
NECONTENIT întinerește Capitala noastră

Cartiere întregi de blocuri s-au ridicat in anii democrației populare. In fotografie: Blocuri noi în cartierul Vatra Luminoasă 
din Capitală. Foto: AGERPRES

Tineri artiști plastici
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la Expoziția interregională
și-a îndeplinit

PLANUL
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f Creatorii generației tinere au o 
mare și regretabilă scădere: nu se 
cunosc unii pe alții. Mi-am dat 
mai bine seama de lucrul acesta 
cu ocazia deschiderii Expoziției 
interregionale din acest an, cînd, 
cu cîteva excepții onorabile, pe ti
nerii scriitori, sau pe tinerii muzi
cieni nu i-a atras curiozitatea de 
a vedea pînzele confraților care au 
aceleași căutări și năzuințe arti
stice. Desigur, cine n-a fost, are 
încă destul timp să meargă fiind
că expoziția abia s-a deschis, dar 
manifestarea spontană a lipsei de 
interes mi-a dat de gîndit. 
Cu atît mai mult cu cît 
se pare că o serie de ix- 4
poziții personale ale tine-  -A
rilor au avut ecouri favo- 
rabile în toată presa și V
>revesteau, ca atare, lu- 4-3

crări interesante.
Pentru orice vizitator care par

curge sălile actualei expoziții, 
două lucruri sînt foarte clare.

! Realismul socialist dă largi posi
bilități de manifestare, a persona
lității creatoare și a unui stil pro
priu, promovează căutarea rod
nică. In al doilea rînd, se poate 
spune că tinerii formați în ultimii 
zece ani au năvălit printre 
maeștrii și dascălii lor, odată cu 
toate plusurile și minusurile pe 
care le dau vîrsta și experiența 
artistică.

Pictura, cum era firesc, repre
zintă sectorul cel mai vast și mai 
controversat totodată. Față de 
anii trecu ți, cînd tinerii pictori 
erau tributari unui anumit croma
tism rece, se observă în creația 
lor din ultima vreme o pasiune 
pentru tonurile calde, pentru ex
presia sinceră. Lumina a început 
să alunge anumite colțuri um- 

roase și cenușii, culorile învață 
cînte. Acest suflu de primăvară 

și tinerețe era de mult așteptat. 
Insă tendința unora spre stiliza
rea excesivă, pînă aproape de 
abstractismul uscat și rece, mi se 
pare discutabilă. Căutările sînt 
însă căutări (tinerii au în plus cea 
mai grea căutare: să se găsească 
pe ei înșiși!) și trebuie luate și 
studiate în intențiile lor nobile.

Dar să vedem pe rînd cîteva 
lucrări ale colegilor pictori.

Virgil Almășan expune o inte
resantă compoziție (Pîine și sare) 
în care e vorba de primirea os
tașilor sovietici de către populația 

I eliberată. Compus cu intenții de 
decorativ monumental, tabloul se 
remarcă în primul rînd printr-o 
splendidă puritate de expresie. Pic
torul stilizează însă și ca atare 
riscă să fie greșit înțeles. Poate

Ion Brad

senzația de răceală ți-o dă și cu
loarea, tonul ei reținut. Fiind vor
ba însă de căutările unui tînăr, 
critica de specialitate va discuta 
această lucrare, cred, cu bună 
credință. Talentul remarcabil al 
lui Almășan se vădește și în ce
lelalte patru lucrări de dimensi
uni mai reduse, printre care: 
„Monument istoric la Galați" și 
„Portret de copil“.

Gina Hagiu - Popa expune prin
tre altele un tablou de atmosferă 
intitulat „La moartea poetului Ni- 
colae Labiș", care deși aminteș
te pe Tonitza, rămîne o lucrare 
realizată original, însuflețită și 
memorabilă prin puterea de e- 
vocare.

Un peisagist care-și stăpînește 
mijloacele se dovedește Mircea 
Ionescu în deosebi în frumoase
le pînze, veritabile bucăți lirice, 
„Peisaj din tătărie" și „Drum la 
țară". Eugen Mărgărit e un poet 
al luminii și tablourile sale „Stra
da Aurel Vlaicu din Babadag“ 
sau „Treieriș" dovedesc cu priso
sință acest lucru. Foarte interesante 
prin compoziție și cu un sensibil 
colorit am găsit lucrările lui Cami- 
lian Demetrescu („Peisaj de mun
te", „Pe malul Dunării" etc.).

O surpriză ne-a rezervat Emilia 
Niculescu, prin compoziția „Spre 
oraș", pictată exclusiv în tonuri 
albastre dăruite cu expresivitate. 
Sensibilitatea și simțul armoniei 
sînt vizibile și în „Toamna la Pra- 
ga“ și „Peisaj din București". Un 
pasionat pentru culoare se dove
dește și Ion Pacea; preferințele 
lui merg însă spre portret („Ac
triță", „Balerină"). Brăduț Covaliu 
se află pe aceeași interesantă li
nie de căutare a expresiei ca și 
Almășan. Lucrarea lui principală 

din actuala expoziție, este 
fără îndoială, „Culesul la 
gospodăria din Suseni", un 
imn al roadelor și al hăr
niciei. Lumina jucăușă din 
peisajul „Tulcea", lucrat 
în tempera de Labancz 
Ladislau reține atenția 
prima privire. Pe Con- 
Dipșe l-am regăsit cu a- 
putere de pătrundere în

de la 
stantin 
ceeași r-----  —.
„Bădița Vasile", țăran tînăr din 
Maramureșul care se vede că i-a 
dat pictorului simțul culorii și ro
bustețea desenului.

Hie Pavel cu „1907“ — frag
ment de triptic, Gh. Iacob cu „Or
fanii — 1907“ și „Caravana medi
cală lâ sat* 
cunoscători 
lentul 
să 
fie neapărat subliniate. „Intîlnirea

se dovedesc buni 
ai țăranului. Ta- 

și orientarea sănătoa- 
a creației lor trebuie să

!
In întîmplnarea celei de a 
10-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Romîne, 
Ministerul Industriei Grete a 
îndeplinit planul anual la pro
ducția globală cu 22 de zile 
înainte de termen.

Siderurgia a realizat planul 
producției globale și marfă 
încă de la 6 decembrie. în 
dorința de a da patriei cit 
mai mult metal, lucrătorii din 

yr acest sector au produs în pri- 
Z mele 11 luni ale anului 18.300 
4 tone fontă, 34.800 tone oțel 
> și 25.600 tone laminate peste 

planul la zi. Un stimulent pu
ternic în munca lor l-a consti
tuit experimentarea sistemu
lui îmbunătățit de salarizare 
și normare a muncii.

Constructorii de mașini, care 
au îndeplinit planul anual al 
producției globale la data de 
8 decembrie, au executat anul 
acesta noi tipuri de mașini șl 
utilaje necesare înzestrării 
tehnice a economiei naționale. 

Printre întreprinderile care 
au îndeplinit planul produc
ției globale înainte de termen 
se numără Combinatul meta
lurgic Reșița, Industria Sîr- 
mel-Cîmpia Turzii, uzinele 
„Oțelul roșu", „Ernst Thăl- 
mann", „Steagul roșu", „Tu- 
dor Vladimirescu", Șantierele 
navale Oltenița, Galați și Tr. 
Severin.

Oamenii muncii din indus
tria grea încheie anul acesta 
cu realizări și în direcția îm
bunătățirii condițiilor lor de 
viață. Intre realizările socia
le se numără noi creșe și gră
dinițe pentru copii, cantine și 
586 de apartamente.

Z . (Agerpres)
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Pentru preîntîmpinarea
primejdiei unui nou război,

pentru întărirea păcii și colaborării
• • *

prietenești între popoare
Nota adresată 
guvernului Republicii Populare Romine

Guvernul U.R.S.S. a transmis 
guvernului R. P. Romine, prin 
intermediul ambasadorului R. P. 
Romine la Moscova, următoarea 
notă :

„Guvernul Sovietic, profund 
îngrijorat de actuala stare a 
relațiilor internaționale, consi
deră de datoria sa să atragă a- 
tentia Guvernului Republicii 
Populare Romîne asupra faptului 
că in prezent datorită acțiunilor 
întreprinse de grupui de state 
membre ale Organizației Pactului 
Atlanticului de nord (N.A.T.O.). 
crește simfitor primejdia dezlăn
țuirii unui nou război in care să 
fie folosită arma nucleară și, în 
această ordine de idei, vrea să 
sublinieze necesitatea de a se 
lua imediat măsuri pentru pre- 
intimpinarea războiului și îmbu
nătățirea relațiilor dintre state.

Guvernul Sovietic pornește de 
la premiza că în condițiile ac
tuale, fiecare guvern este răs
punzător nu numai pentru soarta 
poporului tării sale, ci într-o a- 
numită măsură și pentru soarta 
păcii în întreaga lume, și de a- 
ceea nu poate rămine indiferent 
în faja agravării actuale a si
tuației internaționale. Dacă, din 
nefericire pentru omenire, lumea 
va fi alrasă intr-un nou război, 
nici un stat nu se va putea simți 
în siguranță. In acest caz, incen
diul unui război nuclear și cu 
rachete ar aduce desigur tuturor 
popoarelor nenumărate nenorociri 
ale căror consecințe le-ar resimți 
multe generații.

GUVERNUL SOVIETIC SE A- 
DRESEAZA GUVERNELOR TU-

S-A CONSTRUIT
O ȚARA NOUA...

de guvernul U.R.S.S.

TUROR ȚARILOR MEMBRE 
ALE ORGANIZAȚIEI NAȚIUNI
LOR UNITE, DEOARECE FIE
CARE DIN ACESTE ȚARI POA
TE ȘI TREBUIE SA-ȘI DEA 
APORTUL LA CAUZA COMU
NA A MENȚINERII PĂCII ȘI 
SECURITĂȚII INTERNAȚIONA
LE IN CONFORMITATE CU 
PRINCIPIILE CARTEI O.N.U.

El întreprinde acest act avînd 
în vedere că, în prezent, eveni
mentele internaționale tind în 
mod evident să evolueze într-o 
direcție primejdioasă. După cum 
rezultă din declarațiile unor oa
meni politici și conducători mili
tari ai țărilor organizației Pactu
lui Atlanticului de Nord, la sesi
unea Consiliului N.A.T.O. convo
cată pentru decembrie a.c. la care 
vor participa șefii guvernelor sta
telor membre ale acestui bloc, se 
vor stabili căi și mijloace pen
tru intensificarea continuă a 
cursei înarmărilor, se vor elabo
ra noi planuri militare strategice 
prevăzînd folosirea largă a armei 

atomice și cu hidrogen. Totodată 
se proiectează să se transforme 
teritoriul unor țări membre ale 
N.A.T.O. în baze pentru stocarea

de arme nucleare și arme rachetă 
americane.

Nu se face un secret din fap
tul că se urmărește de asemenea 
accelerarea procesului de mili
tarizare a Germaniei occidentale, 
folosirea la maximum a poten
țialului industriei de război în 
cadrul planurilor militare ale 
N.A.T.O., înzestrarea armatei 
vest-germane cu arma nucleară 
și crearea posibilității ca Repu
blica Federală Germană să orga
nizeze ea însăși producția acestei 
arme. Dar aceasta înseamnă a 
pune o armă de exterminare în 
masă la dispoziția unui stat care 
nu-și ascunde dorința ca pe con
tinentul european să intervină 
modificări teritoriale și al cărui 
guvern refuză în mod demon
strativ să stabilească relații nor
male cu o serie de state din Eu
ropa și Asia.

Pentru a masca adevăratul 
fond al actualei intensificări a 
pregătirilor militare ale unor pu
teri occidentale a fost inventată 
așa-numita „doctrină a interde
pendenței" țărilor membre ale 
N.A.T.O., proclamată în cadrul 
recentei conferințe de la Was
hington între președintele S.U.A. 
și primul ministrtr al Marii Bri-

tanii. Această „doctrină" dove
dește intenția puterilor care au 
proclamat-o de a mobiliza toate 
resursele militare, științifice, eco
nomice și umane ale partenerilor 
lor din blocurile politico-militare 
pentru intensificarea cursei înar
mărilor și a pregătirilor în vede
rea unui război în care să fie 
folosită arma nucleară.

Guvernele S.U.A. și Marii Bri
tanii au căzut de asemenea de 
acord să se sprijine reciproc în 
politica lor față de țările Orien
tului Apropiat și Mijlociu și fată 
de celelalte state ale Asiei și 
Africii. Astăzi nu se mai poate 
tăgădui că traducerea în viată a 
așa-numitei „doctrine Eisenho
wer", care prevede amestecul fă
țiș al S.U.A. în treburile interne 
ale țărilor Orientului Apropiat 
și Mijlociu, a și făcut ca această 
regiune să devină unul din cele 
mai primejdioase focare de încor
dare în relațiile internaționale. 
De fapt această doctrină a deve
nit în prezent o doctrină „Eisen
hower—Macmillan".

Aceasta înseamnă că cele două 
puteri își unesc eforturile pentru 
a reprima în comun năzuința

(Continuare în pag. 4-a)
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LUNA 
CULTURII

- u timpul dă co-
w manda marilor

{( W ■ prefaceri sociale,
V ■ K timpul consem-

B K nează, cu etalo-
( nul an sau zi,

ceea ce făptu- 
iese, prin efor

turile lor, oamenii. Iar faptele pot 
fi și ele, pe dimensiunea aceleiași 
unități de măsură, epopeice sau 
neînsemnate, numeroase sau de-a 
dreptul infime. Acest adevăr, însă, 
scapă uneori gîndirii și ne este 
relevat în împrejurări neprevăzute, 
ca o mare descoperire. Un tren mă 
ducea cu cîțiva ani în urmă, în 
sus pe Valea Oltului. Era într-o 
zi senină de vară și călătorii pre
ferau zădufului din 
te, vîrtejul aerului 
geamurile deschise, 
noton cu întinsele
Drăgășanilor, delimitate de oglinda 
strălucitoare a Oltului, apoi live
zile de pruni și meri, nesfîrșitele 
livezi de pruni și meri care îm
bracă dealurile, cununa munților

compartimen- 
învolburat la 
Peisajul mo- 
podgorii ale

profilată ca un zid între pamînt 
și cer în partea de miazănoapte, 
erau de un farmec tulburător.

Din acest obișnuit tablou natu
ral, ochiul distingea, ici-colo, ca 
elemente întregitoare, profilul 
unei uriașe mori — la Arcești; 
schelăria nu știu cărei construcții 
masive 
înalte 
brici 
turnul 
țiile, 
sate la exterior, ale fabricilor de 
săpun și conserve din fructe — 
la Rîureni; un imens cîmp spin
tecat de linii de cale ferată și a- 
coperit de macarale, de excava
toare, de schele metalice și cister
ne în jurul cărora se înălțau ziduri 
și munți de materiale de construc
ție — la Govora. Mai departe: 
masiva fabrică de placaj — la 
Rîmnicul-Vîlcea; Valea Lotrului 
cu fabrici noi de cherestea etc. 
Pe alt plan, o adevărată metamor
foză a peisajului rural. Ca pe o

— la Drăgășani; coșurile 
și hala imensă a unei fa
de cherestea la Băbeni;

de apă și construc- 
încă pe alocurea nefini-

Dintr-un colt „eminamente agrar" al țării, Oltenia a devenit o regiune cu o industrie înflori- 
toare In fotografie: Uzinele „Electraputere" din Craiova care și-au îndeplinit planul pe 1957 încă 

de la 10 decembrie — livrează Capitalei vagoane de tramvai.

peliculă de film se perinda prin de nume cu toate că, de aci, de 
fața ochiului imaginea nesfîrșită a la Govora, pînă dincolo de munți, 
unei înnoiri: case, nespus de mul- la Sibiu nu ne-am mai dezlipit 
te case noi, înalte în pereți și lu- unul de altul și am vorbit de toa- 
minoase. Lăcașuri de cultură — 
școli, cămine culturale. .

Alături de mine, Ia același geam, 
tăcut și grav stătea un om cu fața 
arsă de soare, cu mîini mari, vîn- 
joase. Un țăran. Sta proptit cu 
coatele pe rama metalică a geamu
lui lăsat la jumătate. In vreo 
două rînduri fusesem ispitit să in
tru în vorbă cu el. Era un om mij
lociu do statură, cu fruntea înal
tă, ochii vioi sprîncenați și față 
prelungă. Nu avea patruzeci de 
ani. L-am întrebat mai întîi de 
unde vine, apoi unde se duce. De 
unde anume venea nu-mi mai a- 
duc aminte; am reținut însă că 
este zidar și că, împreună cu al ți 
tovarăși de-ai săi mergea la un 
șantier, la Victoria, lîngă Făgă
raș.

— Facem de toate — mi-a spus 
— am isprăvit cu secera și pînă 
la culesul porumbului mai punem 
mistria la treabă. Iama..., meseria 
noastră nu prea merge. Apoi, re- 
înodînd ca din întîmplare de firul 
acestei discuții intime, o problemă 
la care, surprinzător, mă gîndeam 
și eu zise : — S-a construit o țară 
nouă dom’le... De cînd cu regimu’ 
ăsta al nostru s-a construit o 
țară nouă. Numai eu ce știu 
că s-a făcut, d-apăi ce n-am vă
zut cu ochii... Ia-uite ce e aici... 
(Cu mîna făcu un gest larg, cu
prinzător, arătîndu-mi cîmpul plin 
de macarale, de schele, și munții 
do materiale de construcție de la 
Govora)... ’ce că se face o fabrică 
de sodă, cea mai mare din Europa. 
E de lucru berechet. La primăvară 
viu și eu.

M-a uimit dimensiunea pe care 
omul acesta simplu o stabilea atît 
de categoric între trecut și pre
zent. Expresia lui, tulburător de 
sinceră: „S-a construit o țară nouă" 
nu era o figură de stil, născocită 
sau căutată. Acest echivalent plas
tic era rezultatul unei cunoașteri 
directe, al unui contact nemijlocit 
cu realitatea: „Numai eu ce știu 
că s-a făcut, d-apăi ce n-am vă
zut cu ochii..." Nu l-am întrebat

te. Mai bine că nu știu cum îl 
cheamă. Chipul lui, chipul unuia 
din cei mulți care se numără cu 
milioanele, mi a rămas însă în me
morie. Dar nu individualizat, ci tot 
ca unul din cei mulți. Poate că 
nu avea fruntea înaltă și ochii 
sprîncenați. Poate chipul să nu-i 
fi fost prelung... Pentru mine a 
rămas omul care m-a pus pe gîn- 
duri, care mi-a reamintit un ade
văr îndeobște știut, că nu timpul 
dă comanda marilor prefaceri, ci 
omul. Iar el era omul care dădea 
comanda, omul care direct, cu 
mistria și secera, apăsase adînc 
pe acceleratorul vremii, stabilind o 
nouă dimensiune între trecut și 
prezent. El era „regimul nostru" 
din propria-i frază :

„De cînd cu regimu’ ăsta al 
nostru, s-a construit o țară nouă".

lățim, dintr-un în
dreptățit subiec
tivism, un tri
but de afectivita
te locurilor unde 
am deschis ochii. 
Am privit locul 
meu natal, Olte- 

a doinelor, a hai-nia, ca o țară _ ______ __
ducilor și a oamenilor necăjiți. 
Doinele le-am auzit, cîntate din 
fluier, despre haiduci îmi povestea 
bunica, iar oamenii necăjiți i-am 
văzut în jurul meu de cînd am în
ceput să văd. Cîți ani să fi avut 
atunci ?... Poate șapte, poate opt 
ani... Nu știu bine. Dar mi-aduc 
aminte de parcă ieri s-ar fi întîm- 
plat. Mi-aduc atît de bine aminte 
pentru că atunci am început să 
văd. Mă luase cu el tata să-i țin 
tovărășie și, după cum mi-a spus 
la plecare, să văd și eu lumea. In- 
cărcase căruța cu mere și am por
nit-o la vale, la Dunăre, să le dăm 
în schimb, pe mălai. Am tăiat în 
curmeziș Oltenia, pe la Craiova, 
pînă la

N.
Calafat. O săptămînă am

POPESCU-BOGDANEȘTI

Elevi ai clasei a IX-a a Școlii medii nr. 21, cu limba de predare 
germană, la ora de zoologie

Flori
pentru eroii căzuți 
ia 13 decembrie 1918

Vineri dimineața a avut loc so
lemnitatea depunerii de coroane 
de flori la placa comemorativă din 
piața Teatrului Național, pe locul 
unde la 13 decembrie 1918 au fost 
uciși mișelește, din ordinul guver
nului burghezo-moșieresc, 102 
muncitori care manifestau pentru 
libertate și o viață mai bună.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului sindical lo
cal București, Asociației foștilor 
deținuți antifasciști, C.C. al Sindi
catului muncitorilor din învăță- 
mint și cultură, din partea mun
citorilor de la fabrica de țigarete 
„București", Combinatul poligra
fic „Casa Scînteii", uzinele „Semă
nătoarea" și întreprinderea poli
grafică nr. 5.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
eroilor căzuți la 13 decembrie 
1918 în lupta împotriva jugului 
exploatării capitaliste, pentru li
bertate și bunăstarea poporului.

llncrl din Întreaga fard
răspund cu însuflețire

inițiativei din Vladimirs
In raionul Fălticeni se află 

localitatea Baia, prima capitală a 
Moldovei, unde Ștefan cel Mare 
in anul 1467 a luptat împotriva 
lui Matias Corvin ; satul Probo- 
ta cu ctitoria lui Petru Rareș, 
apoi satul Rădășeni, cu vestita 
școală din secolul al XVI-lea, la 
care a învățat și Tomșa Vodă. 
In orașul nostru au trăit și acti
vat scriitorii Ion Dragoslav, Ni- 
colae Gane, Artur Gorovei, Mi
hail Sadoveanu. Anton Holbau, 
N. Labiș și alții. De prin părțile 
noastre s-au ridicat actori ca 
Matei Millo și Vasiliu Birlic, pic
torii Aurel Băeșu și Șoldănescu.

Răspunzînd inițiativei tinerilor 
din Vladimiri. tineretul din Baia 
a hotărît să ia sub îngrijire rui
nele episcopiei catolice de pe 
vremea lui Alexandru cel Bun. 
Biserica Albă, ridicata de Ștefan 
cel Mare după strălucita biruință 
obținută împotriva oștilor feudale 
ale lui Matias Corvin, precum și 
biserica ridicată de Petru Rareș

★
Tinerii din satul Probota se 

ocupă cu aceeași dragoste de cti
toria lui Petru Rareș. Clădirea, 
care e de o rară frumusețe arhî-

tectonică, cît și, zidurile de cetate 
care o înconjoară, vor fi 
rate, redindu-li-se astfel 
sețea de odinioară.

★
Tineretul din Fălticeni ... __

sub patronaj casele scriitorilor 
N. Gane și Ion Dragoslav, pre
cum și casa unde a trăit Mihail

restau- 
frumu-

va lua

Pentru păstrarea 
ți îngrijirea 

monumentelor patriei

gină. Copacii s-au împuținat, bă- 
trinele răchite s-au rărit și ele, 
alaiul păsărilor, al Iepurilor, al 
bursucilor a rămas o amintire. 
Ne simțim cu toții vinovațl de 
această stare de lucruri. Odată 
cu viitoarea primăvară tineretul 
va porni cu toată dragostea la 
replantația dumbrăvii. |a îngriji
rea șl ocrotirea eî. Dumbrava va 
fi din nou vie. foșnitoare, plină 
de taine șl de amintiri, de cîntece 
și flori, așa cum a înfățișat-o Sa- 

nemuritoare.
SAICIUC 

activist

doveanu în opera sa
I.

Sadoveanu, din vîrful uliței 
dășenilor. Important este
printre monumentele luate 
ocrotirea tineretului se
și „Dumbrava minunată" — loc 
de reculegere și desfătare încăr
cat de amintirea nenumăratelor 
intîmplărl trăite de Lizuca și 
prietenul eî Patrocle. Dumbrava 
aceasta, care l-a inspirat pe 
maestrul Sadoveanu, o spunem 
cu durere, a fost lăsată în para-

Ră-
că 

sub 
află

★
Marinarii utemîștl C...

zațla de bază a „Navel-Scoală 
Mircea", din Constanța, au pre
luat în păstrare monumentul ma
rinarilor sovietici eroi, căzut! pe 
pămîntul patriei noastre în 
luptă cu cotropitorii fasciști.

Monumentul va sta secole de-a 
rîndul, neclintit pe malul Mării 
Negre, ca o mărturie șl simbol 
al vitejiei șl eroismului marina
rilor sovietici care au căzut în 
luptă pentru eliberarea patriei 
noastre.

CADARU AUGUSTIN

din organi-
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Al. Andrifoiu

Avem un public excepțional de 
dotat și de sensibil la fenomenul 
artistic. De aici și marea afluen
ță de la cassa de bilete și acel 
folkloric: „n-aveți un bilet în 
plus ?“ care-ar trebui să pună pe 
gînduri pe mulți cronicari dra
matici Astfel, toate lunile anului 
sînt într-un fel, luni ale culturii. 
Cu toate acestea, s-a ales una cu 
un caracter sărbătoresc, consa 
erată în mod deosebit culturii 
naționale. Tradiționala Lună a 
Culturii, examen și bilanț, prinde 
ca lntr-un focar ceea ce a ieșit 
la suprafața vieții noastre artis
tice tn anul respectiv. Simți o 
mare bucurie cînd afișele vestesc 
că un singur teatru bucureștean, 
Teatrul Armatei, prezintă nu mai 
puțin de 14 piese rominești. din
tre care nouă piese sînt ale scri
itorilor contemporani. Citra este 
record, cînd ne gindim că, in tre
cui, teatrul numărul 1 al țării, 
ori cît era el de Național, nu în
scria in repertoriu decit 2-3 piese 
originale pe an, șl acelea selec
ționate după criterii cu totul ar
bitrarii.

E un act de mare curaj și o 
victorie certă.

Simbolic, repertoriul Teatrului 
Armatei se mișcă pe o mare în
tindere de timp, începînd cu cea 
dintîi piesă scrisă tn limba ro- 
mină: „O repetiție moldoveneas- 
că“ de Costache Caragiali, tre- 
cînd prin Alecsandri, Hașdeu și 
Davilla, — pînă la premierele 
pieselor iscălite cu litere proas
pete de Laurențiu Fulga, Tiberiu 
Vornic, Al. Sahighian și Ion Da
mian. Pentru a aduce un spirit 
de noutate chiar In spectacolele 
mult jucate, teatrul s-a gîndjt să 
firezinte „Fîntîna Blanduziei" In- 
r-o nouă montare.

Aria tematică a pieselor dra
maturgilor contemporani, pre
zentați de Teatrul Armatei, se 
vădește bogată și variată. Piesa 
lui Al. Șahighian „Prăbușirea" 
Înfățișează înfăptuirea mărețului 
act de la 23 August 1944, „Um
bra baroanei** de Tiberiu Vornic 
tratează lupta cu vechiul tn si
nul unei familii de intelectuali, 
„Pupăza din tei" de Ion Damian 
evocă delicioasa copilărie a lui 
Ion Creangă Iar „Meșterul Ma- 
nole“ piesa-surpriză a.lui Lauren- 
țiu Fulga dă o viziune modernă 
celebrei balade populare de pe 
Argeș.

Dintre piesele oare șl-au prăz- 
nuit mai deunăzi premiera, — 
„Ecaterlna Teodorolu" de N Tă- 
utu pune in lumină figura nobilă 
a eroinei de la Jiu iar, „Casa 11-

niștiti** 
Șerban, 
curaj o . ... 
anume înfruntarea dintre niște 
spioni strecurați în țară și o pro
fesoară patriotă care le dejoacă 
planurile. Dintre reluări, „împă
răția lui Machidon" de Tiberiu 
Vornic, se ocupă într-un mod in
teresant de colectivizarea agri
culturii, „Zbor de noapte" de N. 
Tăutu, de viața aviatorilor patriei 
iar „La ora 6“ de Petru Dumitriu 
și Sonia Filip prezintă aspecte 
interesante din viața muncitori
lor de pe un șantier.

Fiecare piesă a fost, la rîndul 
ei, analizată și judecată la 
timpul său. Luna Culturii ne ofe
ră însă posibilitatea de a le ve
dea înmănuncliiate și de a ne a- 
fia astfel în fața unei arii tema
tice fecunde și valoroase. în a- 
ceastă arie se poate constata ten
dința autorilor dramatici de a 
moderniza și de a duce înainte 
teatrul romînesc, lupta lor pentru 
o ținută artistică înaltă și pentru 
o ținută cetățenească manifestă 
și clară E adevărat că unele 
piese au slăbiciuni serioase, dar 
surprizele fericite ies numai din 
experiențe, din încercări repeta 
te, capodoperele teatrului nostru 
contemporan vor ieși la supra
față numai în această îndrăznea
lă de care dă dovadă conducerea 
teatrelor. Se cuvine deci a aduce 
un elogiu Teatrului Armatei, re
gizorilor, actorilor, mașiniștilor, 
întregului corp artistic și tehnic 
care au făcut front unit în lupta 
pentru promovarea cu succes a 
dramaturgiei noastre contempo 
rane. în această unitate de idei 
vedem patriotismul majorității 
oamenilor noștri de teatru, tăi 
măcit nu numai prin nivelul înalt 
al spectacolelor (recunoscut și 
peste hotare) ci și prin setea de 
a fi al epocii tale și a răspunde 
cu pasiune cerințelor unui public 
cît mai larg.

Și acum cîteva cifre. Teatrul 
Armatei a dat 92 de spectacole 
cu „Despot Vodă**, 343 cu „Căsă
toria" de Gogol și 270 cu „Ava
rul** apoi 308 cu „Vlaicu Vodă**. 
74 cu „Zbor de noapte" etc., etc. 
Cifrele vorbesc de la sine.

Dorim ca viitoarele bilanțuri 
din tradiționala Lună a Culturii 
să fie cel puțin atît de consisten
te ca cel din anul acesta. Un a- 
fiș al Teatrului Armatei a ajuns 
astfel să fie un augur și o bună 
vestire. De acest fapt, revistele 
noastre vor trebui să țină cont 
și să-l popularizeze cu mai multa 
mărinimie.

•• -M?

a foarte tînlrului Ion D. 
e o piesă care atacă cu 
ternă a epocii noastre și

Corul de copii Radio concertînd în sala Ateneului R.P.R.

Cîntă marii miea
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de VIOLETA ZAMFIRESCU
Al doilea volum de versuri ee 

apare sub semnătura Violetei Zain* 
firescu precizează contururile unei 
individualități lirice profilate a- 
cum doi ani, în Inima omului, 
cartea de debut a poetei. Lirismul 
în „Iarba dragostei", e tălmăcirea 
aspirației spre frumusețe, spre iu
bire de om, spre generoasa nepre
cupețită dăruire cauzei fericirii 
semenilor:

îmi este foame, 
atit de foame, 
de tot mai multa frumusețe 
omenie
fi 
zare!

Țîșnită din prea plinul unei 
inimi vibrînde, poezia Violetei 
Zamfirescu e generată de o per
manentă nevoie de comunicare su
fletească între poetă și cei îndră
giți de ea: fiica, soțul chemat 
să-și îngroape obrajii în „părul 
lung“ împodobit cu stele, minerii 
din Valea Jiului ce smulg „cu 
palmele... soarele din stînci**, oțe- 
larii ce învie metalul „la focul din 
cuptoare și din noi“, colectiviștii 
care mîngîie în palme grîul iaro- 
vizat, în sfîrșiț, oamenii, toți, în 
conștiința cărora „mijesc... răspun
deri pentru acest pământ!", Lipsit 
de orice artificiozitate (uneori 
chiar de acel minim de convenție 
ce marchează hotarul despărțitor 
între transmiterea artistică a unei 
emoții și o confesiune, să zicem 
epistolară) versul poetei 
o necesitate naturală, ca 
tea bunăoară de a însoți 
crimă tremurai deosebit

clipe. Stihurile curg nestăvilit, ca 
dintr.o fîntină:

Sînt fîntînile inimii, care 
cer răcoarea din ele s-o scot, 
să le scutur risipa în soare, 
să-mi dezvălui tot sufletul, tot!

Calitatea pe care o putem pre
tinde unor versuri de asemenea 
factură, aparținând cu exclusivi
tate liricii de sentiment, este pros
pețimea și trebuie să recunoaștem 
că, foarte adesea, „fîntînile inimii** 
MIIIIIHIIIIIIIIIIIIIW

NOTE
de lector

naște ca 
necesita- 
cu o la- 
al unei
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poetei noastre nu-și desmint desti
nația, revărsînd peste paginile vo
lumului „Iarba dragostei" imagini 
limpezite de razele unei însuflețiri 
ce răzbate cu prisosință în carte. 
Fondul de imagini de care dis
pune Violeta Zamfirescu amin
tește imagistica primelor volume 
ale Iui Victor Tulbure, cu subîn* 
țeleasa (întracît e vorba de o 
poetă) accentuare a înclinației 
spre efuziuni sentimentale. Moti
vul luminii, al soarelui, al primă
verii, al ierbii și pomilor în 
floare, al bucuriei și al râsului, 
epuizează sau, în orice caz, 
în proporție covîrșitoare în 
tuirea registrului lirie.

rigi și din piersicii podgoriei un 
cîntec plin de tîlc cum e-al pri- 
goriei** din unda căruia iubitul să 
bea „sufletu-mi întreg**. E o erup
ție a luminii în „Iarba dragostei": 
„Și-au izbucnit cireșii-n flori, ză
natici ! / Rîdeau, rîdeau 
mei sălbatici î“; „Vibrația 
mi-alunecă prin pruni**, 
atîta aur vechi în apă ! /’ 
atîtea stele... ; Zăduful 
ca-ntr-tin miez de soare**;
suceai în palmă un fir de dina
mită... / Juca-n privirea-ți neagră 
o frunză de lumină, 7 o frunză 
de lumină! O franză-ndrăgostită 
Lumina e condiția primă a vieții 
și, cîntînd-o, Violeta Zamfirescu 
realizează jocuri lirice inconte
stabil grațioase. Odată cu lumina, 
poeta înregistrează sensorial și 
transpune în accente agreabile 
farmecul contactului cu elemen
tele: cu apa, aerul, lutul. Apa 
este elementul a cărui celebrare 
se soldează cu apariția unora din 
imaginile cele mai deplin crista
lizate din volum: „Pîrîu plăpînd 
cu undă argintată, / mai știi ce 
mult ne-asemuiam odată; „Alu
necam pe Dunăre-ntr-o barcă, / 
purtată printre valuri de-o tătar- 
că, / și era noaptea numai cer 
și stele, /' și mîngîiam mînuța 
fetei mele**; „...mi-aud inima 
vuind ca o apă, / cum în stîncile 
gîndului sapă**... sorbirea prin toți 
porii a răsuflării pamîntului, sa
vurarea roadelor humei ocazio
nează Violetei Zamfirescu stihuri 
de o frăgezime relevabilă:

cireșii 
luminii 
„Cădea 
Cădeau 

crește 
„Tu ră-

în concertul festiv de deschide
re a „Săptămînii muzicii romî
nești" a răsunat arta muzicienilor 
noștri maturi. Cei mai tineri din
tre muzicienii noștri — cîntăreții 
din corul de copii Radio — au 
urmat acestora, după 12 ore, pe 
podiul Ateneului oferind și ei pu
blicului nostru un concert de mu
zică romînească. Bătrînul nostru 
Ateneu, care a fost martor al co
pilăriei artei noastre muzicale 
culte, a răsunat în acea dimineață 
de glasurile copiilor veniți să 
prăznuiască sărbătoarea maturită
ții culturii noastre muzicale noi.

Ca toate concertele acestei săp- 
tămîni, acesta avea darul de a ne 
purta gîndul mai departe decit 
cele 17 piese ale programului său, 
decît amănuntele artei interpreta
tive pe care și-au însușit-o micii 
muzicieni sub conducerea dirijoru
lui Ion Panica și a dirijorului ad
junct Elena Vicică 
niamentul la pian 
dru Șumski. Acest 
probleme legate de 
corurile noastre de copii.

Ascultînd prima parte a pro
gramului, alcătuită din piese mici, 
puteai observa o mare diversitate 
în ceea ce privește conținutul și 
caracterul cîntecelor. Astfel, între 
„Doina Mierlei" de Constantin 
Bobescu și cîntecul de pionieri 
de Corneliu Mereș sau cel al Hil- 
dei Jerea este un ambitus foarte 
larg. în genul jocului popular este 
sîrba pe loc de Gheorghe Danga 
sau „Lino, Leano" și „De doi" de 
Nicolae Ursu iar Ion Chirescu — 
marele maestru al cîntecului nos
tru coral, aduce în muzica din 
tripticul „Toamna" un cald senti
ment al naturii ; o altă viziune a 
fenomenului natural o oferă 
„Ploaia" lui Matei Socor, iar Ion 
Popescu Runcu se dovedește odată 
mai mult un umorist de succes în 
„Nunta cocoșului" ; Vasile Timiș 
evocă „stadionul" azi improvizat, 
și, cine știe, mîine „adevărat" al 
„micilor fotbaliști" iar camera co
pilului în seară constituie lumea 
„Cîntecului de leagăn" al lui Ion 
Croitoru și a „Poveștilor de seară" 
de Ion Panica. Și exemplele se pot 
înmulți spre a arăta varietatea de

și cu acompa- 
al lui Alexan- 
concert ridică 
muzica pentru

muzicieni
Compozitorul încearcă aci un stil 
imitativ pe trei voci care nu a 
pus greutăți insurmontabile inter- 
preților și dădea acelui cîntec vioi 
și foarte sugestiv un caracter cu 
atît mai original. Este un drum pe 
care compozitorii noștri ar trebui 
să-l încerce mai des.

Corul Radio este o 
adevărat excepțională 
marcat și cu prilejul 
obținut în R.F. Germană) 
in ceea ce privește precizia into»' 
nației (multe coruri „adulte" o 
pot invidia), ritmica, suplețea, o- 
mogenitatea. Sîntem siguri că nr 
face cu cinste față unor piese ro- 
mînești de o mai mare complexi
tate armonică și polifonică.

Partea a Il-a a programului a 
cuprins suita vocal simfonii 
„Cîntece de tabără" de Laurențiu 
Profeta și opera într-un act „Ce
tatea lui Baboi" de Nelu lonescu 
(la executarea lor a participat și 
orchestra de studio Radio), 
înțelege, cred, ce farmec 
pot avea, de pildă, soliști 
cînd sînt așezați pe scaune 
sînt mai înalți decît atunci 
sînt în picioare sau copii 
cei mai mici din cor care cu au
toritate, au roluri ce „în lumea 
adulților" ar putea fi deținute de... 
boși și baritoni... (Florin Enăcea- 
nu în „Crai"). Astfel se stabilea 
acea atmosferă specifică de spec
tacol de copii care are o gingășie 
unică. Și, într-adevăr, am fost fer- 
mecați de trăirea și — lucru și 
mai important — serioasa pregă
tire muzicală a soliștilor și coru-

teme cuprinse de cîntecele noastre 
de copii. Aceste teme sînt preci
zate de texte care, din nefericire, 
sînt de multe ori nesatisfăcătoare. 
(„Săplămîna muzicii" ponta pune 
pe gînduri și pe poeții noștri...).

Multe din aceste cîntece apar, 
ca stil, pe linia armonizărilor și 
prelucrărilor de melodii populare 
sau a creațiilor în stil popular 
sau în stilul nostru coral național. 
Cîntecul de masă, cu variatele sule 
forme de expresie, și-a pus și el 
pecetea pe genul cîntecelor corale 
de copii. Ceea ce este îmbucurător 
este faptul că toate aceste cîntece 
se integrează în mod vizibil în 
ceea ce se poate numi un stil ro
mînesc. Fiecare din drumurile pe 
care merg compozitorii se dove
dește a fi viabil. Totuși nu putem 
să nu remarcăm că, de pildă, în 
ceea ce privește folosirea unor 
mijloace polifonice, compozitorii 
noștri sînt încă foarte timizi. (Cu 
puține excepții, cum sînt Max 
Eisicovits cu corurile din „Intro
ducerea în polifonie"). Se știe că 
în stilul polifonic s-au creat ca
podopere care străbat veacurile 
purtate de glasul copiilor (astfel 
sînt de pildă multe creații ale 
lui Orlandus Lassus din veacul al 
XVI-lea). Aici nu este vorba nu
mai de neglijarea unor însemnate 
mijloace de expresie muzicală (de 
care un compozitor poate even
tual să nu aibă nevoie pentru ex
primarea conținutului pe care l-a 
ales) ci, pe planul mai mare al 
educației muzicale, de neglijarea 
unui aspect foarte însemnat al 
formării corpului interpretativ și 
publicului muzical : dezvoltarea
„auzului polifonic", obișnuirea cu
polifonia a micilor cîntăreți și lui. în ceea ce privește muzica in- 
ascultători. în acest sens am apre- terpretată 
dat foarte mult, în cadrul concer
tului corului de copii Radio piesa 
„Fluturașul" de Lerescu.

formație cu 
(lucru re- 
triumfului 

atit

•Se 
gingoj 

care, 
parcă, 

cînd 
dintre

remarcă rr 
Profeta — 
îndeosebi, 

inventivii a-

Pentru stelele patriei"
de loan Meițoiu

iarba 
serii 

învioratul trup al primăverii, 
în mine bate-n palme fericirea. 
M-am regăsit, mi-am regăsit 

iubirea.

Azi s-a-nălțat să joace-n

Ill
»e

După însemnările unui corespondent de pe frontul antifascist
Și totuși, în poiana ucisă și adîneă, 
Mai tremura o floare pe-o-nsingerată stincă.
După amurgul luptei și după vîlvătaie, 
Tu ai văzut-o-ntîiul, căprare Nicolae 1
Te atrăgea pptala-i zvâcnirea ei ușoară, 
Ca buza tremurindă de tînără fecioară.
Era o floare rară-aceia, măi băiete !
(Cum o râvneam cu toții la piept, ori la bonete...)
Era o floare rară, era o floare-aleasă, 
Te pregăteai, căprare, s-o dărui la mireasă.
Dar cînd s-atingi cu mina gingașa ei făptură, 
Cu gloanțe-au tras dușmanii dinspre pădurea sură. 
O, văd și*acuma pieptu-ți pe floare cum se 

. fringe,
Cum albele-i petale s-au prefăcut de sânge.

*

Lingă Mirăslău
...Prin Mureșul in clocot, in surdi bătălie, 
Trecea cu roibu-n spume spre malul celălalt. 
De-aici, în alte vremuri, în noaptea sîngerie, 
Pornise voievodul cu oștile-n asalt.

Legenda, cunoscută bătrînilor localnici,
Ne spune cum ca roibul schimbatu-s-an granit, 
Cum că platoul verde, păzit de brazii falnici, 
E însăși șeaua-n care Viteazu-a călărit.

Aici săpară nemții adîncile tranșee 
Ca niște răni de sînge în trupu-acelui deal. 
Stăteau mitraliere la pîndă, foc să dee, 
Din negre cazemate cu boturi de metal.

Trei zile-ntregi cu branduri de-acolo ne bătură; 
Atacurile noastre zdrobite-au fost, pe rînd- 
Simțeam din reci tranșee, cu sufletul Ia gură, 
Cum da tîrcoale moartea ca lupul cel flămând.

Spre seară, -n ziua-a patra, din nou, tîrîși pe 
grupe,

Am asaltat din flancuri și-am atacat de front: 
Izbit, părea că dealul din piatra-i grea se rupe 
Și nechezând ca-n spaime, s-apleacă spre-orizont.

Și am văzut, ca-n fulger, cum șeaua-i se răstoarnă, 
Cum scapără copita-i de-oțel, la flancul stîng, 
Cum tresărind sălbatic, ca-ntr-un semnal de 

goarnă, 
Pe dușmani îi aruncă în Mureș — și se fring...

Floare de sânge
...Ades după atacuri sînt clipe-amăgitoare
Cînd te vrăjește-un cîntec, te farmecă o floare. 
Cînd in tranșei ghimpate e stins semnalu-alarmei 
Și-ncerci șă scrii balade pe patul ars al armei.

★
Și-ades, când după luptă, un vis, un dor te-a- 

lunge.
Tu îl stropești cu lacrimi, ori îl stropești cu 

sînge-..
Vai, ce-ai văzut acolo păprare Nicolae, 
După amurgul luptei și după vilvătaie ?
Căci totul era parcă distrus de-a morții pradă 
Și fiecare piatră, atinsă, o grenadă.
In apele de munte dușmanw-au pus otravă, 
Cerneau rănite, valea și tînăra dumbravă.
Pădurea ca o rană și-acum o văd cum arde. 
Sub cer, norii cei negri, păreau că-s mari bran- 

carde.

Ades după atacuri sînt clipe-amăgitoare
Cînd ne vîăjește-un cîntec, ne farmecă o floare, 
Și-ades cînd după luptă, un vis, un dor ne-ajunge, 
Noi îl stropim cu lacrimi, ori îl stropim cu sînge.
S-or bucura urmașii de cînturi și de flori 
Rivnite-n reci tranșee de-atîtea mii de ori !..,

Drum către țară
...CJu flori de iar pe frunțile de ceară 
Ne-ntoarcem deci, prieteni, către țară... 
lnvăluită-n fum ca-ntr-o maramă 
Nentîmpină pădurea de aramă.
Chnpia ne atrage și seînteie 
Frumoasă ca o tînără femeie. 
Respiră-Ardealu-n depărtări albastre : 
Priviți ostași, hotarul țării noastre !... 
Cu-n gest străbun, eu buze ca de sare, 
Pamîntului să-i dăm o sărutare. 
Că-nțiia oară plîngem în tăcere 
Stînd răzimați de puști-mitraliere.
...Lăsați prieteni, caii-n cîmp să pască, 
S-aprindem o țigară mărășească !
Iar de-am trecut prin foc, prin noapte amară, 
Ne fie mîna pui de căprioară 
Cînd împletim pe-a armei rece țeavă 
Ne-nsîngerate flori de prin dumbravă. 
Să ne-oglindim în ape limpezi chipul, 
Să fugă-ndurerarea ca nisipul 
împrăștiat de ape și de vînturi 
Spre sterpe orizonturi și pămînturi...
Iar dacă răni mai ard, ea roșii nuferi, 
Cînd le-i spăla în Criș — n-al să mal suferi I...

Strigătul înfiorat al bucuriei sau 
al apusului ei, ori — mai cu 
seamă — al năzuinței spre feri
cire, definește complect arta poe
tică a Violetei Zamfirescu. Poeta 
dorește să cînte „pe fluierele 
ierbii**, să izbucnească „precum 
mi-e firea**, să compună „din fe

Azi, înserînd pe sub duzi, 
Am dat cu mingea de-a dura. 
Am sărutat mînuța Măriei, 
Și mi-am umplut sufletul și gura 
De gustul dudelor și al copilăriei!

Căutând să statornicească 
versuri „minunea frunzei ce
zbate-n mugur, / minunea florii 
prefăcută-n strugur**, să exprime 
sentimentul prieteniei și al dra
gostei, Violeta Zamfirescu izbutește 
(în ciuda proiaismului ce apa^ă 
unele pagini din „Iarba dragostei") 
să atirnească sunete lirice candide 
asemenea unor albe fluturări dc 
batistă și, precum acelea, menite 
să producă în intelect un moment 
de înseninare.

D. M1CU

Tineri artiști plastici
LA expoziția .

INTERREGIONALA

FR. SCHAPIRA

„Un nou minerMA1TEC

am vrea să 
în suita lui Laurențiu 
„Poiana cu Pitici" — 
partea a Ill-a în care
tea și sensibilitatea compozitoru
lui ne-au părut a-și găsi o expre
sie mai concentrată decît în restul 
lucrării, în plastica parte corală și 
în pigmentata orchestrație. Cît 
privește opera „Cetatea lui Ba
boi" ea vădește preocuparea com
pozitorului de a veni intru întim- 
pinarea posibilităților copiilor 
dar uneori simplitatea se înnearn 
in simplism, muzica „de copii" 
devine puerilă, primitivistă. Esto 
un merit de necontestat al compo
zitorului că a încercat să aborde
ze genul operei pentru copii, gen 
incă neglijat. Lucrarea a avut da
rul să ne amintească utilitatea 
unor asemenea creații și să ne l 
jute să vedem cît de mult mn. 
rămine de făcut în acest domeniu 
spre a da copiilor (și părinților...) 
o valoroasă operă cu și pentru

DUILIU ZAMFIRESCU: Via
ța la țară — Tănase Scatiu
— roman. Colecția „Bibliote
ca pentru toțl“. 328 pag. — 
5 lei. E.S.P.L.A.

CERVANTES: Don Quijote. 
Ediție prescurtată. 596 pag.
— 25 lei. Ed. tineretului.

(Urmare din pag. l-a) 
studențească a lui Sabin Bakișa și 
„Pădurea** lui Traian Brădeanu 
poartă pecetea talentului care nu 
se desminte nici atunci cînd nu-și 
dă întreaga măsură. Undeva, în 
lucrările lor de început, parcă fre-

centă, rămîne o pînză mai aparte 
și poate fi socotită un fel de ja
lon care indică pictorului sensul 
creației majore cu tematică socia
listă. De aici, drumul său se lăr
gește considerabil.

Cu lucrări bine echilibrate se 
prezintă Ion Nicod-im („30 De
cembrie 1947“ — „Dunărea la 
Tulcea**, „Peisaj la mare**)-. Paul

Răsfoind albumul**

mata mai multă viață. Maturiza
rea nu cred că trebuie să însem
ne neapărat rafinament și renun
țarea la marile întrebări. „Elibe
rarea" lui C, Piliuță, în raport cu 
alte lucrări pe care i le-am admi- Qherasim („Ungureni la autobuz") 
rat la expoziția sa personală re- ’ °x 'Ion Bițan („Peisaj la Babadag" 

și „Portret de fată") precum și 
Constantin Crăciun mai ales în 
„Primirea". Fructuoase sînt cău
tările lui Szasz Dorian, Ștefan Se- 
vastre, Aurel Aniței și alții.

Precum se vede chiar și din a- 
ceastă înșiruire necomplectă, pene
lul de la care așteptăm pînze 
demne de tradițiile marilor înain
tași ai picturii romînești stă în 
mîini viguroase, înfiorate de ha
rul talentului și bine orientate pe 
calea realismului socialist. Să re
ținem și să subliniem apoi că toți 
acești tineri, alături de unii mae
ștri ai lor, caută o expresie plas
tică specific romînească, întoreîn- 
du-se spre izvoarele artei popu
lare, spre coloritul ei neîntrecut, 
care ne deosebește de arta altor 
popoare și ne ajută la găsirea unui 
stil propriu.

în sculptură, am remarcat de 
asemenea mari progrese la tinerii 
care expun. Mi-a plăcut în mod 
deosebit lucrarea „Decebal" cu 
care Nicolae Enea, fără doar și 
poate, se impune. Patosul reținut, 
mîndria și amărăciunea pe care le 
trădează fața neînduplecatului 
luptător sînt admirabil surprinse. 
După lucrarea lui Enea, atenția 
este reținută de statuia impozantă, 
„Un nou miner", a lui Maitec, 
plină de forță și tinerețe, trăsă-

turi specifice generației călită de 
greutăți, însuflețită de 
luri nobile. " 
tulat „Friza" 
Ștefănescu cu 
citori, armonios compuși, rămîne, 
în acest gen, una 
bune lucrări prezentate în expozi
țiile ultimilor ani.

Sonla Natra expune două lu
crări în bronz, dintre care „Olă- 
reasa** amintește stilul statuilor 
egiptene. Am dori ca talentul ei 
autentic să se manifeste în idei 
plastice mai originale și mai au
tohtone.

Grafica este și ea bogat repre
zentată în actuala expoziție. Lucrări 
ca „Școala nouă**, „Ce să fiu" și 
celelalte desene în cărbune și pas
tel semnate de C. Baciu (excelent 
elev al lui Baba, spre lauda lui), 
„Ina" de Sabin Baîașa, „Piața O- 
vidiu" de Nicolae HUohi, „Fată 
din Hunedoara" de Cornelia Da- 
neț, caricaturile lui Benedict Gă- 
nescu, „Vînzătoarea de ceapă" a 
lui Balogh Lajos, „Plovdiv" de 
Vasile Savonea sau „Holde** de 
C. Ditpșe, sînt semne ale maturi
zării artistice a celor mai sus a- 
mintiți și stau cu cinste alături de 
grafica maeștrilor din generațiile 
mai vechi.

Avem convingerea sinceră și de
plină că apropiindu-se și mai mult 
de realitatea atît de dinamică și 
colorată a vieții, noile talente pla
stice ne vor rezerva surprize și mai 
mari, pe care le dorim și le aștep
tăm. Cum am putea face oare ca 
toți creatorii din generația noas
tră să se întîlnească mai des, să 
se încălzească la focul sacru al 
schimbului de idei, să caute răs
punsuri la problemele majore pe 
care le pune tuturor artelor noul 
ideal căruia ne-am dedicat ?

, _ idea-
Basorelieful inti- 

al lui Mircea 
figuri de mun-

npuși, răi
din cele mai
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THOMAS MANN : Casa Bud- 
denbrook — Declinul unei 
familii. Colecția „Clasicii li
teraturii universale**, vol. I, 
pag. 416, vol. II, 368 pag. 
— 23 lei. E.S.P.L.A

VICTOR BUMBEȘTI: Aristi
de Demetriade. Un mare 
actor. Un mare caracter... 
244 pag. — 5,50 lei. 
E.S.P.L.A.

PETRU DUMITRIU: Noi și 
peobarbarii 152 pag. — 3 lei. 
E.S.P.L.A.

A. S. GRIBOEDOV Prea 
multă minte strică... come
die în 4 .acte în versuri. 252 
pag. — 8 lei. Cartea rusă.

PANAIT ISTRATI
Bărăganului —
116 pag. — 2,50 
nerelulul.

: Ciulinii 
povestire, 

lei. Ed. ti-

SANDA MOVILA: 
șipotul fîntînilor.
— 3,25 lei. Ed.

MARIN PREDA.
—roman. Ediția a Il-a. Co
lecția „Biblioteca țăranului 
muncitor**. 564 pag. — 12,50 
lei. E.S.P.L.A.

O vară la
140 pag. 

tineretului. 
Moromeții

MIHAIL SADOVEANU: Fra
ții Jderi. 788 pag. — 23,50 
lei. Ed. tineretului.

AL. O. TEODOREANU: Ber
zele din Boureni (bucăți a- 
lese). 180 pag. — 3,50 lei. 
Ed. tineretului.

TRAIAN UBA: Pînă dincolo 
de pădurea vieneză. 310 
pag. — 6,75 lei. Ed. tinere
tului.

M. ZOȘCENKO: Kerenskl. 96 
pag. — 1,50 lei. Cartea rusă.
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Tineri redați
vieții adevărate

Au trecut cîteva ore de cînd a 
început adunarea. Discuțiile se 
țin totuși lanț. Darea de seamă 
și activitatea membrilor comite
tului organizației de bază U.T.M. 
a cartierului orașului Balș a 
reușit să stîrnească un viu inte
res printre utemiști.

— Vorbind despre munca co
mitetului, eu am de spus lucruri 
de laudă — spuse utemistul Ște
fan Mihai. El a condus în așa fel 
organizația, încît a reușit ca prin 
activitatea ei să mă reeduce și 
pe mine. Azi am devenit om cu 
adevărat Nu voi uita acest aju
tor niciodată. Ce aș fi putut a- 
junge, oare, fără sprijinul vostru, 
al organiz-ației ?

...Mi-aduc aminte cum, după 
terminarea școlii profesionale de 
mecanică din București, pentru a 
fi mai „interesant4* mi-am co
mandat pantaloni cu manșeta 
strimtă pe picior, pantofi cu tal
pă din roți de automobil și mi-am 
lăsat un moț în frunte. Nu m-am 
dus acolo unde ani fost reparti
zat să muncesc în producție, ci 
m-am întors acasă. Nu m-am în
tors pentru a munci, ci pentru a 
cheltui prin restaurante banii 
cîștigați de familia mea, în com
pania unei „găști** de derbedei.

Greșeam, dar nu voiam să în
țeleg că greșesc. Eram utemist 
și pentru că nu lucram niciunde, 
mi-am făcut mutația la organiza
ția U.T.M. ‘ ...................
yof.

Comitetul 
tuația mea 
nări a pus

de cartier, aici la

s-a interesat de si- 
și într-una din adu- 

___ „ __ „cazul44 meu în dis? 
cuție. M au criticat aspru. Și cu 
toate că nu eram de acord cu 
cele spuse despre mine, încet, în
cet mi-am dat seama că tovarășii 
mei au dreptate.

Am înțeles că e rușinos să 
stau ca un trîntor, să cheltuiesc 
bani ce nu erau munciți de mine, 
să acostez fetele pe străzi, să 
deranjez spectatorii în timpul 
filmelor Drumul meu spre pră
pastie s-a întrerupt aici, la adu
nările generale ale uterniștilor. 
Comitetul și-a pus în gînd să mă 
îndrepte și m-a îndreptat. Azi nu 
mai sînt cel de ieri. Nu mai port 
nici moț de pupăză, nici haine 
fistichii și — ceea ce cred că e 
cel mai important — comporta
rea mea
Sînt eu. cel adevarat, iar cere
rea mea adresată 
metalurgice „Jiul44 e aprobată. In 
scurt timp mă veți cunoaște ca 
muncitor cinstit și harnic. Recu
noștința mi-o exprim aici, acum, 
înainte de a-mi face mutația la 
întreprindere. Să știți, tovarăși, 
că nu v-ați înșelat atunci cînd 
v-ați propus să mă ajutați 1“

Rînd pe rînd, după Ștefan 
hai, din cei 35 utemiști au mai 
luat cuvîntul

Poate ar fl_______  -
bească mai mult despre faptul 
că în frunte
Ilie Ghiță — în toamnă, pe no
roi și vreme rea, 25 de tineri au 
ieșit din oraș pentru a sprijini 
prin muncă voluntară culesul 
porumbului de pe o suprafață de 
16 ha. la Gospodăria agricolă de 
stat Robănești. Că același lucru 
l-au făcut și la gospodăria agri
colă de stat „lancu Jianu44 unde 
au cules și transportat toți stru-

nu mai lasă de dorit.

întreprinderii

mulți alții, 
fost necesar să

Mi-

vor-

cu secretarul

T E L E GRAME
Tovarașuiuî

Președintele
JUMJAAGH1IN ȚEDENBAL 
Consiliului

calamitatea

de Miniștri al R. P. Mongole
Ulan-Bator

naturală care s-a abătut asupra te- 
Mongole, țin să vă exprim, în nu-

</UKJUL’

gurii de pe lotul de 2 ha. cu viță 
de vie nobilă, și că în orașul lor 
au amenajat un teren de volei, 
au îngrijit parcul „Vasile Roai- 
tă“ unde au curățat rondurile de 
flori și au împrăștiat piatră pe 
alei.

Din toate acțiunile inițiate 
comitet, abia au amintit că 

diferitelor 
comitetul

de 
prin 

organizarea diferitelor serbări 
urmate de dans, comitetul a 
strîns fonduri pentru crearea u- 
nei biblioteci a organizației 
U.T.M. de cartier cu peste 1500 
volume, că datorită organizării 
muncii de către comitet, de pe 30 
de ari ai • „Lotului festivalului44, 
uterniștii au obținut 850 kg po
rumb boabe, și că toți uterniștii 
urmează azi cercul de învăță- 
mint politic U.T.M.

In schimb, critica a fost mî- 
nuită cu curaj. De pildă, Eremia

însemnări 
de la adunarea de 
alegeri a utemițtilor 

din organizația 
de bază cartier— 

orașul Balș

Florin a scos la iveală faptul că 
nici pînă azi comitetul nu s-a 
preocupat de concursul pentru ci
tirea literaturii „Iubiți cartea4*. 
De aceea în organizație nu exis
tă pînă acum nici un participant 
la concurs cu toate că foarte 
mulți tineri citesc literatură. S-a 
vorbit și despre unii tineri ca 
Victoria Popescu, care se soco
tește „intelectuală4* fără însă să 
facă ceva de folos. Cu toate că 
ea a terminat școala medie acum 
cîțiva ani, de atunci nu s-a stră
duit niciodată să învețe mai se
rios nici cel puțin pentru a-și ob
ține diploma de maturitate.

— Am stat cu ea de vorbă — 
arăta Florin. In loc să mediteze 
asupra celor spuse de mine, m-a 
sfidat, spunîndu-mi că ea e fiică 
de intelectuali și dacă are ambii 
părinți profesori nu o să moară 
niciodată de foame. Nu primește 
și nici nu vrea să țină seamă de 
critică. Trebuie să o mai ajutăm. 
Dacă va înțelege — bine, dacă 
nu. noi nu avem ce face cu astfel 
de tineri în organizația U.T.M.4*

S-a relevat aici că munca unei 
organizații U.T.M. de cartier nu 
e deloc ușoară. Ea trebuie în pri
mul rînd să ajute pe cei ce rătă
cesc drumul în viață și o apucă 
razna. Cu unii din ei ‘ ‘ _
cheltuit sume mari de bani în- 
treținîndu-i în cămine și la învă
țătură, pentru a pregăti din ei 
cadre de nădejde. Aceștia, însă, 
după terminarea școlii, se aciuia- 
ză pe lîngă familie trăind fără 
muncă, la fel ca panaziții. Firește, 
e o muncă grea să-i reeduci și 
să-i transformi din nou în oa
meni adevărați. Nu e o mîndrie 
pentru o organizație U.T.M. de 
cartier care are un număr mare 
de astfel de dezertori. Din feri
cire, acest lucru organizația 
U.TM. de cartier a orașului Balș 
l-a înțeles pe deplin și prin acti
vitatea ei a urmărit tocmai în
dreptarea unor asemenea tineri.

Comitetul a muncit și cu tine
rele gospodine, mobilizîndu-le la 
diferite acțiuni patriotice și ce
tățenești, îngrijindu-se de educa
ția lor.

Mai trebuie adăugat un lucru. 
După alegerea noului comitet din 
care face parte și fostul secretar, 
reales din nou secretar, obiecti
vele hotărîrii organizației sînt 
din cele mai prețioase.

Organizația este formată în 
mare parte din tineri țărani mun
citori care își lucrează pămîntul 
în vecinătatea orașului. Tocmai 
de aceea organizația a format e- 
chipe de tineri agitatori pentru 
a-și lămuri în primul rînd părin
ții să intre în întovărășirea agri
colă „1 Mai“ din oraș.

Printre multe alte sarcini de 
viitor, figurează și aceea ca ute- 
miștii acestei organizații să con
tribuie la acțiunea de pavare a 
străzilor orașului Balș. Cu banii 
realizați de pe urma organizării 
unor serbări urmate de dans, ti
nerii vor amenaja într-un local 
obținut cu sprijinul comitetului 
orășenesc U.T.M. o casă de cul
tură a tineretului din oraș. Ea 
va fi dotată cu iocuri de șah, te
nis de masă, bibliotecă, instru
mente muzicale, costume pentru 
echipa de dansuri naționale, mo
bilier etc. Tot aici se va afla e- 
chiparnentul necesar echipelor de 
fotbal și volei, pe care organiza
ția și le-a propus să le înființe 
ze. e

Faptul că organizația s-a ocu
pat cum trebuie de munca cultu
rală a fost dovedit chiar în a- 
ceeași seară, după alegeri. In 
sala de festivități a Casei raio
nale de cultură, uterniștii au pre
zentat un minunat program ar
tistic.

La acest festival artistic au 
fost chemați uterniștii și tineri 
din tot orașul. Intr-un timp reia 
tiv scurt, uterniștii acestei organi
zații au pregătit o echipă de 
teatru care a pus în scenă come
dia într-un act „Cum semeni, așa 
culegi44, o echipă de dansuri na
ționale formată din 9 utemiști, o 
formație corală de 15 persoane 
cu cîțiva soliști. E firesc ca da
torită muncii rodnice desfășurate 
în rîndul tineretului, organizația 
să se bucure de un prestigiu 
binemeritat!

ION TEOHAR1DE 
corespondentul „Scînteii tineretu

lui** pentru regiunea Craiova

In legătură cu
ritorlulul Republicii Populare _ _  --
mele guvernului Republicii Populare Romîne, sentimentele noastre 
de profundă părere de rău pentru pierderile de vieți omenești șl 
distrugerile de bunuri suferite.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

CHIVU STOICA

Urho Kekkonen, președintele Republicii Finlanda a trimis 
dr. Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne următoarea telegramă de răspuns 
la felicitările transmise cu prilejul celei de a 40-a aniversări a in
dependenței Finlandei.

Excefenței Sale
Domnului dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Am onoarea să prezint Excelenței Voastre asigurarea recunoștin
ței mele cele mai profunde pentru felicitările prezentate cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a proclamării independenței Finlandei și 
profit de acest prilej pentru • - -
bune urări pentru fericirea 
Romîniei.

a trimite Excelenței Voastre cele mai 
dv. personală și pentru prosperitatea

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

★

Li felicitării* transmise de _
Gheorghe Maurer, ministrul Afa
cerilor Externe al R. P. Romtne 
cu prilejul aceleiași aniversări, 
P. I. Hynninen, ministrul Aface
rilor Externe al Finlandei a trimis 
următoarea telegramă de răs
puns :

Ion
*

Rog pe Excelența Voastră să 
primească mulțumirile mele cele 
mai vii pentru urările exprimate 
cu ocazia sărbătorii ^naționale a 
Finlandei și profit de acest prilej 
pentru a prezenta cele mai bune 
urări pentru sănătatea dv. perso
nală și pentru prosperitatea Ro- 
mîniel.

Farmacia veterinară din Capitală— prima de acest fel din țară

statul a

Comunicat cu privire la sesiunea Comisiei 
mixte romino-iugoslave pentru amenajarea 

Dunării în sectorul Porților de Fier

exami- 
geolo- 
lucrări 
din iu- 
acestei

Intre 6 și 13 decembrie a avut 
Ioc lg București cea de-a doua 
sesiune a Comisiei mixte romîno- 
iugoslave pentru conducerea și 
coordonarea lucrărilor de amena
jare a Dunării în sectorul Porți
lor de Fier.

In timpul sesiunii s-au 
nat lucrările topografice, 
gice, hidrologice și alte 
efectuate de ambele părți, 
nie și pînă la începutul
luni în sectorul romîno-iugoslav 
al Dunării

Sesiunea a aprobat pro-punerile 
■ făcute de specialiștii romîni și iu

goslavi la consfătuirea ce a avut 
loc în octombrie 1957 la Bucu
rești și a stabilit o serie de măsuri 
în legătură cu elaborarea memo
riului tehnico-economic al amena
jării Dunării în sectorul Porților 
de Fier. Cu elaborarea acestui 
memoriu au fost însărcinate In
stitutul de studii și proiectări 
energetice din București și între
prinderea „Energoproiect** din 
Belgrad. S-a stabilit de asemenea

★
Ministerul Industriei Grele a oie. 

rit joi seară în saloanele restau
rantului Athenee Palace din Capi
tală, o masă în cinstea delegației 
iugoslave în Comisia mixtă pentru 
conducerea și coordonarea lucrări- 
lor de amenajare a Dunării în sec
torul Porților de Fier.

Masa a decurs într-o atmosferă 
de caldă prietenie.

★
Ambasadorul R.P.F. Iugoslavia 

la București. Nikola Vujanovici a 
oferit vineri seara în saloanele

programul comisiei pentru 
rioada următoare de lucru.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat în spiritul înțelegerii .reciproce 
și colaborării prietenești.

★
Vineri la amiază la Departa

mentul energiei electrice conducă
torii celor două părți: îng. Nico- 
lae Gheorghiu, adjunct al minis
trului Industriei Grele șeful de
partamentului energiei electrice și 
ing. Cedomil Milicevici, director 
general al Comunității iugoslave 
de energie electrică, au semnat 
protocolul încheiat la această se
siune.

La semnarea protocolului au 
fost de față Nicola Vujanovici, 
ambasadorul R. P. F. Iugoslavia 
la București și alți membri ai Am
basadei. N. Zlatev șef de secție 
ad-interim în Ministerul Afacerilor 
Externe al R. P. Romîne și mem
bri ai Comisiei mixte romîno-iu- 
gosiave pentru conducerea și 
coordonarea lucrărilor de amena
jare a Dunării în sectorul Porților 
de Fier.

★
ambasadei un cocktail cu ocazia 
încheierii celei de-a doua sesiuni 
a Comisiei mixte romîno-iugosla- 
ve pentru conducerea și coordo
narea lucrărilor de amenajare a 
Dunării în sectorul Porților de 
Fier.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★
în cursul nopții, reprezentanții 

R.P.F. Iugoslavia au părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre pa
trie.

INFORMAȚII

pe-

_________ 1 In colecția „Dinamovistul" a a. 
guvernatorul părut recent volumul de însem

nări „Intîmplări din viață și

Expoziția unui pictor amator
Nu știm în ce măsură tn alte 

orașe din țară întreprinderile 
și instituțiile au sprijinit acti- 
vitatea artistică a amatorilor. 
La Sibiu asistăm pentru prima 
oară la un astfel de sprijin. E 
vorba de ajutorul efectiv pe 
care comitetul de linie C.F.R., 
l-a dat unui amator la organi
zarea expoziției personale de 
pictură. Inițiativa poate fi o 
pildă frumoasă pentru celelalte 
întreprinderi și instituții.

Pe de altă parte, neobișnui
tul întîlnlt în expoziție, constă 
în numărul și măiestria lucră
rilor expuse. Dacă nu am ști 
că Emilian Crețu este un pic. 
for amator, gîndul ne-ar purta 
la un artist de profesie cu mul- 
tă experiență.

Un alt fapt, demn de scos 
în relief de la început, este a- 
cela că tînărul pictor și-a dedi
cat expoziția tovarășilor săi de 
muncă fruntași în producție, 
decorați pentru meritele lor. 
Chiar prima parte a catalogu
lui expoziției ne indică tablou. 

: -rile tn care sînt prinse figuri 
: de muncitori fruntași. Iată de
• pildă portretul mecanicului I- 
; oan Păcurar, al tlmplarului Du-
• mitru Serb, ale forjărilor Vasl-
• le Gherghina șl C. Condurache
• tn tabloul „Recondlțlonarea u-
• neltelor de cale", sau al mon- 
: taiorului electric loan Maria tn

:

e

e
:

:

I

tabloul^,,Instalații de rețea elec. 
trică".

Aspectele prinse pe pînză tn 
cele 61 de tablouri ale lui Emi
lian Crețu sînt diverseaspec- 
te de muncă, portrete, peisaje 
și natură moartă.

Varietatea și îmbinarea armo
nioasă a culorilor, redarea um- 
brelor șl luminii ne relevă în 
tînărul pictor un talent cu per
spective frumoase de dezvolta, 
re. Reținem tablourile : „Mama 
citind", „Casa din deal", ^„In
stalații electrice", „Flori" și al- 
tele, fiind dintre cele mai rea
lizate.

Nu intenționăm să facem a- 
naliza amănunțită a expoziției; 
am vrut să insistăm asupra 
faptului că sprijinirea artiștilor 
amatori de către întreprinderile 
și instituțiile unde aceștia lu
crează, contribuie în mod ori. 
ginal la dezvoltarea artei și 
culturii noastre, la descoperirea 
unor talente noi izvorîte din 
rîndul poporului muncitor.

în cazul nostru e regretabilă 
indiferența cu care au primit 
artiștii plastici ai filialei din 
Sibiu expoziția tînărulul pictor. 
Aceasta o dovedește faptul că 
pînă tn prezent numai cîțiva 
pictori au vizitat expoziția.

G. UÎZAROIU 
activist

In cinstea conferinței 
U. T. M. pe schelă
Tinerii uterniștii din cadrul 

schelei Gura Ocniței, raionul 
Tîrgoviște întîmpină conferința 
U.T.M. pe schelă cu noi succe
se- îiț muncă.

Mobilizați de comitetul U.T.M. 
și organizațiile U.T.M., utemiș- 
tii au recuperat prin muncă vo
luntară din batale și gropi de 
scurgere, cantitatea de 168.500 
kg. țiței. >

• De asemenea tot prin muncă 
voluntară, s^a mai recuperat 
cantitatea de 10.000 kg. parafină 
ce a fost predață fabricii chimi
ce din Tîrgoviște.

I.PRUNDARU 
activist

File de istorie

j Rușchița—nou centru muncitoresc
: în mijlocul unul decor natu-
: ral, munți, păduri seculare de
• brazi, fagi și stejari lucrează 
Ț harnicii mineri și muncitori de
• la cariera Rușchița. Faima mar- 
i murei de Rușchița a trecut de 
; mult granițele patriei noastre.
• Pînă tn anul 1948, Rușchița
: era un sat neînsemnat — mina 
: și cariera, conduse de un pa- 
î tron hrăpăreț, era exploatată cu 
î —. . '2 2 .2 ‘‘
• ție și constituia pentru munci-*
• tor un „buncăr al mizeriei". • 
j Incepînd din anul 1948, oda.»
• tă cu naționalizarea, Ruscliițal 
i s-a transformat tntr-un șantier, ț 
: în anii care au trecut s-au con.:
• struit aici o serie de lucrării
• importante: uzină electrică pu-^
• ternică, blocuri muncitorești.9 
î cămine pentru muncitori, club,» 
i iar în ultimul timp o cantină • 
s modernă, o baie muncitorească
: înzestrată cu tot confortul neceA
• sar și magazine bogat aprovi-: 
î zionate,. construcții care au*
• schimbat complect înfățișarea*
• acestei colonii muncitorești. •
• Și din punct de vedere cultul
• ral se pot arăta o serie de suc.»
• cese printre care crearea unei* 
î echipe artistice formată din^

muncitori și funcționari, care 
au reușit să prezinte la un ni
vel satisfăcător o serie de piese 
atît pe scena de la Rușchița, 
cît și în comunele Rusca Mon. 
tană, Oțelul Roșu, Brad și 
Gura Barza.

NICOLAE MAZILU 
funcționar

De curînd în orașul Pașcani 
s-a deschis muzeul mișcării 
muncitorești din acest centru 
ceferist din țară. Privesc ta
bloul de dimensiuni mari care 
îl înfățișează pe Constantin 
Burcă, tînăr lucrător pe atun
ci la Atelierele C.F.R. din lo
calitate, care împreună cu alți 
ceferiști în 1936 au plecat să 
lupte voluntar în Spania.

Răsfoiesc unele documente 
care vorbesc despre lupta în 
ilegalitate a comuniștilor pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă șl de trai. Ml-atrag 
atenția în mod special unele 
date legate de Asociația cul
turală ..Teodor Neculuță** 
(1929—1930).

Intr-adevăr acest muzeu con
stituie pentru tinerii din Paș
cani file dintr-o carte de istorie 
pe care le citesc și le recitesc 
cu dragoste și respect în aceste 
zile.

C. ENEA 
muncitor

j iron nrapareț, era exploatata cu
• mijloace rudimentare de extraC‘Y^,,9t,^,9,,>

S-A (OXSTRUI
O ȚARA NOUA • ••

Vizitele delegației yemenite
La Complexul cinematografic de la Buftea

Vineri dimineață Alteța Sa Re
gală, Emirul Seif El Islam Mo
hammed El Badr, prințul mește- 
nitor al Yemenului, împreună cu 
Cadi Mohammed Abdullah Al 
Amri, ministru de stat al Yeme
nului, dr. Hassan Ahmed Bagh
dadi, consilier, fost ministru și 
locotenent colonel Abdallah Al- 
Dhabbi, atașat al Curții prințului 
moștenitor și tnso(it de general 
maior Petre Dumitrescu și Caius 
Franțescu, șeful Protocolului Mi
nisterului Afacerilor Externe, a 
vizitat Complexul cinematografic 
de la Buftea.

înaltului oaspete i-au fost pre
zentate mai multe laboratoare și 
platouri de filmare ale impor-

tantului centru al cinematogra* 
fiei romînești.

La plecare, în cartea de impre
sii a Centrului cinematografic, 
prințul El Badr a scris următoa
rele: „Am vizitat acest așeză- 
mînt și-mi exprim admirația pen
tru tot ce am văzut aici. Este de 
netăgăduit că filmele au o în- 
rîurire prodigioasă în răspîndi- 
rea culturii și educarea caracte
relor. Sper că împrejurările îmi 
vor permite ca în anul I960 să 
revăd și să admir acest așeză- 
mi nt în forma sa definitivă".

La amiază, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a 
©ferit un dejun în 
tulul ©aspete.

cinstea înal-

La invitația generalului Abdel
Fattah El Bindary, £__ :
orașuiui Cairo, oare ne-a vizitat în 
minimă ?utVUăs>t' cUâT'pk sP°rt“- Ea c“Prinde amln‘lrl' int'- 
Cînd în Egipt Iov ing° Anton V18- resante din Jlaja cunoscuțllor 
doiu, președintele Sfatului Popular x x
al Capitalei, și Șt. Cruceru, depu
tat în Sfatul Popular al Capitalei.

★
La Galeriile de Artă ale Fondu

lui Plastic din Bd. Magheru nr. 
20, se deschide simbătă la orele li 
sub auspiciile I.R.R.C.S. expoziția 
de gravuri șl desene din Argcn. 
tina,

sportivi, Steinbach, Baratchi, C. 
Nour, Weintraub, Cocoș, Cerhati 
și Chicomban, culese și întocmite 
de Gh. Roman, R. Zaharia și I* 
Bere. Volumul acesta prezintă in
teres atît pentru aspiranții la glo
ria sportivă, cit și pentru iubi
torii de sport.

(Urmare din pag. l-a) 
făcut. Nu se căutau merele. Era 
porumb puțin, pentru că puțin era 
și pămîntul de pe care cei ce-ar 
fi mîncat mere culegeau porum
bul. O săptămînă întreagă am fă
cut de-acasă, de la noi de sub 
munte, pînă la Calafat, pe malul 
Dunării.

Era o toamnă friguroasă, ou ploi 
reci care nu mai conteneau. Mer
geam di rd îi nd sub coviltir sau în 
sușlețul de dindărăt, cu oîinele. 
Mă răzbea ploaia pînă la piele 
dar nu mă plîngeam și mă luptam 
— din milă pentru caii noștri nrioi, 
cu coamele stufoase și coada 
pînă-n pămînt — cu osteneala ca 
unul mare. Ce-mi păsa! Vedeam 
lumea. Și lumea pe oare o ve
deam, la început redusă ca ori
zont, îmi apărea tot jnai întune
cată, tot mai neagră pe măsură 
ce-și lărgea dimensiunile. M-au mi
nunat trenul și vaporul, pentru în- 
lîiași dată văzute, m-a uimit imen
sitatea de apă — Dunărea, mi-a 
luat ochii marele oraș — Craiova.

Eram bucuros de-atîtea lucruri 
nemaipomenite. Dar trist văzîndu-1 
abătut pe tata. Nu se vindeau me
rele. Nu le cumpăra nimeni. Se 
făceau în sate ciucure copiii, în 
preajma căruței noastre. Ar fi mîn
cat mere. Cercau să fure dar nu 
puteau. In șușletul din urmă, pă
zea cu strășnicie, dulăul. In față, 
tata. Mă pismuiau și-nu știu de ce, 
îmi ‘ „ ___ *“ ~___ ,2
dat, din milă, oîte un măr — 
veam căruța plină _2, 
lăsa tata. Acasă dam și la porci 
mere !... Și tata era om cu suflet. 
De ce nu mă lăsa ?... Cînd și 
cînd, oîte o femeie venea cu un 
ciur de boabe. II răsturna în sa- 
oul nostru. Pleca cu un ciur de 
mere. Era toamnă și porumbul 
fusese cules de curînd. Netăiați, 
cocenii se războiau încă pe cîmp 
cu vîntul și ploile. Și era o mare 
de coceni. Cît puteai cuprinde cu 
ochii, numai coceni și coceni. De 
ce n-aveau oamenii porumb ?

— Tată, de ce n-au oamenii po
rumb ?

Tata s-a uitat la mine ou ochii 
mari. Apoi, mi-a netezit părul cu 
palma lui aspră.

— Ești prea mic — mi-a zis — 
Nu poți pricepe. Ai să afli cînd 
te-i face mai mare.

Eram mic. Cît să fi avut ? Poa
te șapte, poate opt ani... Mi-aduc 
aminte : tata a oftat și a ooborît 
capul în piept. „Ești prea mic. Nu 
poți pricepe. Ai să afli oînd te-i 
face mai mare**.

Am cutreierat străzile Calafatu
lui, o altă săptămînă, dînd pe bani 
marfa noastră, merele. Din piață 
în port, din port în centru, apoi 
în lung și-n latul orașului.

— Hai la mere, mere 1 
Răgușise tata. Strigam și eu:

— Mere, mere, hai la mere 1
Și le-am vîndut. Am oprit doar 

ca vreo traistă, din cele bătute 
și atinse de putrezeală, să mai 

și noi pe drum. La lntoarce-

ziceau „mocan© 1“ Le-ași fi
_22_ a- 

dar nu mă

re, am căutat porumb cu bani. A 
întrebat tata la Golenți, dar n-a 
găsit. A întrebat la Maglavit și la 
Poiana. Pretutindeni oamenii săl
tau din umeri:

— N-avem, duceți-vă la boier. 
Pretutindeni același răspuns. Nu

știam că fiecare sat își are boierul 
lui. La drept vorbind, nu prea ști
am nici ce înseamnă boier. Boier 
avea și satul nostru, dar un boier 
mai sărac, boier doar cu numele. 
Acolo, la Golenți, la Basarabi, la 
Maglavit, la Afumați era altfel. 
Se războia pe cîmp cu vîntul și 
ploile o mare de ooceni abia ușu
rați de rod și oamenii n-aveau 
porumb. Mai tîrziu, cînd m-am 
făcut mai mare, am priceput de 
ce n-aveau oamenii porumb. Tata 
n-a vrut să ia de la boieri. A mers 
cu căruța goală pînă la Craiova 
și a cumpărat din tîrg. Dar tot 
de la boieri. N-avea, de la altcine
va, de la oine. Auzisem oîndva o 
vorbă, că lumea e rea pentru că 
e făcută strîinb. Gînd m-am făcut 
mai mare, am înțeles și tîlcul ace
stei vorbe. -L

Erau pe trupul Olteniei o mie 
de bube, rele, o mie de răni des
chise, supurînde, hidoase. Tn fie
care sat era o rană, o bubă. O 
niie de răni — o mie de familii 
de boieri, care toamnă de toamnă 
burdușau pătulele cu rodul mării 
de ooceni ruginii ce se războia 
pînă toamna tîrziu cu vîntul și 
ploile. Iar oamenii, oamenii care 
trudeau, n-aveau ce băga în gură. 
Moșu-meu n-a știut carte și nici 
marna n-a știut, pînă acum trei 
sau patru ani, să țină în mînă 
condeiul sau să deslușească slova. ___ _ _____  ___ ___
Și cîți ca ei I Cine mai poate ține Olteniei, ciocoii, la fel ca pe tru- 
socoteala atîtuî amar de neștiință 1 * -
și foame oît supura din aceste o 
mie de răui I

Am colindat cu tata în lung 
și-n lat triunghiul de pămînt în
cins în brîul Dunării. Oltului și 
Carpaților. Am trecut Jiul, această 
coloană vertebrală a Olteniei, înco
lo și-ucoace. Nu odată, nu de 
două ori. Și nu numai cu mere. 
Plecam cu seînduri de brad, cu 
var, cu străchini. Toate pentru po
rumb. N-am văzut nici coșuri de 
febrică, nici sonde, iar școli puține 
și cămine culturale niciunul.

— S-a construit o țară nouă.
Greșea oare țăranul-zidar ? Și 

cu oîtă mîndrie rostea acest ade
văr ! Era mîndria omului care-și 
iubește pămîntul, și munca, și 
roadele muncii. Era mîndria stă- 
pînului, dar a stapîn'ului care mun
cește. „Facem de toate... Am is
prăvit cu secerea și pînă la cule
sul porumbului punem mistria de 
treabă44.

pentru că-1 chema Dumitru. Avea 
mîini de aur. Toată săptămînă, în 
stînga ținea strîns cleștele iar cu 
dreapta ciocanul și batea de Siau- 
zea oîntecul nicovalei peste două 
sate. Trăia din fierărie. Era însă 
un fierar sărac, cu foalele cîrpite și 
nicovala strivită și ea de atîția ani 
de slujbă. Lăutăria era ceva pe 
deasupra. Dar avea mîini de aur. 
Mîinile lui aspre, cu degetele 
boante, pișcate de seîntei, care o 
săptămînă întreagă strîngeau cleș
tele și «.ciocanul, oînd apucau vi
oara și arcușul făceau minuni. De
getele aoelea boante, ținute o săp
tămînă în șir, și săptămînă după 
săptămînă toată viața, în aceeași 
rigidă încordare, jucau pe ooarde 
la sfîrșitul săptămînii, duminica, de 
f>arcă nu știu ce miraculos fluid 
e-nsuflețea. Și avea lăutarul nos

tru un cîntec al lui, pe care nu-1 
oînta deoît arareori, dar punea în 
el tot sufletul lui de om necăjit. 
II oînta cu frică. Parcă-1 aud:

„Oleoleo, cioooi, ciocoi 
De te-ași prinde la zăvoi 
Cu măciuca să te moi 
De piele să te despoi

n

Ci

minte de fter din aripa sud-verti- 
că a Carpaților nu vor strămuta 
centrul de greutate al siderurgiei 
pe plaiurile de dincoace de munți? 
Cine poate ști I Omul abia a in
trat în stăpînirea acestor avuții. 
Ele sînt încă neinventariate și, 
deci, neprevăzute în calculele ani
lor ce vin.

O linie de înaltă tensiune des
pică în două Parîngul. Pleacă de 
la Paroșeni și coboară în zona pe
troliferă olteană. Pădurile de son
de se țin lanț de la Olt și pînă 
la podișul sterp al Mehedinților. 
La Govora se înalță văzînd cu 
ochii un colos pilon al industriei 
chimice. Pe Jiu, la Livezi, s-a năs
cut o fabrică de zahăr. In Craio
va — Electroputere, și o bază si
derurgică, uzinele „7 Noiembrie". 
La Rovinari — furnicarul de ex
cavatoare dă țării zilnic — zeci, 
sute de tone de cărbune. In preaj
ma Craiovei răsar oa din pămînt 
sondele de extracție a metanului. 
Iar cîmpurile nu mai ghiftuiesc 
hambarele fără fund ale boierilor.

Oamenii au acum porumb și vor 
avea mai mult, tot mai mult. 
Munca înfrățită dă rod bogat.

din R.S.F.S.De cîteva zile se află în țara terni Invățămîntului 
noastră o delegației de lucrători 
din învățămînt sovietici.

Din delegație fac parte A. S. Or. 
Iov, director general în Ministerul 
Invățămîntului din R. S. F. S. 
Rusă, conducătorul delegației, E- 
lana Nikiforova, ministrul învăță- 
mîntulul din R.A.S.S. Udmurtă, 
Alexandru Cerbtakov, rectorul Insti
tutului „Herzen44 din Leningrad, 
Pavel Lebedeev, directorul școlii 
medii moldovenești nr. 26 din Chi- și șooala medie nr. 28 din Capi- 
șinău, Olg<a Semeghina, redactor tală, Universitatea „C. I. Parhon“ 
șef al Editurii didactice și pedago- Și Editura didactică și pedagogică.

. j. ,, , ... In zilele următoare oaspeții so.
glee din Moscova și Mana Lebe- viețici vor vizita diferite instituții 
■deeva, inspector general în Minis- ’

' Rusă.
In timpul șederii în țară, oaspeții 

au avut întrevederi cu tovarășii C. 
Prisnea și C. Nicuță, adjuncți ai 
ministrului Invățămîntului și Cui- 
turii și Petre Drăgoescu, director 
general în Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii. De asemenea, 
membrii delegației au vizitat școa. 
la medie ,,D. Cantemir**, școala 
medie „Zoia Kosmodemianskaia*4
tală, Universitatea ,,C. I. Parhon*4

In zilele următoare oaspeții so.
de învățămînt și cultură din țară.

Deschiderea festivă a primului
curs de

cosi

- ■ "xnSl veam în sat un
f K lăutar bătrîn. Un

/A K ț'Kan ca toți lău-
r—E tarii, cu obrazul

K ciupit de vărsat
cu do 

viezure, înțepă
tori. Nu știu de 

oe, oamenii îi ziceau Mitoi. Poate»

mi-ai mîncat zilele
Tot plătindu-ți birur'le.
N-am cămașe, n-am nici 
N-am mămăligă pe masă

A. murit d® mult lăutarul... De 
mai trăia și-ar fi cîntat fără teamă 
cîntecul. Sau, poate, l-ar fi schim
bat după tiparul nou al vremuri
lor. Căci: „S-a construit o țară 

■ nouă". Bubele rele de pe trupul

?
>ul întregii țări, au fost arse cu 
ierul roșu și trupul s-a însănătoșit.

Ce poți vedea din fuga trenului ? 
Frînturi. Cînd zicea: „S-a con
struit o țară nouă", țăranul-zidar 
mergea cu gîndul dincolo, mult 
mai departe deoît orizontul cuprins 
sub priviri.

Sînt de-atunci patru, sau poate 
chiar cinci ani. Cîte nu s-au mai 
făcut în anii aceștia. Se dusese Ol
teniei vestea de cea mai înapoiată 
dintre regiunile țării. Avea pămîn
tul ei petrol și cărbune. Dar din 
peisajul oltean nu țișnea nici o 
sondă, iar lampa minerului nu lu
mina nici o galerie. Dinspre Tîrgu 
Jiu, lunecă astăzi unul după al
tul ‘ ‘ * “ • “ ’ •
De 
De
Jiu 
de 
a apărut pe plaiurile Jiului și Gi- 
lortuluî. De curînd, din adîncul 
subsolului oltean a țâșnit o nouă 
avuție: gazul metan. Ce rezervă 
oare viitorului această nouă avu
ție ? Nu va umbri oare industria 
chimică de mîine a Craiovei — 
gigantul metalurgic Electroputere? 
Sau. poate, aou deaoaperitale z&air

trenuri încărcate cu cărbuni, 
la Petroșani sau Lupeni ? Nu. 
la Rovinari. Tot către Tîrgu 
se țin lanț cisternele sătule 

țiței. O nouă Vale a Prahovei

el 
ci

dă comanda 
omul, Omul-stăpîn.

e va fi mîine ?... 
Poate încă o 
țară și încă una, 
construite peste 
ceea ce vedem 
astăzi. Timpul a 
căpătat noi di
mensiuni și nu 

marilor prefaceri,

Tn oadrul manifestărilor 
nizate cu prilejul împlinirii a 
zece ani de la moartea marelui 
savant și explorator romîn E. 
Racoviță, la Facultatea de științe 
naturale a Universității „C. I. 
Parhon44 din Capitală a avut loc 
deschiderea festivă • primului 
curs de speologie.

Lecția inaugurală a fost ținută

erga-

speologie
de conf. univ. T. Orghidan, care 
a vorbit despre „Racoviță, înte
meietorul speologiei14.

La deschiderea cursului au 
luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Invățămîntului și Cul
turii și ai Institutului de speolo
gie al R.P. Romîne, cadre didac
tice și numeroși studenți.

(Agerpres)

“»«* «ti *

oltean s a Îmbogățit au npl amante j trunchiurile svelte ale sondelor
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crescîndă a țărilor Orientului A- 
propiat și Mijlociu spre menține
rea și consolidarea independen
ței naționale, pentru a-și asigura 

ex
ale 

și 
pe-

tărî din greșeală, din rea inten
ție sau din cauza unei tulburări 
psihice să arunce încărcătura adu
cătoare de moarte asupra unui 
obiectiv punînd astfel în mișcare 
întregul mecanism destinat duce
rii’războiului. Putem să ne împă
căm oare cu această situație și 
este admisibil un asemenea joc 
cu soarta păcii, cu soarta a mi
lioane de oameni ? Guvernul so
vietic consideră că aceste acțiuni 
absurde și primejdioase trebuie 
să înceteze.

Este izbitor și faptul că toate 
măsurile N.A.T.O. de intensifi
care a cursei înarmărilor și a 
pregătirilor de război se desfă
șoară în atmosfera de nervozitate 
și teamă creată în med artificial, 
față de o „pretinsă primejdie**, 
față de un pericol care ar ame
nința țările occidentale din par
tea U.R.S.S. Chiar și cea mai 
măreață realizare științifică a 
contemporaneității — lansarea 
primilor sateliți artificiali ai pă- 
mîntului — este înfățișată ca o 
„primejdie de război**. Oamenii 
de stat și conducătorii militari ai 
țărilor N.A.T.O. folosesc aceste a- 
firmații drept pretext pentru a 
cere majorarea continuă a chel
tuielilor militare, fabricarea pe 
scară tot ma,i largă a armelor de 
exterminare în masă.

Uniunea Sovietică este de altă 
părere în ceea ce privește calea 
pe care trebuie să meargă statele 
și în primul rînd marile puteri 
pentru a asigura pacea și securi
tatea popoarelor.

După cum se știe, GUVERNUL 
SOVIETIC SE PRONUNȚA IN 
MODUL . ...................... ..............
PENTRU 
TUAȚIEI 
PENTRU
CARE SA CONTRIBUIE LA IN
STAURAREA ÎNCREDERII IN
TRE STATE. El a redus simți
tor forjele sale armate și a li
chidat bazele sale militare de pe 
teritorii străine. In afară de a- 
ceasta, Guvernul Sovietic a pre
zentat o serie de propuneri con
crete îndreptate spre reducerea 
forțelor armate și a armamentelor 
statelor, spre interzicerea armei 
atomice și cu hidrogen. Uniunea 
Sovietică se pronunță pentru în
locuirea principatelor două gru
pări militare din Europa — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșo. 
via — printr-un sistem de secu
ritate colectivă a platelor euro
pene cu participarea S. U. A. și 
pentru încheierea imediată a unui 
acord de neagresiune între țările 
care fac parte din grupările mi
litare de mai sus. Guvernul So
vietic a propus de asemenea gu-

acceptabil pentru ea ți unilateral 
avantajos pentru puterile occiden
tale, iar hotărîrea cu privire la o 
oarecare lărgire a Comisiei pen
tru dezarmare prevede o compo
nentă în condițiile căreia din nou 
majoritatea membrilor Comisiei 
ar aparține N.A.T.O. sau altor 
blocuri militare ale puterilor oc
cidentale. Firește Uniunea Sovie
tică nu poate participa la lucră
rile unei astfel de comisii. Crea
rea condițiilor normale necesare 
pentru ducerea de tratative cu 
privire la dezarmare în organele 
O.N.U., depinde întrutotul de pu
terile occidentale, în primul rînd 
de puterile N.A.T.O.

In condițiile actuale, problema 
se prezintă astfel: ORI SE VOR 
STABILI RELAȚII INTRE PO
POARE PE BAZA PRINCIPII
LOR COEXISTENȚEI PAȘNICE 
Șl ALE COLABORĂRII, ORI 
RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 
VOR EVOLUA INEVITABIL IN 
DIRECȚIA UNOR NOI CIOC- 
NIRI CARE POT DUCE LA 
DEZLĂNȚUIREA UNUI NOU 
RĂZBOI MONDIAL ÎNGROZI
TOR PRIN URAȚĂRILE SALE,

Se poate oare uita că încă pri
mul război mondial a atras în or
bita sa aproape 30 de țări și a 
costat viața a zece milioane de 
oameni, că multe milioane de oa. 
meni au rămas cu sănătatea 
zdruncinată și mutilați, iar cel 
de-al doilea război mondial, la 
care au luat parte 56 state, a co
stat viața a 30 milioane de oa
meni fără a mai socoti zecile de 
milioane de răniți și schilozi. Nu 
este greu să ne închipuim că un 
al treilea război mondial — nu
clear și cu rachete — mai înainte 
de toate nu va cunoaște frontiere 
și prin urmările sale îngrozitoare 
va dapăși cu mult tot ceea ce a 
suferit vreodată omenirea.

GUVERNUL SOVIETIC CON
SIDERA CA EXISTA POSIBILI. 
TATEA DE A SE ÎNLĂTURĂ 
PRIMEJDIA RĂZBOIULUI, CA 
RĂZBOIUL NU ESTE INEVITA
BIL. In prezent, în lume există 
forțe puternice, capabile să prein- 
tîmpine un război dacă își vor 
uni eforturile în această direcție. 
In pofida tendinței anumitor 
cercuri de a intensifica încorda
rea internațională, de a extinde 
„războiul rece", de a semăna tea. 
ma și neîncrederea între popoare, 
crește năzuința puternică a po
poarelor spre pace, spre slăbirea 
încordării internaționale, spre li
chidarea „războiului rece”, spre 
stabilirea încrederii între po
poare.

uu.Ew.u, K.W- I” prezent, tn lume există sta- 
vietic a propus de asemenea gu- ’e care și-au ales, diferite forme 
vernului puterii conducătoare a "e guvernare, țări care se află 
blocului Atlanticului de Nord — » u,n "!v?> diferit de dezvoltare.
S.U.A. — să încheie un tratat bi- ^r?c ^. tari caJe. a^,a recenf erau 
partit de prietenie și colaborare. c,°I°n’l au pășit acum pe caiea 
Aceasta propunere ramine in vi
goare. Guvernul Sovietic s-a pro. 
nunțat în repetate rînduri și se .
pronunță pentru dezvoltarea libe- 
ră, neîmpiedicată, a comerțului și 
a celorlalte forme de 1

profituri mari, stoarse din' 
ploatarea bogățiilor naturale 
țărilor Orientului Apropiat 
Mijlociu de către monopoluri 
trolifere străine.

Așa dar se fac din nou încer
cări de a frîn-a procesul de elibe
rare a popoarelor Asiei și Africii 
de sub dependența și oprimarea 
străină.

Nu pot să nu provoace îngri
jorări serioase și planurile gu
vernelor S.U.A. și Marii Britanii 
de a unifica sub o formă sau 
alta blocurile politico-militare 
create de ele în diferite părți ale 
lumii — N.A.T.O., S.E.A.T.O. și 
Pactul de la Bagdad O astfel de 
unificare a unei serii de țări din 
Europa, Asia și alte continente 
pe platforma pregătirilor militare 
comune creată peste capul Orga
nizației Națiunilor Unite, ar sub
mina însăși baza existenței ace
stei organizații mondiale chema
tă să mențină pacea internațio
nală. Intr-adevăr, în ce situație 
s-ar găsi O.N.U. în cazul creării 
unei astfel de uniuni militare ? 
Este cît se poate de evident că 
activitatea O.N.U. ar fi paraliza
tă. O mare parte din membrii ei 
nu ar avea posibilitatea să adop
te o poziție independentă în pro
blemele examinate, ci ar fi legați 
anticipat de angajamentele lor 
față de blocul militar unic și ar 
trebui să se călăuzească în pri
mul rînd după considerentele mi
litare ale conducătorilor acestui 
bloc. Nu este oare clar că în a- 
ceste condiții O.N.U. ar fi lipsi
tă de posibilitatea de a îndeplini 
funcțiile stabilite prin Carta ei, 
ceea ce ar aduce prejudicii seri
oase cauzei menținerii păcii in
ternaționale.

Una din trăsăturile fundamen
tale ale actualelor măsuri mili
tare ale N.A.T.O. o constituie 
tendința stăruitoare a puterii 
care conduce acest bloc de a lărgi 
rețeaua bazelor ci militare in 
alte țări, neținînd seama că am
plasarea aces.or baze supune 
unei primejdii uriașe țările între 
hotarele cărora sînt situate.

Țările europene membre ale 
N.A.T.O. sînt supuse unei mari 
presiuni pentru a se obține asen
timentul lor în vederea ampla
sării unor baze a căror destina
ție principală es;e de a sluji 
drept trambulină pentru o agre
siune și, totodată lăsînd să fie 
lovite teritoriile pe care se gă
sesc aceste baze, să întîrzie depla
sarea operațiunilor militare din
colo de Ocean, în regiunile cen
trelor vitale ale tării care a 
creat aceste baze Or, în 
prezent, cînd există arma nu
cleară și rachetele balistice inter
continentale, agresorul nu poate 
spera să-și salveze teritoriul de o 
ccnțralovitură nimicitoare, jert
find țările pe pămîntul cărora 
sînt situate bazele create de el.

Pentru a liniști țările atrase în 
pregătirile militare ale N.A.T.O. 
în ultimul timp se face o intensă 
propagandă tezei că ar fi posibile 
războaie „locale" sau „mici" în 
care să fie folosite așa-zisele 
arme tactice. Dar ar fi o eroare 
primejdioasă să se considere că 
războiul, dacă ar fi dezlănțuit, 
ar fi limitat la o regiune anu
mită. După cum se știe, și îna
inte operațiunile militare care se 
părea că au un caracter local, 
s-au transformat țntr-o serie de 
cazuri în conflicte militare largi, 
cu participarea multor state. 
Doar și cele două războaie mon
diale au început tocmai în acest 
fel.

Astăzi, în epoca dezvoltării atît 
de impetuoase a tehnicii militare 
a armei atomice și armei rache
tă, a devenit imposibil ca răz
boiul să fie delimitat într-un ca
dru geografic anumit. Acțiunea 
tipurilor de arme moderne 
cunoaște limite geografice.

In afară de aceasta, „locali-

rată imposibilă și datorită schim- ----- -- --- T----------- --------------- . , ,
. bărilor politice care au avut loc pe care încearcă să o ducă țările contribui la lichidarea unor rela- 

ln ultimii ani pe arena interna- care fac parte din alianța milita- ții nefirești între state, ar pune 
țională. Zeci de state din diferite ră a pactului Atlanticului de capăt „războiului rece", ar elibe- 
părți ale lumii sînt incluse în Nord. Acestor țări le revine de- ra toate țările de povara grea a 
grupări militare opuse, sînt le- plină răspundere pentru eșecul cheltuielilor militare, ar slăbi în- 
gate prin anumite obligații. A- tratativelor cu privire la dezar- cordarea internațională și ar des- 
tragerea în război a unui stat mare duse în decurs de mul ți ani chide căi spre o largă colaborare 
aduce datorită sistemului actual la^J.N.U.
de blocuri și obligații in mod 
Inevitabil, <

CEL MAI HOTARIT 
însănătoșirea și- 

internaționale, 
A SE LUA MASURI

CARE SA PREVADA COEXIS
TENȚA PAȘNIQĂ A CELOR 
DOUA GRUPURI DE PUTERI 
Șl NEAMESTECUL RECIPROC 
IN TREBURILE LOR INTERNE.

Pentru întărirea păcii ar avea 
o mare importanță renunțarea 
marilor puteri la stocarea armei 
nucleare în Republica Federală 
Germană și în Republica Demo
crată Germană, ceea ce, împreună 
cu angajamentul Poloniei și Ce
hoslovaciei de a nu produce și de 
a nu stoca arma nucleară în ță
rile lor în cazul cînd această ar
mă nu va exista în Germania, ar 
permite să se creeze în Euroipa o 
vastă zonă exclusă din sfera înar
mărilor atomice — zonă în care 
riscul unui război atomic ar fi 
redus la minimum. Guvernul So
vietic este gala să participe la un 
asemenea acord și a făcut în acest 
sens o propunere S.U.A. și Marii 
Britanii.

După părerea Guvernului So
vietic, pentru normalizarea situa
ției din Orientul Apropiat și Mij
lociu, este necesar ca marile pu
teri — U.R.S.S., S.U.A., Anglia și 
Franța—să-șl asume obligația de 
a respecta cu strictețe principiile 
neamestecului în treburile interne 
ale țărilor din această regiune și 
de a nu folosi forța în rezolvarea 
problemelor legate de Orientul A- 
propiat și 'Mijlociu.

Pentru stabilirea încrederii în
tre popoare ar avea o mare im
portantă dezvoltarea nestingherită 
a legăturilor multilaterale dintre 
țări, în special dezvoltarea liberă 
a comerțului, fără nici un fel de 
piedici artificiale și fără discrimi
nare. Un astfel de comerț nu nu
mai că ar aduce fără îndoială tu
turor popoarelor avantaje econo
mice. dar ar contribui de asemenea 
La realizarea înțelegerii între ele.

ȚININD SEAMA DE EXPE
RIENȚA POZITIVA A INTÎLNI- 
Rll ȘEFILOR GUVERNELOR 
CELOR PATRU MARI PUTERI, 
CARE A AVUT LOC ÎN VARA 
ANULUI 1955 LA GENEVA, AR 
PUTEA FI DE O MARE IMPOR
TANȚA O ÎNTILNIRE LA ÎNALT 
NIVEL A REPREZENTANȚILOR 
ȚfĂRILOR CAPITALISTE Șl SO
CIALISTE. Firește, este necesar 
ca toți participants la conferință 
să țină seama de situația reală 
și să tindă în mod sincer spre rea
lizarea înțelegerii necesare.

Guvernul Sovietic consideră că 
înfăptuirea propunerilor susmen
ționate, care corespund pe deplin 
telurilor și sarcinilor Q.N.U. și

nu aduc absolut nici un prejudi
ciu atît securității cît și altor in
terese ale vreunui stat, ar putea 
îmbunătăți în mod radical situa
ția internațională și relațiile din
tre state și ar constitui o contri 
buție importantă la întărirea pă
cii generale. Așa dar s-ar putea 
întări încrederea între state și 
popoare, ceea ce ar crea la.rîndul 
său premize favorabile pentru re
zolvarea ailor probleme impor
tante, ca reducerea simțitoare a 
forțelor arniate, interzicerea totală 
a armelor atomice și cu hidrogen 
concomitent cu încetarea produc
ției lor și distrugerea stocurilor 
existente^ lichidarea bazelor mili
tare pe teritoriile străine, retra
gerea treptată a forțelor armat» 
străine de pe teritoriul tuturor 
statelor inclusiv al statelor- 
membre ale N.A.T.O. șl Tratatu
lui de la Varșovia, înlocuirea gru
părilor militare existente de pu
teri printr-un sistem de securitate 
colectivă în Europa și Asia.

Deși rezolvarea pozitivă a aces
tor probleme depinde în primul 
rînd de marile puteri — Uniunea 
Sovietică, Republica Populară 
Chineză, S.U.A.. Anglia și Franța 
— toate celelalte state și, în pri
mul rînd statele-membre ale 
O.N.U., pot să contribuie într-o 
mare măsură la însănătoșirea si
tuației internaționale, care evo- 
luiază în prezent într-o direcție 
periculoasă.

DACA STATELE-MEMBRE ALE 
O. N. U. AR ACȚIONA IN
TR-O FORMA PE CARE O VOR 
GĂSI DE CUVIINȚA ÎMPOTRI
VA INTENSIFICĂRII CURSEI 
ÎNARMĂRILOR Șl A MASURI
LOR MILITARE DE PREGĂTIRE 
A UNUI RĂZBOI NUCLEAR, 
ELE AR ADUCE PRIN ACEASTA 
UN SERVICIU NEPREȚUIT 
CAUZEI FȚ&CII, DEOARECE IN 
TIMPURILE NOASTRE GLASUL 
ACELORA CARE EXPRIMA PĂ
REREA POPOARELOR CAPATjĂ 
O GREUTATE Șl O IMPORTAN
ȚA TOT MAI MARE.

Guvernul Sovietic își exprimă 
convingerea că guvernul Repu
blicii Populare Romîne, conștient 
de răspunderea sa ca membru al 
Organizației Națiunilor Unite, va 
examina cu atenția cuvenită, pro
punerile expuse în prezenta Notă 
și, în ceea ce-1 privește, va face 
tot ce depinde de el pentru a con
tribui la preîntîmpinarea primej
diei unui nou război, la întărirea 
păcii și colaborării prietenești în
tre popoare".

(Sublinierile aparțin redacției).

N. A. Bulganin a trimis un mesaj 
lui H. Mac Millan

puterilor occidentale
l străină de noile inițiative 

de pace ale Guvernului
Ecoul stîrnif în presa

Sovietic

dezvoltării de sine stătătoare. 
Trebuie să ținem seamă de rea

litate și să recunoaștem că tarile 
socialiste, precum și tinerele șta- 

ju.u. ’e naționale din Asia, Orientul 
a celorlalte forme de legături Apropiat și Mijlociu, care și-au 
economice internaționale, conside. cucerit independența în cursul ul- 
rînd că aceasta constituie cea țimelor decenii și s-au eliberat de 
mai trainică bază pentru dezvol- jngoi ®irăin cresc și se dezvol-

MOSCOVA 13 (Agerpres). —> un mesaj asemănător celor adre- 
TASS transmite: sate lui D. Eisenhower, F. Gail-

N. A. Bulganin, președintele lard.
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., • Mesajul lui N. A. Bulganin a 
a adresat lui Harold Mac Millan, fost remis primului ministru al 
primul ministru al Marii Britanii, Marii Britanii la 11 decembrie.

OTTAWA 13 (Agerpres). — 
Ministrul Afacerilor Externe al 
Canadei, Smith, a fost întrebat în 
Camera Comunelor din Canada ce 
poate spune despre propunerea pe 
care premierul Uniunii Sovietice 
a făcut-o primului ministru al 
Indiei și care a fost adresată de 
asemenea președintelui S.U.A. și 
primului ministru al Regatului 
Unit.

Smith a declarat că, după cum 
a mai arătat. Canada „nu trebuie 
să respingă întotdeauna orice pro
punere sovietică. Un asemenea 
mesaj important ca acela care, po
trivit relatărilor presei, a lost 
adresat d--lui Nehru, d-lui Eisen
hower și d-lui Macmillan merită 
să fie studiat cu minuțiozitate de 
către acei cărora a fost adresat, 
precum și de alții.

Pot asigura Camera Comunelor 
că guvernul canadian va studia 
toate propunerile cuprinse în a- 
ceste scrisori— Noi Le vom studia 
cu seriozitate și atenție, în spe
ranța că ele pot da sau arăta vreo 
perspectivă de progres în realiza
rea unui acord cu privire b mă
gurile de dezarmare care este o 
chestiune pe cît de grea *4 peri
culoasă pe atît de importantă”.

★
După cum anunță agenția 

D.PA. Brentano, ministrul Aface
rilor Externe al R. F. Germane, 
luînd cuvîntul la 11 decembrie la 
ședința fracțiunii parlamentare a 
U.C.D.-U.C.S. a declarat că mesa
jul șefului guvernului sovietic este 
„corect ca formă și ponderat ca 
ton”.

Presa din Germania occiden
tală acordă o mare atenție mesa
jului adresat de N. A. Bulganin 
lui Adenauer. Departamentul pre
sei și informațiilor de pe lîngă 
guvernul R. F. Germane a publi
cat textul integral al mesajului.

Numeroase ziare din Germania 
occidentală caracterizează mesajul 
lui N. A. Bulganin ca un factor 
pozitiv pentru destinderea încor
dării internaționale și îmbunătăți
rea relațiilor între R.F.G. și Uniu
nea Sovietică.

Ziarul „Frankfurter Rundschau" 
scrie într-un comentariu că „în
suși faptul că șeful guvernului 
unei mari puteri adresează un do
cument atît de amănunțit unei 
țărî, care nu este chiar atît de 
prietenă, constituie în zilele noa
stre un eveniment care merită 
toată atenția**.

Mesajuț lui N. A. Bulganin se 
subliniază în comentariu, „consti
tuie un act politic șl diplomatic, 
și nu militar". „Scrisoarea politi
coasă a lui Bulganin, scrie ofi
ciosul „General Einzeiger" merită 
un răspuns tot atît de politicos".

★
WASHINGTON 13 (Agerpres). 

TASS transmite: Reprezentantul

Departamentului de Stat al S.U.A. 
White, a declarat reprezentanți
lor presei că S.U.A. se vor con
sulta „în modul cel mai serios" 
cu „aliații" lor cu .privire la scri
soarea trimisă de N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., președintelui Ei
senhower.

White a refuzat însă să răspun
dă la întrebarea dacă aceste 
„consultări** vor avea loc la con
ferința de la Paris a N.A.T.O. 
sau separat. El a declarat de ase
menea că scrisoarea este studiată 
în prezent „foarte minuțios**.

★
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Presa americană publică la loc 
de frunte un mare număr de in
formații din Washington, în care 
se face încercarea de a diminua 
importanța mesajului adresat de
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t«rea unor relații bune între toate ^a. după legi proprii și în confor- 
statele, pentru instaurarea încre- mitate cu voința popoarelor ior; 
dorii necesare între puteri. Dacă pornim de la interesele

La cea de a XIl-a sesiune a Adu- asigurării păcii generale, este 
nării Generale a O.N.U., Guver- necesar, după părerea noastră, să 
nul Sovietic a propus ca Aduna- se recunoască cu toată hotărîrea 
rea Generală să adreseze tuturor situația care s-a creat in lume, 
țărilor lumii chemarea de a-și ba- ?i anume că există state capita- 
za relațiile pe principiile respec- ,iste sMe socialiste. NU PU- 
tării reciproce a integrității teri- TEM SA NU ȚINEM SEAMA 
toriale și suveranității, neagresiu- DE FAPTUL CA ORICE IN- 
nii, neamestecului reciproc în tre- CERCĂRI DE A SCHIMBA PRIN 
burile interne, ale egalității și FORȚA, DIN AFARA, ACEASTA 
avantajului reciproc, adică pe SITUAȚIE, DE A VIOLA AC- 
principiile coexistenței pașnice și TUALUL „STATU-QUO”, ORICE 
colaborării, care își găsesc în ÎNCERCĂRI DE A IMPUNE 
prezent aplicarea practică în re- SCHIMBĂRI TERITORIALE ARprezent aplicarea practică în re-
lațiile dintre multe state ale Eu- AVEA URMĂRI 
ropei, Asiei și Africii. FALE.

In calea tuturor eforturilor U- INTERESELE 
niunii Sovietice și ale multor al- PĂCII CER IN 
tor state care sînt în mod sincer TENT RECUNOAȘTEREA ȘI 1N- 
interesate în menținerea păcii și FĂPTUIREA IN PRACTICA A 
colaborării internaționale, a stat PRINCIPIULUI COEXISTENȚEI 
și continuă să stea politica „de PAȘNICE A TUTUROR STATE- 
pe poziții de forță”, politica în LOR, indiferent de sistemul lor 

iara ae aceasia, „locan- »,pragul războiului", politica dicta- social și de orînduirea lor poli- 
războiului trebuie conside- tului, a amestecului în treburile tică. O atare abordare realistă a 

altor țări și a cursei înarmărilor aprecierii adevăratei situații, ar

CATASTRO-

MENȚINERII
MOD 1NSIS-

nu

Nord. Acestor țări le revine de- ra toate țările de povara grea a

tratativelor cu privire la dezar- cordarea internațională și ar des-

pașnică între toate popoarele.
____f..__ ..... ..... Pentru aceasta este necesar să 

Inevitabil, ca într-o reacție în tuoase în cadrul organismelor se renunțe la folosirea forței sau 
lanț, intrarea in război a altor O.N.U. și folosindu-le ca paravan amenințării cu forța în rezolva- 
state. Despre ce „localizare" a pentru a camufla planurile unei rea problemelor litigioase, să se 
conflictului poale fi vorba în a- noi curse a înarmărilor, membrii ia măsuri în vederea 
semenea condiții ? î. -T.?. 111 inli:_ ;rlil l._L_ '........................ "

Politica „războiului rece** și a în eroare popoarele lor și 
cursei înarmărilor promovată de popoare. Tn aceste condiții, Gu- 
cîțiva ani de țările N.A.T.O. a vernul Sovietic nu a putut să ...
dus la agravarea extremă a ne- participe mai departe la lucrările h iritare.
încrederii în relațiile dintre sta- Comisiei O.N.U. pentru dezarma. Pentru aceasta este necesar să 
te. Propaganda făcută sistematic re, a cărei majoritate era for- se pună capăt cursei^ înarmărilor, 
în țările Occidentului pentru a mată din membrii N.A.T.O., și a Deoarece deocamdată nu se reu- 
s.ugera că războiul ar fi inevitabil propus crearea unei Comisii for- șește să se ajungă !a acord asu- 
și că trebuie să fie pregătit cu mată din reprezentanții tuturor pra reducerii forțelor armate și 
încordarea tuturor forțelor, otră- statelor membre ale O.N.U., în ca- armamentelor, ar fi necesar ca 
vește conștiința oamenilor și drul căreia tratativele să nu se statele să se abțină de a-și spori 
creează o atmosferă de nervozi- desfășoare cu ușile închise, ci mereu armamentele și să se ia 
tate și de teamă. Acțiunile auto- în condiții de deplină publicitate măsuri care să lege statele prin 
rităților militare ale țărilor sub controlul popoarelor. Uniunea anumite obligații mora'e ce ar di- 
N.A.T.O. poartă de asemenea pe- Sovietică era dispusă de aseme- minua posibilitatea folosirii for
cetea isteriei războinice. Lucru- nea să accepte crearea unei co- ței în rezolvarea problemelor in- 
rile au mers atît de departe în- misii cu un număr mai mic de ternaționale.
cît chiar și acum în timp de membri, în care să nu existe to- Marile puteri ar putea încă 
pace, avioane americane cu bom- tuși preponderența țărilor pârtiei- pe acum să-și asume obligația 
be atomice și cu hidrogen, avînd pante la blocurile militare ale a nu folosi armele atomică și 
baza pe teritoriul unor membri puterilor occidentale și în care hidrogen de orice tip și de a 
vest-europeni ai N.A.T.O., zboară cel puțin jumătate din membri să ceta neîntîrziat experiențele 
zi / . ' . ” * ------------- ...................................................«---- x -•
occidentale. Dar trebuie să ne 
gîndim la primejdia pe care o 
prezintă astfel de zboruri nu nu- a 
mai pentru țările deasupra teri
toriului cărora se efectuează, ci 
și pentru menținerea păcii gene
rale.

Tergiversînd discuțiile infruc-

______ ___________ f încetării
N.A.T.O. au indus prin aceasta propagandei dușmănoase prin 

și a în eroare popoarele lor și alte presă și radio împotriva altor 
*’“• state, care dă naștere la neîncre

dere reciprocă, la suspiciune și

de 
de 
eu 
în- 
cu 

:i și noapte deasupra Europei fie reprezentanți ai tarilor neutre această armă cel putm pe 2—3 
■■ ■ r>-- -s — șj socialiste, ceea ce ar fi putut ani, instituindu-se totodaiă un

contribui la o rezolvare practică control international necesar pen- 
problemelor dezarmării. tru îndeplinirea acestui acord.
Hotărîrile adoptate la cea de-a SITUAȚIA ACTUALA IMPUNE 

Xll-a sesiune a Adunării Generale CU TOATA URGENȚA CA INTRE 
a O.N.U. în problemele dezarma- CELE DOUA GRUPURI DE PU- 

-_lv> rii nu pot aduce folos cauzei re- TERI. CELE MAI MARI IN
Este ușor să ne închipuim ce zolvării acestei probleme dintre PREZENT — ORGANIZAȚIILE 

se poate întîmpla, de exemplu, în cele mai importante ale timpuri- PACTULUI ATLANTICULUI DE 
cazul în care un aviator care pi- lor noastre, deoarece ele repre- NORD Șl TRATATULUI DE LA 
lotează un astfel de avion cu o zintă o încercare de a impune VARȘOVIA — SA SE ÎNCHEIE 
bombă atomică pe bord, va ho- Uniunii Sovietice un program in- UN ACORD DE NEAGRESIUNE,

•-*

A Wl M •
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Plenara U.T.S. 
din Polonia

VARȘOVIA 13 (Agerpres). 
La Varșovia și-a încheiat lu
crările plenara C.C. al Uniu
nii Tineretului Socialist din 
Polonia. Plenara a adoptat re
zoluțiile „Cu privire la munca 
cultural-educativă și turistlco- 
sportivă a U.T.S.”, „Cu privi
re la crearea de organizații 
ale U.T.S. în institutele de în- 
vățămînt superior* și altele. 
Au fost examinate și unele 
probleme organizatorice.

Participanțîl la plenară au 
adoptat in unanimitate textul 
unei scrisori adresate lui W. 
Gomulka, prlm-secretar al C.C. 
al P.M.U.P. Partidul, se spu
ne în scrisoare, poate întot
deauna să conteze pe tinere
tul său. pe faptul că Uniunea 
Tineretului Socialist va fi to
varășul său credincios in lup
ta pentru construirea socialis
mului în Polonia.

O nouă grevă 
a studenților 

francezi
PARIS 13 (Agerpres). — 

După cum relatează ziarele 
din Paris, la 12 decembrie, la 
chemarea Uniunii naționale a 
studenților, a gvuI loc o mare 
grevă a studenților de la toate 
universitățile din țară. Aceasta 
este a doua grevă studențească 
din ultimele nouă luni.

La Paris a avut loc o mare 
demonstrație în timpul căreia 
studenții au cerut guvernului 
să aloce fonduri pentru cons
truirea de noi clădiri universi
tare, deschiderea de noi can
tine studențești, îmbunătățirea 
situației burselor pentru stu- 
denți. La Sorbona a avut loc 
un mare miting al studenților 
la care au luat cuvîntul nume
roși vorbitori care au criticat 
vehement aotutda situație din 
învățămîntul superior din 
Franța.

După cum subliniază presa 
democrată, studenții francezi 
trăiesc în condiții extrem de 
grele. Numai un mic număr de 
studenți primesc burse care 
însă în actualele condiții de 
scumpete reprezintă o sumă 
mizeră. Numeroși studenți nu 
au nici posibilitatea să-și cum
pere manualele necesare. 
Cursurile se țin în condiții 
grele. Sălile sint arhipline.

MOSCOVA. — A încetat din via- tarea problemei 
ță Ivan Popov, unul dintre cei mal 
bătrîni scriitori sovietici.

LONDRA. — La 12 decembrlg tn 
Camera Comunelor a fost ridicată 
din nou problema primejdiei se- 
rioase care amenință Anglia dato
rită faptului că avioane americane 
înarmate cu bombe atomice șl cu 
hidrogen, efectuează sistematic 
zboruri deasupra teritoriului ei.

PHENIAN. — La 10 decembrie 
s-a deschis la Phenian expoziția 
de pictură și grafică contemporană 
romînească trimisă de l.R.R.C.S. în 
cadrul planului de muncă pentru 
aplicarea acordului cultural intre 
R. P. Romînă și R.P.D. Coreeană.

NEW YORK. — Comitetul Poli
tic al Adunării Generale a O.N.U. 
a început la 12 decembrie dlscu.

coexistentei pa?- 
ridicată de Uniu-nice a statelor, 

nea Sovietică.
TOKIO. — In 

tive îndelungate 
încheiat un acord petrolifer între 
Japonia și Arabia Saudită. Tn vir. 
tutea acordului un grup industrial 
japonez a obținut dreptul de a 
efectua prospectări petrolifere în 
largul mării într-o zonă situată în 
Golful Persic între Arabia Saudită 
și Kuweit.

WASHINGTON. — La 12 decern, 
brie secretarul de stat Foster Dul. 
Ies a părăsit Washingtonul plecînd 
cu avionul la Paris pentru a 
ticlpia la conferința N.A.T.O.

urma unor trata, 
șl dificile a fost

par-

Știri din Indonezia
DJAKARTA’ 13 (Agerpres). — 

ȚASS transmite: Cercurile colo
nialiste nu se dau în lături de Ja 
nici un fel de presiuni în activi
tatea lor subversivă împotriva 
Indoneziei. In seara zilei de 12 
decembrie o serie de agenții te
legrafice au difuzat în mod deo
sebit de insistent o serie de zvo
nuri.

La 13 decembrie președintele 
Sukarno a invitat corespondenții 
străini în clădirea Consiliului 
Național și le-a făcut următoa
rea declarație:

„La Amsterdam se răspîndesc 
zvonuri că, aș fi fost înlăturat. 
Eu sînt însă aici și prezidez în 
prezent cea de-a 8-a sesiune a 
Consiliului Național. Consider 
că Amsterdamul nutrește visuri 
zadarnice. Nasution (șeful sta
tului major al armatei — n.r.), 
și Djuanda (primul ministru — 
n.r.) urmează aceeași linie cu 
mine**.

întărirea colaborării dintre munci
torii ți militarii indonezieni. Șe
dința de constituire a acestei or
ganizații, la care au participat re
prezentanți ai forțelor militare ți 
a 14 organizații sindicale indone
ziene, a fost prezidată de Nasu- 
tion, șeful statului major al arma
tei indoneziene.

t

★
DJAKARTA 13 (Agerpres). — 

China Nouă transmite : La 12 de
cembrie a luat ființă la Djakarta 
o organizație care are drept scop

In sprijinul
DJAKARTA 13 (Agerpres). — 

China Nouă transmite: Secreta
rul general al Ministerului de Ex
terne al Indoneziei Suwito, a de
clarat unui corespondent al agen
ției Antara că guvernul său după 
ce a consultat țările afro-asîatice 
poate afirma că aceste state doresc 
să sprijine Indonezia în lupta pe 
care o desfășoară în prezent, li
nele din aceste țări au anunțat că 
sînt gata să sprijine Indonezia 
pentru a birui o serie de dificul-

N. A. Bulganin Iul D. Eisenhower. 
Presa ascunde însă opiniei pu-: 
blice americane cu ajutorul „com
plotului tăcerii" conținutul aces
tui document și propunerile pe 
care le conține.

Nici un ziar în afară de „New 
York Times“, nu a publicat nici 
chiar scurte extrase din mesajul 
lui N. A. Bulganin. „New York 
Times" a publicat în prima sa 
ediție textul mesajului primit de 
la agenția Reuter. Contrar obice
iului ziarul nu a publicat însă a- 
cest text în edițiile sale ulterioare. 
Prin urmare chiar și ziarul „New 
York Times", care se mîndrește 
că este un ziar „care înregistrează 
toate faptele", nu a publicat texi 
tul mesajului adresat de N. A. 
Bulganin, președintelui Statelor 
Unite.

iată principalele

ca de pe fruntea 
dispară cutele de 
să se stabilească 
climatul necesar 

de coexistentă

COMENTARIUL

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovie
tice, N. A. Bulganin a adre
sat mesaje președintelui 
Eisenhower, cancelarului A- 
denauer, premierului Nehru 
și tuturor țărilor membre 
aie O.N.U. Principiile ex
puse în aceste mesaje defi
nesc tradiționala politică a 
Uniunii Sovietice in spiritul 
păcii, al colaborării interna
ționale și al coexistenței paș
nice. Mesajele trimise de pre
mierul N. A. Bulganin repre
zintă o nouă și pozitivă ini
țiativă din partea Uniunii So
vietice pentru destinderea si
tuației internaționale, o che
mare adresată oamenilor poli
tici de răspundere din întreaga 
lume și în special conducăto
rilor marilor puteri, pentru 
găsirea imediata a mijloacelor 
celor mai eficace pentru eli
berarea omenirii de coșmarul 
unei catastrofe mondiale. Pro
punerile guvernului sovietic 
sînt toate îndreptate către 
micșorarea încordării, stabi
lirea încrederii in relațiile in
ternaționale, dezarmare, crea
rea unor premize care să per
mită dezvoltarea spiritului 
coexistenței pașnice. Asuma
rea obligației de a nu folosi 
arma nucleară și încetarea — 
de la 1 ianuarie 1958 — a 
experiențelor cu anna nucle
ara, renunțarea la stocarea 
de arme atomice pe teritoriile 
celor două state germane, în
cheierea unui acord de neagre
siune între statele membre ale 
N.A.T.O. și ale Tratatului de 
la Varșovia, renunțarea la 
folosirea forței în rezolvarea 
problemelor din Orientul Mij
lociu, stabilirea de relații de 
prietenie și colaborare între 
Uniunea Sovietică pe de o 
parte și țările din blocul 
N.A.T.O., iată principalele 
propuneri făcute de guvernul 
sovietic.

Propunerile Uniunii Sovie
tice vin in ajunul sesiunii 
N.A.T.O. la care, potrivit re
latărilor presei occidentale, se 
vor lua noi măsuri pe linia 
„războiului rece”.

Este limpede că acceptarea 
propunerilor sovietice sau mă
car schițarea unor pași in în- 
tîmpinarea lor de către S.U.A. 
și de celelalte țări ale N.A.T.O. 
ar însemna 
omenirii să 
îngrijorare, 
în adevăr 
unor relații 
pașnică între state.

Analiza profundă a situației 
politice actuale, seriozitatea și 
importanța propunerilor con
ținute în mesajele Iul N. A. 
Bulganin au stîrnit interesul 
opiniei publice internaționale 
șl au dat naștere unor ecouri 
favorabile atît în presa lumii 
cit șl în cele mai diverse 
cercuri politice. Mai mult

poate ca niciodată pînă acum 
ziarele occidentale și cercuri 
politice care altădata țineau 
isonul propagandei războinice, 
au salutat mesajele lui N. A. 
Bulganin ca pe niște purtă
tori de speranțe. Sub titlul 
„Ofensiva de destindere a U- 
niunii Sovietice marchează 
încă un punct** ziarul francez 
„Combat” scria printre altele: 
„Statele Unite pot pretinde 
cit poftesc că nu ar îi vorba 
decît de o încercare de desbi- 
nare a puterilor occidentale. 
Indiferent de ce ar aiirma 
S.U.A., opinia publică occi
dentală va vedea în propune
rile sovietice o șansă de pace 
și glasurile acelora care cer 
guvernelor să ia în considera
re această șansa, se vor în
mulți. Se vor înmulți glasu
rile tuturor acelora care vor 
cere guvernelor occidentale sa 
accepte propunerile sovietice 
înainte ca puntea dintre est 
și vest să se rupă definitiv". 
Un alt ziar francez, iniluentul 
»,Le Monde” scria: „laia ueo- 
dată o perspectivă care ne 
indică o ieșire din cursa fa
tală a înarmării. Guvernele 
atlantice au tot interesul să 
accepte propunerile sovietice 
și sa formuleze la rîndul lor 
alte propuneri pentiu ca pro
blemele vitale ale omenirii să 
fie rezolvate". Ziarul vestger- 
man „Die Welt” adăuga și el: 
„Situația a devenit prea seri
oasă pentru ca guvernul nos
tru sâ-și mai poată permite să 
nu ia în serios mesajul. Occi
dentul ar pierde pentru o pe
rioadă îndelungată una din 
ultimele șanse, dacă nu va 
profita de acest prilej care i 
se oferă".

Purtătorii de cuvînt al mi
nisterelor de externe ale gu
vernelor S.U.A., Angliei, Fran
ței și R.F.G. au accentuat că 
mesajul este cercetat cu deo
sebită atenție de cancelari
ile lor.

lată dar că propunerile re
zonabile și realiste ale gu
vernului sovietic deșteaptă ain 
nou speranțele omenirii. Acum 
e momentul ca guvernul 
S.U.A., Franței și Angliei să 
dovedească și ele că vor cu 
adevărat pacea și că au do
rința să colaboreze cu Uniu
nea Sovietică la stabilirea în
crederii și colaborării 
popoare.

Poporul nostru iubitor 
pace salută noua ofensivă de 
pace și de destindere a 
încordării în relațiile Interna
ționale luată de Uniunea So
vietică în scopul îndepărtării 
primejdiei de război. Noile 
propuneri sovietice, concrete 
și profund realiste, reprezintă 
și interesele poporului nostru 
și de aceea oamenii muncii 
din țara noastră și le însu
șesc și iuptâ pentru statorni
cia păcii și înțelegerii intre 
popoare.

AL. G1RNEAȚA

COLABORARE SOCIALISTĂ
Colaborarea tehnico-științifică 

romîno-sovietică reprezintă o for
mă importantă a sprijinului pe 
care Uniunea Sovietică îl acordă 
țării noastre în construirea socia
lismului prin promovarea progre
sului tehnic în toate ramurile eco
nomiei noastre naționale.

într-o convorbire cu corespon
dentul Agenției roinîne de presă, 
„Agerpres“ la Moscova, Victor Us- 
tinovici Nemudrov, secretar teh
nic al comisiei din partea sovie
tică, referindu-se la programul de

lucru al celei de-a 9-a sesiuni a 
comisiei care a început la 12 de
cembrie la Moscova, a arătat că 
se va discuta un vast program de 
activitate pe anul viitor de cola-

Un vast program 
de colaborare tehnico- 
țtiințificâ intre U.K S.S. 
ți R.P.R. pe anul 1958

Indoneziei
tăți, în special în domeniul trans
porturilor maritime. De asemenea 
numeroase țări europene, printre 
care Republica ~ 
mană, Polonia, 
Grecia au oferit 
jinul lor pentru 
poată continua în 
tivitatea economică.
spus că guvernul Indoneziei exa
minează în prezent felul în care 
să poată folosi aceste ajutoare po
trivit necesităților Indoneziei.

Democrată Ger- 
Iugoslavia și 

Indoneziei spri- 
ca aceasta să 
mod normal ac- 

Suwito a

borare tehnico-științifică între 
Uniunea Sovietică și R.P. Romînă. 
El prevede ca și în trecut trans
miterea de către U.R.S.S. a docu
mentației tehnice privind utilajele 
necesare industriilor metalurgice, 
petrolifere, carbonifere etc.

Actuala sesiune va lua hotărîri 
cu privire la sosirea în U.R.S.S. 
în primul semestru al anului vii
tor a unui număr de peste 100 
de specialiști romîni în vederea 
studierii realizărilor sovietice în 
domeniul energeticii, fabricării de 
automobile, a construcției de ma
șini, industriei lemnului, a sănă
tății publice etc., precum și ple
carea in R.P. Romînă a gpecialiș-

tilor sovietici în vederea ajutoru
lui tehnic cc urinează să fie dat 
întreprinderilor romînești cu pri
vire la folosirea izotopilor radio
activi în industria petroliferă, la 
ajutorul tehnic în industria meta
lurgică constructoare de mașinii 
industria textilă ele.

Vorbind despre hotărîrile sesiu
nii precedente V. U. Nemudrov a 
subliniat că ele au fost realizate 
în spiritul colaborării frățești, ba
zată pe o adîncă înțelegere a in
tereselor comune pentru întărirea 
lagărului țărilor socialiste. Ast
fel, în urma schimburilor de do
cumentație tehnică în U.R.S.S. au 
fost confecționate, după proiectele 
romînești, mașinile pentru fabri
carea din beton armat prin cen
trifugare a stîlpilor pentru linii 
electrice de înaltă tensiune. Acea
stă metodă avansată a inginerilor 
romîni este aplicată în prezent cu 
succes și dă rezultate dintre cele 
mai bune. De asemenea pe baza 
documentației romînești se con
struiesc prototipuri de preventori 
cu diametru de 6 țoii necesari 
forării de sonde petrolifere cu dia
metru mic, sau de sonde de pro
spectare.
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