistul a putut trece de la 
o problemă generală la exem
ple și fapte concrete din 
G.A.S. Recaș. Cursanții au 
putut să-și dea mai bine sea
ma de succesele obținute în 
industrie și de însemnătatea 
lor pentru dezvoltarea agri
culturii cînd propagandistul 
le-a prezentat următoarele 
date : dacă la înființare 
gospodăria avea doar 2 trac
toare și 3 secerători, a- 
cum s-a ajuns ca la fiecare 
70 ha să existe cîte un tractor.

Tot Ia această lecție discu- 
tîndu-se despre sarcinile trasate 
de Congresul al III-lea al parti
dului în 
turii 
cinile

agricul- 
și sar- 
G.A.S. 

realiză- 
vorbit

domeniul 
s-au prezentat 

de plan în 
Recaș. S-au relatat
rile gospodăriei, s-a 
despre producțiile care trebu
ie obținute pentru a îndeplini 
indicațiile Congresului al III- 
lea al P.M.R. In acest fel cu
noștințele dobîndite de cursanți 
au fost mai bogate, mai valo
roase.

★

Astfel organizată, punînd în 
fața propagandiștilor o bogată 
experiență pozitivă, pregătirea 
propagandiștilor din raionul și 
orașul Timișoara, a reușit să 
dea un sprijin concret, califi
cat desfășurării învățămîntului 
politic din acest an. Bine ar fi 
ca această pregătire unanim a- 
preciată de organizatori și pro
pagandiști să nu rămînă unică.
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Pentru viața trepidantă a Capitalei, pentru clocotiboarea 
activitate a cetățenilor ei, un seismograf atent este și strada. 
Priviți strada : la orele dimineții, ale amiezii, sau ale inse
rării ea este mereu plină, mereu aglomerată — mii și mii de 
pietoni, de autovehicule. Și pentru reglementarea uriașei 
mișcări a pietonilor și a autovehicolelor, pentru asigurarea 
securității oamenilor există o seamă de reguli de circulație 
pe drumurile publice. Cum se respectă în fapt aceste reguli 
care reprezintă totodată și o însemnată îndatorire cetățe
nească ? Recent am organizat cu concursul lucrătorilor Di- 

........ pe diferite străzi ale Ca- 
din aspectele surprinse.

recției Generale a Miliției un 
pitalei. Vă prezentăm cîteva

TINERII — cinemascop: Re
publica, București, Alex. Sa
bia, Floreasca, G. Coșbuc. 
HAMLET rulează la cinema
tografele Magheru, Libertății. 
MIRACOLUL LUPILOR — ci
nemascop : V. Alecsandri, Ele
na Pavel, 1 Mai, Gh. Doja, 
23 August. MOARTEA ÎN ȘA: 
rulează la cinematograful Vic
toria. CRIMĂ FĂRĂ PEDEAP
SĂ: Lumina, Luceafărul. MA
GISTRATUL: Central, Munca, 
Donca Simo, Volga. PRO
GRAM SPECIAL PENTRU 
COPII — dimineața : 13 Sep
tembrie. MISTERUL CELOR 
DOI DOMNI „N”: rulează la 
cinematografele 13 
brie, 8 Mai. PROGRAM' 
FILME

Timpuri Noi. CELEBRUL 702 
rulează la cinematograful Ma
xim Gorki. MONGOLII — ci
nemascop: înfrățirea între po
poare. O VIAȚĂ: Cultural

Septem- 
“ DE 

DOCUMENTARE :

JHERMESA: Popov,
flie Pintiiie. ALIBIUL NU A- 
JUNGE: rulează la cinemato
graful 8 Martie. CASA DE LA 
RĂSCRUCE: rulează la cine
matograful Grivița. LUPII LA

STÎNĂ rulează la cinemato
graful Constantin David. UL
TIMA BĂTĂLIE rulează la 
cinematografele I. C. Frimu, 
V. Roaită. OMUL AMFIBIE : 
Unirea. POVESTIRI VESELE: 
Flacăra, Moșilor. POMPIE
RUL ATOMIC rulează la ci
nematograful T. Vladimires- 
cu. PREȘEDINTELE — CEN
TRU ÎNAINTAȘ: Miorița, 16 
Februarie. OAMENI ȘI FIA
RE — ambele serii : Popular. 
CARTOUCHE — cinemascop: 
M. Eminescu. PETRE CEL 
ISTEȚ rulează la cinemato
graful G. Bacovia. VALS PEN
TRU UN MILION rulează la 
cinematograful Olga Banele.

La revelionul
studenților bucureșteni

I

asa de cultură a 
ludențjlor din 

1 'apitală a devenit 
m adevărat „pa- 
at al veseliei și 

al tinereții". Aici 
se desfășoară „Re

velionul studențesc 1963 . Dea
supra ușii de la intrare o fir
mă luminoasă clipește vesel 
prin gerul de afară: „La 
mulți ani !“ Sala de festivități, 
scăldată în lumini, a îmbrăcat 
haine de sărbătoare. Pretutin
deni ghirlande de brad, spi
rale din hîrtie colorată, figuri 
de basme decupate frumos din 
carton. Iar într-un colț, falnic, 
bogat îmbrăcat, tronează po
mul de iarnă:

E o veselie generală. Tine
rii dansează. Întregind parcă 
veselia și voia bună, artiștii a- 
matori din formațiile Casei de 
cultură a studenților, actori 
ai teatrelor bucureștene pre
zintă un frumos spectacol.

Surprizele se țin „lanț”. Co
lectivul gazetei de perete a 
scos o ediție specială. In sala 
de festivități se desfășoară a- 
cum „parada costumelor”, iar 
în sala de jos „virtuoșii" dan-

sului s-au prins în viitoarea 
unei perinițe. Dar numărul de 
atracție al serii îl constituie a- 
pariția lui Moș Gerilă, cu sa
cul său cu daruri și tolba cu... 
săgeți.

Acele ceasornicului bat ul
timele clipe ale anului 1962.

...Și am intrat într-un an 
nou. lată, a sosit în sală tradi
ționalul plugușor cu urări pen-

Reportaj 
de anticipație

tru fruntașii la învățătură, 
pentru harnicele colective stu
dențești din Capitală.

— Totul a fost frumos, foarte 
frumos — spun cu emoție în 
glas studenții. Și totul, pentru 
noi a fost făcut, pentru noi.

„Bine — ne veți întreba 
dumneavoastră, cititorii — dar 
pînă la revelion mai sînt 
cîteva zile ?“ Da, așa este. Dar 
să știți că in rîndurile de mai 
sus n-am făcut altceva decît

să redăm relatările tov. Dan 
Marțian, secretarul comitetu
lui U.T.M. al centrului univer
sitar București care, avînd în 
față un minuțios „plan de bă
taie’’ ne-a povestit cu lux de 
amănunte cum se va desfă
șura Revelionul 1963. Si pen
tru ca totul să se fi petrecut 
aidoma acestui plan, la Casa 
de cultură a studenților se fac 
pregătiri febrile. Iată, în biroul 
său tovarășul Ciurel Marius, 
șeful comisiei organizatorice a 
C.U.A.S., stabilește, împreună 
cu delegații institutelor, lista 
invitaților, meniul, surprizele 
și... cine va fi Moș Gerilă. (O 
mențiune : la revelionul de la 
Casa de cultură a studenților 
vor participa cel mai buni stu
denți din centrul universitar, 
fruntași la învățătură și in
activitatea obștească). In bi
roul de alături tov. Tudor Va- 
leria, secretara consiliului, 
vorbește la telefon cu directo
rul Teatrului satiric-muzical 
„C. Tănase”. De sigur, și în 
anul acesta fruntașii primei 
scene de estradă vor fi pre- 
zenți în mijlocul studenților.

„Poeții’’ sînt și ei în plină 
activitate. Colectivul de crea
ție al plugușorului (studenți de

Sudorifa Dobrescu Elena de la 
Uzina de ufilaj petrolier din Plo
iești are de 
fruntașă în producte, lucrul exe
cutat de ea 
iar sarcinii

ce sa fie veselă. Este

este de bună calitate, 
le de plan, le depășește 

mereu.
Foto : N. STELORIAN

Economii mari 
prin raționalizări 

și inovații

I

O primă constatare : Foarte 
mulți pietoni bucureșteni își 
cunosc îndatoririle. Circulă pe 
trotuare, staționează în locuri 
special destinate lor și nu se 
încumetă aiurea, prin mijlocul 
străzilor, tulburînd circulația 
autovehiculelor și periclitîn- 
du-și sănătatea. Iar cînd vor 
să traverseze, așteaptă „încu
viințarea” semnalelor lumi
noase și apoi trec fără teamă 
prin fața mașinilor oprite (fo
tografia nr. 1).

fost martorul unei situații de 
accident. Două fete (fotogra
fia nr. 4) au ajuns în mijlo
cul străzii șl s-au oprit. Din 
stingă venea un troleibus din 
dreapta altul, pe mijloc îna
inta o „Pobedă” ; Fetele dis
cutau aprins. Poate despre 
produsele cosmetice de la ma
gazinul din fața lor... Numai a- 
tenția deosebită a șoferului de 
la turism a evitat nenorocirea. 
De data aceasta studentele 
Stăncuț Florica și Chivu Mioa-

La I.P.R.O.F.I.L. „Măgura 
Codlei“ un accent deosebit s-a 
pus în acest an pe dezvoltarea 
mișcării de inovații și raționa
lizări. Pe această cale între
prinderea noastră a realizat în 
acest an economii în valoare 
de 736 164 lei. Comunistul Ște
fan Szolga și utemista Elena 
Zamfireseu au propus, de pil
dă, modificarea instalației de 
uscare în vid a cherestelei 
care va aduce anual economii 
de circa 630 000 lei. iar Helmut 
Wentzel și Victor Hosu au fă
cut o propunere ce va avea o 
eficiență economică de 84 255 
lei.

De curînd. s-au dezbătut 
aici sarcinile de plan pe 1963. 
Colectivul sectorului I mobilă 
și-a luat, printre altele, anga
jamentul de a executa din 
materialul economisit 20 gar
nituri de mobilă PAL com
plex. Realizările din 1362 în- | 
suflețesc activitatea tinerilor 
noștrj pentru ca în anul viitor 
să obțină succese 
mari.

: semaforul indică 
gulamentar, pietonii

ra s-au ales doar cu spaima. 
_ Dar pietonii, devin și că

lători în autobuze, troleibuze, 
tramvaie... Lîngă Piața Obor 
am surprins această imagine 
(fotografia nr. 3). Anatolie Va
sile, merceolog și Baner Ion, 
mecanic (tînărul cu mîna 
dreaptă în buzunar) deși știu 
că n-au voie să călătorească 
pe scara tramvaielor fac totuși 
acest lucru. Poate că nu știu 
la ce se expun ? în dimineața 
zilei cînd a fost făcută această 
fotografie, chiar în apropiere 
de acest loc, s-a întîmplat un 
accident : călătorind pe scări
le tramvaiului mai mulți ce
tățeni au fost loviți de remor
ca unui tractor rutier.

La încheierea raidului no
stru am mai întîlnit un fapt 
care la prima vedere pare a 
nu avea legătură cu circulația 
pietonilor. Totuși, el se referă 
la același domeniu privind 
respectarea regulilor circula
ției pe drumurile publice, la 
prevenirea accidentelor ’ și 
merită a fi relatat. Șoferul 
Mănciulcscu Iulian transporta 

de 
om.
ușa 

cînd 
ne-a 

cu prefăcută uimire:

într-o basculantă, alături 
cherestea nelegată, un 
L-am oprit. A deschis 
murdară a mașinii — de 
n-o mai fi spălat-o ! — și 
spus
„Cum, eu transport un om în 
basculantă ? (fotografia nr. 5) 
Spre a nu exista nici un du
biu iată și documentul foto
grafic (fotografia nr. 6). 
orice moment cheresteaua 
tea produce un accident.

Și în concluzie : a respecta 
regulile circulației este o în- 
datorie cetățenească. Deci : 
PIETONI ! ATENȚIE...

în
pu-

Pentru cei de 18 ani

©

„veroele", 
trec strada

mașinile s-au 
corect.

Graba strică trea
ba...
din
foni

PETCU I. GHEORGHE
strungar

Și oricare 
acești pie- 
putea fi ac

cidentati.

ILIE BRINDESCU 
corespondentul ziarului 

„Scintela tineretului" 
pentru regiunea Banat

VICTOR CONSTANTIN ESCI)

Drumul spre cosmetică

Dar dînsul cine e ?

noaptea, 
Agrono- 

sau la 
la Con-

studenții de 
Chimie indil
le urăm : La 
petrecere fru- tu ? Poala mă confundați I 

N-am pe nimeni tn basculantă.

dala asfa ne spune „fa multi ani”, 
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Desen de ADRIAN ANDRONIC

GEORGE ARNĂUȚ
secretarul comitetului U.T.M.

Comitetul U.T.M. al întreprinderii metalurgice de utilaj 
Medgidia a organizat pentru tinerii care împlinesc în acest 
an 18 ani o serie de acțiuni educative.

Astfel tinerii care devin majori au audiat conferințe cu 
temele : „P.M.R. — conducătorul iubit al poporului
nostru“, „Constituția, lege de bază a R.P.R.“, „Trăsăturile 
morale ale omului de tip nou“ și altele.

De asemenea s-a organizat o întîlnire cu tovarășul Vasile 
Maitan, care a vorbit tinerilor despre umilința și exploatarea 
la care erau supuși muncitorii în timpul regimului burghezo- 
moșieresc, despre marile realizări înfăptuite în anii de 
democrație populară, despre perspectivele luminoase create 
de partid tineretului.

Tinerii care împlinesc 18 ani au vizionat în colectiv 
diverse spectacole, au participat la o seară de întrebări și 
răspunsuri în cadrul căreia membrii unei brigăzi științifice 
au explicat tinerilor cele mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii romînești, despre zborurile cosmonauților sovietici etc.

Printre celelalte acțiuni organizate cu tinerii ce împlinesc 
18 ani, comitetul U.T.M. al I.M.U.M. a inițiat și învățarea 
de noi cîntece revoluționare.

À»
Repetanfii ! -— DacM șf ele

Intrînd în șuvoiul celorlalte 
autovehicule, mașina noastră 
a ajuns la Universitate. Deși, 
pentru ei semnalul luminos 
era culoarea roșie, pietonii 
(după cum se vede în fotogra
fia nr. 2) treceau printre ma
șini, motociclete și troleibuse, 
folosind această metodă : mai 
întîi treceau iute prin fața 
unui troleibus, apoi așteptau 
o mașină, mai înaintau cîțiva 
pași, schimbau direcția privirii 
cînd ajungeau în mijlocul 
străzii, se strecurau pe lingă 
motociclete ca în cele din 
urmă să țișnească pînă pe tro
tuarul de vizavi. Tinerii Pre- 
cup Mihai, Gama Barbu și 
Ioan Vieru (primi trei din 
stinga fotografiei) au invocat 
ca argument la această încăl
care a îndatoririi cu privire 
la traversarea străzii, motivul 
că sînt... grăbiți. Oare unde 
se duceau așa grăbiți ? Cu 
vreo cîteva zile înainte cetă- 
țeanca Baldovin Firicel, gră
bită fiind, a traversat același 
bulevard în aceleași condiții 
— adică pe culoare roșie și a 
ajuns la... spital.

Pe Bulevardul 6 Martie am

După ce că stă 
cu un virf de 
pantof pe scara 
framvaiului, mai 
fine și o mină în 
buzunar, ca să se 
vadă cine este el 

Baner Ion,

la filologie, filozofie...) se „do
cumentează" acum pe teren, 
prin institute și facultăți. De 
asemenea, un colectiv special, 
alcătuit din cei mai talentați 
epigramiști se ocupă de conți
nutul... tolbei cu săgeți a lui . 
Moș Gerilă. Iar membrii cine- 
clubului studențesc își pregă
tesc aparatele să filmeze re
velionul studențesc.

In aceste zile parterul s-a 
transformat ad-hoc într-un 
vast „șantier artistic“. Brigada 
artistică de agitație pregătește 
un program special. Spectaco
lul brigăzii va fi de fapt o 
trecere în revistă ă succeselor 
obținute de studenții bucure
șteni în anul 1962 și, în același 
timp, o urare după cum se 
obișnuiește.

Revelion studențesc pe 1963. 
Cu cită nerăbdare este aș
teptat el în toate facultățile 
din București. In ziua de 31 
decembrie, orele 12 
la Politehnică sau la 
mie, la Universitate 
Institutul de teatru, 
strucții sau la Medicină — la 
toate institutele de învățămînt 
superior din Capitală — în 
noaptea Anului Nou studenții 
vor petrece împreună.

Cei peste 37.000 de studenți 
ai Capitalei sînt invitați să-și 
petreacă revelionul alături de 
colegi și profesori, de prieteni. 
Se fac intense pregătiri pentru 
ca ei să se simtă bine, să pe
treacă... ca în noaptea Anului 
Nou. Gospodarii pregătesc o 
masă bogată (Consiliul U.A.S. 
din centrul universitar a acor
dat suma de 50 000 lei care se 
adaugă la sumele alocate de 
institut pentru alcătuirea unui 
meniu bogat). Organizatorii se 
îngrijesc din vreme de orche- 

„ stră, pom de iarnă, de alcă
tuirea plugușorului, răvașelor 
și a altor numeroase surprize. 
Peste 1.000 de studenți de la 
Fizică și Matematică — Meca
nică vor petrece revelionul în 
noua cantină de la Complexul 
„Grozăvești”, 3 000 studenți de 
la I.S.E. vor umple toate cu
loarele clădirii institutului, iar 
în noua cantină a Complexu
lui „Semănătoarea" vor sărbă
tori revelionul 
la Mecanică și 
strială. Tuturor 
mulți ani 1 șl... 
moașă.

ADRIAN VASILESCU



în Berlinul democrat în preajma sărbătorilor de iarnă. In fotografie: 
obiecte pentru Pomul de iarnă.

Pe aleea Karl Marx se vînd

Foto : ZENTRALBILD-BERL'N

O sesiune fructuoasă
După încheierea celei de-a XVII-a Sesiuni 

a Adunării Generale a O. N. U.
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Manifestări consacrate aniversării R. P. R.
In cinstea apropiatei sărbă

toriri a celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Romine, la reprezen
tanțele diplomatice ale țării 
noastre din străinătate au loc 
diferite manifestări consacrate 
acestei sărbători.

Ambasadorii R. P. Romine 
în R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
R. D. Germană și ministrul 
R. P. Romine în Franța au 
organizat conferințe de presă 
la care au participat un mare 
număr de ziariști din țările

respective. Ambasadorii au 
vorbit celor prezenți despre 
realizările obținute de poporul 
nostru, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, în 
anii puterii populare, despre 
politica de pace a R. P. Romi
ne. Ei au răspuns la diferitele 
întrebări puse de ziariști.

Ministrul R. P. Romine în 
Belgia, a organizat în sala 
„Shell Building“ din Bruxelles 
o gală de filme în cadrul că
reia au fost prezentate filmele 
„Post-restant“ și „Letopisețul

de piatră“. Legația R. P. Ro- 
mîne la Viena și reprezentantul 
permanent al R. P. Romine pe 
lingă Oficiul european al 
O.N.U. din Geneva au oferit 
gale de filme documentare ro
mînești.

La Conakry, capitala Repu
blicii Guineea, a avut loc ver
nisajul expoziției „Romînia în 
imagini“. Cu acest prilej au 
fost prezentate filmele romî
nești „Două viori“ și „Ciocâr
lia”.

(Agerpres)

Daily Express: „Problema locuințelor în Anglia —
o rușine"

însemnări
1 «

I«

Sub titlul ,.problema locuin
țelor în Anglia — o ruși- 
ne", ziarul „Daily Express” 

subliniază că situația locuințelor 
în Anglia constituie o rușine în 
anul 1962 și că această situație 
ar fi fost rușinoasă chiar și în 
anul 1562.

„Există astăzi în Anglia —• 
acrie ziarul menționat — peste 
jumătate milion <le case conside" 
rate ca inadecvate pentru a fi lo
cuite (slumsuri). în aceste case 
locuiesc 2 000 000 de ființe ome
nești, deși locuințele respective 
•înt considerate în mod oficial 
ca „inadecvate pentru a fi locui- 
te de oameni”.

Ziarul arată în continuare că 
aceste case nu sînt potrivite nici

măcar pentru a adăposti animale, 
că un fermier nu și-ar adăposti 
vitele sau porcii într-o construc
ție lipsită de apă. Și totuși în 
anul 1962 nenumărați englezi 
locuiesc fără apă, fără instalații 
sanitare. O oficialitate britanică, 
prof. Andrew Semple, a subli" 
niat că această situație duce la 
„degradare morală, la înjosirea 
omului”.

Dar în afară de clădirile cla
sate în categoria „slumsurilor”, 
arată „Daily Express”, există în 
Anglia alte 4 000 000 de clădiri 
pe care oficialitățile le-au des
cris ca fiind de nereparat.

O situație deosebit de gravă 
există la Manchester și Liverpool.

în total, aproape 15 000 000 de

oameni locuiesc în aceste două 
categorii de locuințe.

Dintr-o dezbatere care a avut 
loc săptămîna trecută în Parla
mentul britanic reiese că în com
parație cu anul 1959 prețul con- 
strucților a crescut cu 23 la sută 
și că acest lucru se datorește în 
mare măsură speculei cu terenu
rile de construcții. Un deputat 
laburist a precizat că, în diferite 
regiuni, prețurile terenurilor de 
construcții rau dublat față de 
anul 1959.

NEW YORK 22 (de la tri
misul special Agerpres, C. 
Răducanu) :

La capătul a trei luni de in
tense dezbateri, sesiunea A- 
dunării Generale, care s-a în
cheiat săptămîna aceasta, a 
dovedit, într-o mai mare mă
sură ca în trecut, că aborda
rea profund constructivă a te
melor de bază de pe ordinea 
de zi rămîne singura metodă 
capabilă să împingă înainte or
ganizația mondială pe calea 
îndeplinirii menirii sale. Acti
vitatea neobosită a delegaților 
țărilor socialiste a fost sursa 
principală a acestui suflu nou. 
Inițiativele lor s-au manifes
tat în toate domeniile, de la 
dezarmare la propunerea de 
a se convoca o conferință in
ternațională pentru promova
rea comerțului, de la folosirea 
pașnică a spațiului cosmic la 
transferarea în folosul tutu
ror țărilor a resurselor elibe
rate prin dezarmare.

In același timp, așa cum ară
ta V- A. Zorin la conferința 
de presă consacrată rezultate
lor acestei sesiuni, asupra ma-

.—_*-- . ---- -

După tratativele 
Kennedy-Macniilian

LONDRA 22 (Agerpres). — 
Hotărîrea la care s-a ajuns în 
insulele Bahamas în urma 
tratativelor Kennedy-Macmil
lan cu privire la sistarea fa
bricării rachetei „Skybolt” de 
către S.U.A. este viu criticată 
în Anglia. Ziarele engleze 
consideră consimțămîntul care 
i-a fost smuls lui Macmillan 
de a renunța la livrările de 
rachete „Skybolt” pentru a- 
viația britanică drept o „vîn- 
zare a intereselor militare ale 
Angliei” („Daily Express”) și 
o „capitulare” („Daily He
rald”). De altfel, relatează a- 
genția United Press Interna
tional, la întoarcerea din Ba
hamas, primul ministru Mac
millan va avea de făcut față 
„unei lupte politice crîncene 
nu numai cu opoziția laburistă 
ci și cu grupuri din propriul 
său partid conservator“. „Acor
dul din insulele Bahamas”, 
care prevede, după cum s-a 
anunț; că Anglia va trebui 
să-și constituie o flotă de 
submarine echipate cu rache
ta americană „Polaris'“ este 
criticat mai ales pentru că 
după toate probabilitățile va 
însemna o creștere importantă 
a impozitelor pentru contri
buabilii britanici. De altfel, a- 
genția Associated Press rela
tează din Londra că „cetățea
nul de rînd britanic așteaptă 
acum cu îngrijorare să con. 
state cît îl va costa noul pro
gram” anunțat de primul mi
nistru după tratativele cu 
președintele S.U.A.

jorității problemelor importan
te de pe ordinea de zi s-a rea
lizat o largă unitate a forțe
lor iubitoare de pace pe plat
forma luptei împotriva pri
mejdiei unui război nuclear, 
pentru dezarmare, pe platfor
ma luptei împotriva colonialis
mului și pentru o colaborare 
economică a tuturor țărilor, 
bazată pe egalitate în drep
turi.

Adunarea Generală a adop
tat rezoluția prevăzînd înceta
rea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară de la 1 ianua
rie 1963. Din păcate însă, po
ziția puterilor occidentale la 
Geneva a împiedicat realizarea 
unui acord care să permită a- 
plicarea în practică a acestei 
rezoluții ce exprimă cererea 
unanimă a opiniei publice.

Adunarea a adoptat în una
nimitate o rezoluție propusă de 
delegațiile cîtorva țări, inclu-» 
siv ale Uniunii Sovietice șl 
Statelor Unite, în problema co
laborării internaționale în do
meniul folosirii spațiului cos
mic în scopuri pașnice. Acest 
acord cu privire la aspectele 
juridice și tehnice-științifice 
ale colaborării dintre diferite 
țări și, în primul rînd, între 
U.R.S.S. și S.U.A. în ceea ce 
privește explorarea pașnică a 
Cosmosului a fost primit de o- 
pinia publică mondială ca cea 
dintîi rîndunică a îmbunătăți
rii atmosferei internaționale 
după criza din Marea Carai
bilor.

Unul din cele mai importan
te rezultate ale sesiunii este 
hotărîrea de a se convoca con
ferința mondială chemată să 
pună baze noi, trainice, co
merțului internațional.

Este imposibil să se enumere 
toate rezoluțiile adoptate la 
cea de-a XVII-a sesiune a A-

dunării Generale a O.N.U. Tre
buie însă să scoatem în evi
dență o serie întreagă de ho- 
tărîri aprobate de O.N.U., în
dreptate spre urgentarea tra
ducerii în viață a istoricii De
clarații cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoa
relor coloniale, prezentate a- 
cum doi ani de Uniunea So
vietică.

Comentînd valoarea acestor 
rezoluții, adoptate cu majori
tăți .mai mult decît concluden
te, ziarul „Washington Post” 
scria că actuala „sesiune are 
din acest punct de vedere im
portanța celei din 1960, care a 
adoptat cunoscuta declarație. 
Ea va stimula și mai mult e- 
fortul unor popoare africane 
de a-i alunga pe colonialiști“.

Prezentă în toate dezbateri
le, delegația Romînă a putut 
resimți cu satisfacție creșterea 
prestigiului țării noastre, stima 
și aprecierea de care se bucură 
în rîndul delegaților. Membră 
anul acesta a Consiliului de 
Securitate, deținînd funcția de 
vicepreședinte al sesiunii și 
vicepreședinte al comitetului 
pentru spațiul cosmic și aleasă 
în ultima zi a sesiunii membră 
în Comitetul pentru locuințe, 
construcții și planificare al 
Consiliului economic și social, 
Romînia și-a întărit și dezvol
tat legăturile cu prietenii, aste 
tot mai bine cunoscută, iar 
realizările ei interne ca și po
ziția sa constructivă în proble
mele internaționale sînt privite 
cu multă simpatie. Merită să 
fie subliniat în mod deosebit 
interesul cu care a fost primit 
proiectul de declarație depus 
de delegația noastră în pro
blema promovării idealurilor 
de pace în rîndul tineretului.

0 „rezolvare“ care

nu rezolvă nimic*

n milion de infractori" — așa și-a intitulat cartea t 
despre copii delicvenți B. Fine, șeful secției de în- L 
vă/ămînt a ziarului „NEW YORK TIMES”. J

Universitatea din Ohio a publicat recent un stu- i 
diu intitulat foarte semnificativ „Activitatea auto- • 
rităților din statul Ohio în problema criminalità- ' 
ții minorilor. Eșec total”. t

Universitatea din New York a publicat monografia : „Creș- ♦ 
terea alarmantă a criminalității în rîndul tineretului”. !

Colegiul din statul Iowa a editat un studiu demografic des- | 
pre criminalitatea minorilor.

Sute de cărți, sute de „măsuri eficace” și totuși criminalità- J 
tea crește mereu. j

Acum un an, oficiul pentru problemele învă(ămîntului a * 
creat un comitet special care să studieze problemele crimina- J 
lilătii în rîndurile copiilor din școlile statului. Recent, corni- | 
tetul a dat publicității raportul. La ce bun ? Judecătorul Lei- ♦ 
bovitz din Marele Juriu al orașului New York a calificat plas- j 
tic acest raport drept „încă un fir de nisip adăugat dunelor ș 
Saharei". _ »

Marele Juriu, sub președinția Iui Leibovitz, a studiat vreme 4 
de cîteva zile delictele comise în școlile din New York. în nu- 0 
mai patru zile au fost înregistrate peste o sută cincizeci de • ___ni n c n c i r> n f o *delicte din care șasezeci de violuri și patrusprezece asasinate. 
S-au operat 280 de arestări în rîndul elevilor.

Marele Juriu a constatat : „S-a creat o stare excepțională”. 
Și a recomandat să se revină la o măsură mai veche — ca fie
cărei școli să i se atașeze cîle un polițist.

Nu se poate spune că e o hotărîre prea înțeleaptă 1
Criminalitatea în rîndurile copiilor este o problemă socială 

serioasă. Ea își are rădăcinile într-o serie de trăsături ale „mo
dului de viafă american”. Iar problemele sociale nu pot fi re
zolvate prin măsuri polițienești.

„Artă“pe calapodul

șobolanilor...

E. R.

LE MONDE: Situația grea 
a studenților francezi

Zntr-un articol 
publicat de 
ziarul „Le 

Monde”, prof. An
dré Lemaire anali
zează situația grea 
în care se află stu
denții francezi și 
criza prin care tre
ce învățământul su
perior din Franța.

Bazîndu-se pe 
datele statistice o- 
ficiale, Lemaire a- 
rată că din 100 de 
elevi absolvenți ai 
liceelor, doar 20 ur
mează învățământul 
superior. Dar chiar 
și acest număr se 
reduce la șase, adi
că la aproximativ 28 
la sută din numărul 
inițial, dacă se ia 
în considerare cei 
care reușesc să ter
mine facultățile. 
Părăsirea universi
tăților de către stu
denti are loc în spe
cial după termina-

rea primului an de 
studiu. „Acest ran
dament scăzut, ara
tă Lemaire, este co
pleșitor cu atît mai 
mult cu cit nu se 
datorește severită
ții deosebite a exa
minatorilor și nici 
insuficienței inte
lectuale a candida- 
ților”.

Analizînd cauzele 
acestei situații, Le
maire subliniază în
tre altele și compo
ziția socială a stu
denților. Două trei
mi provin din me
diul înaltei burghe
zii, care, avînd con
diții de trai asigu
rate nu manifestă 
interes față de stu
diile pe care le pă
răsesc cu ușurință. 
Restul studenților, 
provenind din rîn- 
durile micilor func
ționari, meseriași
lor, țăranilor și

muncitorilor nu pot 
acoperi cheltuielile 
legate de studiile u- 
niversitare și ca ci
tare sînt nevoiți sa
și caute slujbe, ceea 
ce le reduce timpul 
pentru învățământ, 
ajungînd pînă la 
urmă chiar să re
nunțe la facultate. 
Un alt motiv al si
tuației actuale în 
domeniul formării 
cadrelor cu studii 
superioare se dato
rește, după părerea 
lui Lemaire, siste
mului liberalist ca
re domnește în ca
drul învățămînttilui 
superior care nu 
impune nici o dis
ciplină Și nici o o- 
bligație imediată 
studenților și care 
nu poate asigura o 
dezvoltare armo
nioasă a personali
tății lor.

„COSMOS-12" -
Un nou satelit artificial al Pămintului

lansat in U. R. S. S.
MOSCOVA 22 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 22 de
cembrie 1962 în Uniunea So
vietică a fost lansat un nou 
satelit artificial al Pămintului, 
„Cosmos-12“.

Satelitul a fost plasat pe o 
orbită avînd următorii para
metri : perioada inițială de re
voluție — 90,45 minute, di
stanța maximă de suprafața 
Pămintului (la apogeu) — 405 
km, distanța minimă (la peri- 
geu) 211 km, unghiul de încli
nare al orbitei față de planul 
Ecuatorului — 65 grade.

La bordul satelitului au fost 
instalate :

— aparatură științifică desti
nată continuării cercetărilor

spațiului cosmic, în conformi
tate cu programul anunțat de 
TASS la 16 martie 1962.

•— un radio-emițător care 
funcționează pe frecvența de 
19,995 Mhz.

— un sistem radio pentru 
măsurarea cu precizie a ele
mentelor orbitei și un sistem 
radiotelemetric pentru trans
miterea pe Pămînt a datelor 
privind funcționarea instru
mentelor și a aparaturii știin
țifice.

Aparatura instalată la bor
dul satelitului funcționează 
normal.

Centrul de calcul și coordo
nare prelucrează informațiile 
primite de la satelit.

La una din slafiunile sovietice din Arctica.
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obolanii” expun într-una din marile săli londone- | 
ze de expoziție. Nu este vorba, doamne ferește, 
chiar de rozătoarele care, ce-i drept, găsesc o sur- $ 
să abundentă de hrană în ,,operele” pictorilor • 
abstracționiști din Occident. ,,Șobolanii' sînt $ 
membrii unei asociații a tinerilor așa-ziși artiști. ș 
Expoziția lor este plasată sub semnul modestiei, |

întrucît, așa cum a declarat unul dintre acești „artiști , pari- 
zianul Ben Vautier, ...„orice este artă”. Aceasta și explică pre- ®

• zența în galeria londoneză a unor „opere” demne de admirat q 
o mașină veche de tocat varză, un burete umed, un tir- J 

°l 
rîșniță și numeroase alte butoane și manivele, toate rod al j 
muncii „creatoare” a „șobolanilor-artiști”. $

Vizitatorii acestei „expoziții”, în rîndurile cărora s-a numă- jj 
rat și un redactor al ziarului elvețian „LA TRIBUNE DE GE- * 
NEVE”, au avut prilejul să audă și unele reflexii despre „ca- , 
racterul înălțător” al „operelor” expuse. „Nu există nimic • 
mai frumos decît o rîșniță și nimic mai îneîntător decît o roată « 
care se învîrtește" — a declarat cu toată seriozitatea „artistul” ț 
Ben Vautier care și-a asumat și sarcina de a păzi aceste „co- | 
mori de artă”. „Din păcate însă — a recunoscut el cu amă- t 
răciune ■— vizitatorii nu acordă nici o atenție expoziției noas- | 
tje”. Și tocmai pentru a-i „interesa" mai mult „șobolanii" au | 
avut ideea năstrușnică de a face din fiecare persoană care j 
trece pragul expoziției lor un... artist. Cum ? „Vizitatorii — ț 
scrie „La Tribune de Geneve" — sînt invitați să colaboreze ț 

la această manifestare artistică imprimînd pe un perete dife- • 
rite semne cu ajutorul unui tampon de cauciuc". Rezultatul a- ț 
cestei „opere-artistice“ colective poartă și un titlu : „Poem uni- | 
versal". Dar nu au fost uitați nici vizitatorii dornici de sen- 9 
zații tari. Aceștia sînt invitați să treacă prin „camera de 
nucidere" unde pot întîlni numeroase „obiecte de artă” ca, 
pildă, lame de ras, pumnale, sticle cu otrăvuri etc.

După toate aceste manifestări, trebuie să recunoaștem 
„artiștii" cu pricina au dat totuși dovadă de inspirație. Au 
fost foarte inspirați atunci cînd s-au auto-inclus în categoria 
rozătoarelor.
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,,Săptămîna culturii 
romînești” in Italia

ROMA 22 — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore 
transmite : La Roma a început 
simbătă „Săptămîna culturii 
romînești“, organizată sub aus
piciile Asociației italiene pen
tru strîngerea legăturilor cul
turale cu Romînia.

In seara aceleiași zile a fost 
organizată o gală de filme do
cumentare despre pictura ro- 
mînească în secolul al XIX- 
lea. Au fost prezentate docu. 
mentarele „Teodor Aman“, 
„Nicolae Grigorescu” și „Ștefan 
Luchian".

In cadrul acestei săptămîni, 
la „Circolo culturale Montese- 
cro” din Roma a fost inaugu
rată „Expoziția teatrului romîn 
de marionete“.

Cine este cîștigătorul

• CARACAS. — La un concurs 
radiodifuzat „Cine știe, cîștigă!"

organizat în Venezuela, un parti
cipant și-a exprimat dorința de a 
1 se pune întrebări din toate do
meniile științifice care încep cu 
litera O. Participantul a cîștigpt 
concursul, cunoștințele sale stîr- 
nind uimirea generală. Cerîndu-i-se 
explicații, el a arătat că a petre
cut mai mulți ani într-o închisoa
re țn care unica sa lectură consta 
din volumul cu litera O al unui 
lexicon.

MOSCOVA. — După cum a- 
nunță Izvestia, în partea de sud- 
vest a Moscovei a început con
strucția unui nou cartier experi
mental de locuințe, care prin 
proporțiile sale grandioase și 
prin soluțiile urbanistice noi se 
deosebește de toate celelalte car
tiere construite la Moscova în ul
timii ani. în noul cartier, care 
va ocupa o suprafață de 180 de 
hectare, vor fi construite diferite 
tipuri de blocuri de locuințe a' 
vînd între 4 și 30 de etaje.

• BANGKOK. — Un grup 
de geologi străini au descope
rit în junglele Chantaburi un 
trib străvechi de proveniență 
tailandeză. Lucrătorii secției 
de arheologie a Bibliotecii na
ționale din Tailanda se pregă
tesc să plece în curînd în re
giunea unde locuiește acest 
trib, pentru a-1 cunoaște mai 
îndeaproape și pentru a 
face cercetările necesare. Fe
meile acestui trib sînt atît de 
frumoase, scrie ziarul „Sieng 
Angthong”, îneît fiecare din 
ele ar putea, ieși învingătoare 
cu ușurință la concursurile de 
frumusețe.

Ca-n evul mediu...

VIENA. — Ziarul „Arbeiter 
Zeitung" publică o știre sub 
titlul: „înapoi în Evul Mediu”, 
în care relatează că la New 
York o firmă a pus în vînzare

o așa-numită „Piatră calman
tă”. în „modul de întrebuin
țare” se susține că luînd pia
tra în mină simți cum dispar 
deodată grijile. Evul mediu a 
căutat piatra filozofală, noi 
am găsit piatra nervoșilor, 
adaugă ziarul.

• HAVANA. La Havana s-a 
anunțat oficial că jn urma tratati
velor purtate între Fidel Castro, 
primul ministru al Cubei, și repre
zentantul familiilor contrarevolu
ționarilor cubani a fost realizată o 
înțelegere cu privire la eliberarea 
contrarevoluționarilor luați prizo
nieri în timpul atacului de la Playa 
Giron. în baza unei hotărîri a Tri
bunalului Revoluționar din Cuba, 
Republica Cuba va primi despăgu
biri în valoare de 63 milioane de 
dolari, pentru acoperirea pagube
lor provocate de contrarevoluțio
nari. în decurs de șase luni în 
Cuba vor fi livrate medicamente 
instrumentar medical și produse 
alimentare pentru copii pînă la

concurența acestei sume. Se crede 
că primul transport de medica
mente va sosi în Cuba Simbătă 
noaptea.

O fosilă de 14 milioane 
de ani

• NAIROBI. — Agenția Reu- 
ter relatează că antropologul 
britanic dr. L. S. B. Leakey a 
denumit fosilele descoperite la 
Fort Ternan (Kenya) anul tre
cut „Kenyapithecus Wicheri“, 
după numele fermierului Ke- 
nyan, care le-a descoperit.

Leakey a subliniat că aceste 
fosile (ambele părți ale unui 
maxilar superior și un dinte 
de pe maxilarul inferior) da
tează de 14 milioane de ani 
aparțin unei ființe care are 
mult mai multe trăsături co
mune cu omul decît tot ceea 
ce se cunoaște din epoca res
pectivă.

S.U.A. oferă Franței 
rachete „Polaris”

PARIS 22 (Agerpres). — A- 
genția Reuter anunță, citind 
cercuri oficiale americane, că 
după convorbirile pe care le-a 
avut în insulele Bahamas cu 
premierul britanic Macmillan, 
președintele Kennedy a adre
sat președintelui Republicii 
Franceze, de Gaulle, o scri
soare prin care oferă Franței 
rachete americane de tip „Po
laris”. Această ofertă, preci
zează agenția, a fost formulată 
în „aceiași termeni ca și cei 
prevăzuți în oferta similară a- 
dresată Angliei“.

După cum s-a anunțat, acor
dul cu Anglia prevede crearea 
une{ »flote de submarie brita
nice“, care ar urma să fie 
echipată cu rachete „Polaris”, 
de fabricație americană, și pu
țind transporta încărcătură a- 
tomică.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA; București. Piața „Șcînteii“, Tei. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteli“.
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I. RETEGAN

în aceeași manieră...

■ aptele de mai jos nu s-au întîmplat în Mississippi, 
Alabama și nici în alt stat al S.U.A. Ele s-au petre
cut în orașul vest-german Bamberg dar, trebuie să 
recunoaștem, între ele și altele relatate anterior de 
agențiile de presă din diferite orașe nord-ameri- 
cane ntt există absolut nici o deosebire.

La Bamberg se găsesc în momentul de fată un
mare număr de soldați din trupele americane de ocupație. Al
bii nu se pot plînge de viafa pe care o duc. Restaurante, ba
ruri, localuri de noapte, toate au fost prevăzute pentru a le 

. face „cît mai plăcută" șederea în Germania occidentală. Dar 
ț militarii negri? Și ei se pot distra. Pentru aceasta au la dis-
• pozifie cîteva dughene situate în cartierele periferice ale Bam- 

bergului. La intrarea lor stă scris: „Only for Negers“ (Numai 
pentru negri). Atîta le-ar trebui să îndrăznească să pună însă 
piciorul într-un local „rezervat numai albilor". Și totuși au în
drăznit 1

Nu de mult politia vest-germană din Bamberg a fost alarmată 
de șoferii de taxiuri. „In centrul orașului se petrece ceva" — 
au spus șoferii polițiștilor care s-au grăbit să-și pună căștile 
și să se îndrepte la fa(a locului. „Peste 30 de soldați negri — 
scrie ziarul „Süddeutsche Zeitung“ — au mers în centrul ora
șului Bamberg și au cerut să li se permită să intre în localurile 
albilor. Primul local a rămas cu ușile închise. Proprietarul, un 
american, le-a interzis accesul sub pretextul că acolo este un 
club care poate fi frecventat numai de membrii lui. Solda/ii 
negri s-au îndreptat atunci spre o cafenea, dar aici li s-a spus 
că localul a fost reținut pentru o întrunire cu caracter închis“. 
Atunci a intervenit poliția vest-germană. Grenade cu gaze la
crimogene, bastoane de cauciuc, lovituri în drepta și-n stingă 
și... onoarea localurilor „rezervate numai militarilor albi“ a fost 
salvată. Dar aceasta numai pentru pu[in timp. „O jumătate de 
oră mai tîrziu — scrie același ziar — negrii s-au încolonat și t 
au organizat un marș de protest spre cazarmă. Ei au fost ata- $ 
câți de 40 de soldați albi care au aruncat asupra lor o i 
de sticle“. în sfîrșit și-a făcut apariția polifia militară ameri
cană. Toți negrii au fost puși cu fața la perele și cu mîinile ri
dicate deasupra capului. Au fost lovi[i, percheziționați și duși 
spre închisoare. „Vedeți — a spus unul din negri unui vest-ger-

• man care urmărea „spectacolul“ de la fereastra locuinței sale 
t — așa se face întotdeauna cu noi“. La Bamberg la fel ca în 
J Mississippi, Alabama, Georgia și în celelalte state din sudul
• S.U.A.... î
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