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BACAU (de la corespon- 
dentul nostru). —

La Bicaz iarna este aspră, ’ 
chiar foarte aspră și totuși : 
vitregia iernii a fost învinsă.! 
Constructorii uriașei cetăți a ’ 
luminii au rupt ieri ultimele ’ 
file din calendarul anului ; 
1957. Lă această dată ei* 
și-au îndeplinit planul anual 
lizic și valoric.

Pină acum au fost obținu
te 581 inele de la tunelul de 
aducțiune. Dintre acestea un 
număr de 27 inele au fost 
betenate peste planul anual. 
La 30 decembrie cînd vor fi 
gata și ultimele 7 inele tune- 
.iștii vor fi înaintea terme
nului planificat pentru fina
lul lucrării de betonare a în
velișului exterior cu cca. 135 
de zi.'e.

La „Stejarul**, locul unde ? 
va fi viitoarea uzină electri- ? 
că au foșt terminate funda- * 
țiile tuturor turbinelor. Con 
structorii barajului care 
atacat lucrările 
la un număr de 
au turnat peste 
la zi 9621 metri

In primele 11 
nului economiile

la BICAZ

Proletari din toate țările

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2682
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.. au ;
de betonare : 
13 blocuri * 

programul • 
cubi beton. * 
luni ale a- : 

____ ____ ____ realizate pe ? 
șantier se cifrează la suma ' 
de 23.600.000 lei. :

J
Recepție

La 21 decembrie cu ocazia zilei 
armatei Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia, locotenent 
colonel Edo Bohinc, atașat mili- 
litar și al aerului al Republicii 
Populare Federative Iugoslavia 
la București a oferit o recepție 
în localul Ambasadei.

Au luat parte tovarășii general 
locotenent Arhip Floca și I. Tu- 
toveanu, adjuncți ai ministrului 
Forjelor Armate, N Zlatev, șef de 
secție ad-in'erim în Ministerul 
Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri ai Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Romîne, repre
zentant ai presei.

Au participat Nikola Vujano- 
viei, ambasadorul R.P.F. Iugo
slavia la București și membri ai 
ambasadei, șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepti-a s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)
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NEȚ
vîrful patului, tușa 
purică un caier de 

fiică-sa, zorește la un

CREAȚIA
Duminică 22 decembrie 1957
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înfrățiți

Este o realitate — 
poate contesta — 

deceniu literatura, 
națională a popu-

ÎNTREBARE: Cum apreciați 
roadele ultimului deceniu în dez
voltarea culturii maghiare din 
R.P.R. ?

RĂSPUNS : 
și nimeni n-o 
că în ultimul 
arta, cultura 
lației maghiare și a tuturor națio
nalităților din R.P.R. a cunoscut o 
înflorire necunoscută în trecutul 
lor istoric. Această înflorire e ro
dul politicii naționale leniniste a 
partidului și dovedește că preve
derile Constituției cu privire la e- 
galitatea în drepturi a naționalită
ților sînt respectate cu sfințenie.

Cultura noas
tră, indiferent de 
forma ei națio
nală, are o bază 
ideologică 
mună — 
xism - 
mul. Pe ; 
temelie 
gică s-a i 
tat și 
maghiară __

R.P.R., slujind puterea populară 
și construcția socialismului, edu- 
cînd pe oamenii muncii în spiritul 
patriotismului și internaționalismu
lui socialist.

Majoritatea 
nilor de artă 
noastră s-au 
ani luptei pentru cucerirea și con
solidarea puterii populare, urmînd 
partidul, îndrumarea sa ideolo
gică.

In Romînia sînt 5 teatre ma
ghiare — la Tg.-Mureș, Cluj, Ti
mișoara,. Sf. Gheorghe, Satu-Mare 
— și o secție maghiară la teatrul

de stat din Oradea. La Timișoara 
un teatru german ; la București și 
Iași teatre evreești. Toate acestea 
sînt instituții de stat, incompara
bile cu vechile trupe de actori 
ambulanți.

La Tg.-Mureș, de pildă, crearea 
unui teatru maghiar permanent a 
fost timp de un veac un vis ne

împlinit.
Apoi, Opera de stat maghiară 

din Cluj, Filarmonica din Tg.- 
Mureș și Ansamblul popular secu
iesc, înființat anul acesta, ansam
blurile populare de cîntece și 
jocuri germane și sîrbești (din Ti
mișoara și Orașul Stalin) — toate 

vădesc grija sta
tului romîn față 
de cerințele cul
turale ale națio
nalităților con
locuitoare.

Operele pro
zatorilor, poeți
lor, dramaturgi
lor au fost tipă
rite în tiraje 
mari de editu- 
publicațiile lite- 

din urmă au luat 
, numeroase publicații în 

diferite limbi ale minorităților 
naționale: la Cluj — săptămî- 
nalul social-cultural „Korunk** ; 
la Tg.-Mureș — revista literară 
„Igaz Szo“ — și alte reviste, în 
diferite limbi, fără a vorbi de nu
mărul mare de ziare și gazete edi
tate în București și în provincie.

Dar, desigur, condițiile create, 
grija statului pentru dezvoltarea 
culturii minorităților naționale nu 
se rezumă la atît. Incepînd cu în
vățămîntul preșcolar și elementar 
și pînă la facultăți — tineretul 
poate învăța în limba lui maternă. 
Putem aminti universitatea „Bo- 
lyai“ din Cluj, institutele de medi
cină și de artă dramatică din Tg.-

Cocoțată în 
Marița lonete 
lină. Maria, 
război învechit de lemn să termi
ne un macat din trusou, iar San
du, cel mai mic copil al loneților 
bagă lemne în foc... Eu stau în
tr-un colț și mă pregătesc, înar
mat cu creionul și carnetul de 
note, să pornesc asaltul. Din cînd 
în cînd, liniștea din încăpere e 
tulburată de loviturile vatalei răz
boiului, de palele de vînt care se 
năpustesc înghețate în geamurile 
albite de zăpadă, de vreascurile 
care troznesc în foc.

încerc să sparg gheața... dar în
trebările pe care le pun sînt atîta 
de stîngace îneît nici eu n-aș putea 
să răspund la ele...

Pe semne mai mult ca să ies din 
încurcătura în care mă aflam 
m-am trezit șoptind :

— Cum o duceți ?
Tușa Marița a lăsat caierul din 

mîini, Maria a ridicat pentru o 
clipă ochii spre mine și i-a lăsat 
apoi repede in jos parcă de tea
mă să nu i-i văd, iar Sandu și-a 
tras brăcinarii și tușind ca un 
moșneag a spart tăcerea :

— Forba cîntecului „Măi Ione- 
te cum o duci ?

...Ca nucu-ncărcat cu nuci...**
— Sandule, a sărit tușa Marița 

cu gura, nu ți-e rușine ?
Flăcăul a ridicat ochii spre ea 

surprins.
— Păi de ce să-mi fie rușine ? 

Ce, nu-i așa ?
— Așa e, dar vorbește ca omul.
Și lăsindu-se pe marginea patu

lui tușa Marița mă lămurește :
— Vorbele astea ale Iu' fi-miu 

mă duc cu mintea să zîc că au 
un tîlc... împielițatul le brodi la 
moment... Da' ele sună altfel... O- 
dată, l-a întrebat cineva pe rumî- 
nul meu :

„Mă lonete cum o duci ?** 
si el i-a răspuns :

„Ca nucul cu două nuci**.., 
Și așa s-a născut cîntecul.

cepi dumneata ce-a vrut să zică 
bărbatu-meu atunci și ce vrea să 
zică fi-meu acum ?

Mă prefac că nu pricep și tușa 
Marița se apucă să-mi povestească 
viața lor... Viață de clăcași și de 
învoitori pe la tați chiaburii.

Și-a început povestea simplu fi 
banal cu „așa am trăit noi** și 
după o vreme povestea a crescut, 
a devenit dramatică.

Pe fată, pe Maria, au dat-o de 
acasă că n-aveau ce să-i pună 
dinainte. Fata a plecat din casă 
dar după o săptămină, două sufle
te plîngeau... Unul în sihăstria o- 
dăii joase cu miros de lut, celă
lalt aplecat peste blidele altora... 
Au trecut anii. într-o bună zi fata, 
fără să întrebe pe nimeni, a fugit

la gospodărie, și a cerut să mun
cească acolo. Adunarea generală a 
primit-o fără o „curea** de pă- 
pamint. Bătrînii însă au rămas de 
o parte... „să vadă rezultatele'*. 
/V-aveau decît un hectar de pămînt. 
dar le era mai ușor să se despartă 
de copii decît de hectarul ăsta. La 
începutul acestui an, cînd au vă
zut ce-a căpătat fata pentru munca acestei 

ei au

a unui colectivist

ei bătrînii au intrat în gospodărie. 
Acum la sfîrșitul anului, Ioneții 
stau și-și cercetează „rezultatele**. 
Le au pe toate rînduite în pod, în 
hambar și prin casă, rodul a 656 
de zile-muncă... Numai Sandu a 
făcut 271 de zile-muncă.

— La anu’ punem temelie de 
casă pentru Sandu... îmi mărturi
sește tușa Marita.

In viața loneților această măr
turisire „punem temelie de casă * 
înseamnă o certitudine.

De puțină vreme oumenii ăștia 
s-au obișnuit să vorbească așa. Și 
vorbesc așa pentru că simt că în 
spatele lor e cineva care-i ocro
tește și care-i ajută să-și înfăp
tuiască aspirațiile. Acest cineva e 
gospodăria colectivă din Maglavit,

care a devenit în acest an gospo
dărie milionară. Ioneții alături de 
cele peste 200 de familii sînt azi 
stăpînii a 501) de hectare teren a- 
rabil, a 189 hectare luciu de apă, 
a 12 hectare vie și grădină, a nu
meroase secții anexe zootehnice, 
piscicole, secții în care se fabrică 
țiglă și cărămidă...

Ioneții se simt stăpînii 
„latifundii** pentru că și
pus umărul de au ridicat-o. Sim- 
țămîntul ăsta că ești stăpîn, stă- 
pînul unui avut colectiv, îți dă 
dreptul să-ți faci din vise certitu
dini.

Acum, Ioneții se pot întinde tot 
cît le e pătura, dar pătura le este 
destul de lungă : nu le mai ies de 
sub ea picioarele...

Ioneții sînt în satul lor o pre
zență activă. Fiecare pas al lor 
e urmărit de oameni și comentat.

Pină mai ieri li se spunea „ăia**, 
și în acest „ăia** era o nuanță de 
dispreț dar și de compătimire. 
Acum li se spune „Ioneții**, li se 
spune pe numele lor... „Ioneții** nu 
mai sînt niște „ăia**, sînt : „Io- 
neții**...

Ioneții au străbătut un drum is
toric. Poate fi foarte bine închis 
intre aceste distihuri pe care le-am 
auzit în casa lor :

„Măi lonete cum o duci ?**
„Ca nucu-ncărcat cu nuci**.

VINTILA ORNARU

In biblioteca sătească din comuna Vlnga, raionul Arad. 
Foto: AGERPRES
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De vorbă cu
HAJDU Z OLT AN, 

laureat al Premiului de stat, direc
torul Ansamblului Popular Secu
iesc de Stat din Tg.-Mureș.
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scriitorilor și oame- 
inaghiari din țara 

alăturat din primii

rile de stat și 
rare. In anii 
ființă

Citiți AZI

DEMNITATEA
ITINEREȚE-EDUCAȚIE-RĂSPUNDE  RI

TINEREȚII

— Regulamentul 
privind desfășurarea 
examenelor și coloc
viilor în învățămîntul 
superior, (pag. 2-a).

— Cuvîntarea ros
tită de N. S. Hrușciov 
în ședința din 2i de
cembrie a sesiunii So
vietului Suprem al 
U.R.S.S. (pag. 3-a).

Eu nu mai sînt de mult așa de 
tînără îneît dorința de a scrie, 
din proprie inițiativă, ziarului ti
neretului, să fie justificată. Dis
cuția care se poartă în coloanele 
sale este însă interesantă și pen
tru cei care au albit de-acum ; iar 
cînd la asta se adaugă motivul că 
poate modesta ta experiență sau 
observațiile adunate de-a lungul 
vieții pot folosi și altora, îți în- 
frîngi rezerva și vorbești.

Tovarășul Gheorghe Iordache 
a pus în discuție o chestiune 
complexă și dificilă: chestiunea 
demnității omului tînăr. Exemplele 
pe care le-a adus sînt interesante 
și concludente ; ele pot servi dis
cuției prin claritatea lor. Ceea ce 
m-a făcut pe mine sa vorbeso 
acum este întîlnirea cu un om 
mai greu de descifrat, care știe 
să dea vieții sale aparențele unei 
perfecte demnități la adăpostul 
căreia se comportă însă după le
gea celui mai tare. Cazul nu e 
recent. Socotesc însă că e folo
sitor să se discute despre aseme-

scenă, orieînd. Locul meu de 
muncă e un spital. Poate dacă aș 
fi medic aș privi lucrurile mai 
științific, mai profesional, dar așa 
nu mă pot obiectiviza; fiecare 
bolnav care vine mi-e frate, sau 
fiu, sau soră, mă gîndesc cum să-1 
alin și sufăr dacă nu știu cum,. 
Noi, surorile, nu trebuie doar să 
aducem un pahar cu apă, să fa
cem o injecție, să schimbăm un 
pansament, ci să facem rost de 
cărți atît de pasionante îneît omul 
să mai uite durerea, de flori atît 
de proaspete îneît să devină mai 
optimist, să le dăm iluzia că sînt 
acasă și umbra ușoară, în halat 
alb, a cărei mînă s-a oprit, răco
ritoare, pe frunte, e mama, e iu-

făceam toate acestea ca să ob
țin o funcție mai înaltă — am im
presia că nicăieri nu pot fi eu, cu 
firea mea, mai utilă decît ca soră 
de salon — dar mi-au folosit 
mult atunci cînd nu era pe-aproa- 
pe un medic. Bolnavii au reușit 
să se încreadă în mine.

Cu cîțiva ani în urmă venise 
în spital un medic nou — inter
nist. De-abia terminase facultatea 
dar avea de-acum 26 de ani. Un 
băiat serios, drăguț, politicos și

chemat de acasă. Și bolnavii îl 
respectau pentru că nu-i uita de 
la o vizită la alta și le vorbea pe 
un ton liniștit și egal, parcă sn- 
mîndu-i să-și ia viața în serios.

Nici nu știu bine cum, dar în 
cîteva luni aproape toată viața 
spitalului se învîrtea în jurul lui. 
Peste tot știuse să se facă util. 
Utemiștii l-au ales în comitet pen
tru că-1 văzuseră activ și hotărît, 
conducerea îi cerea sfatul, me-

Dincolo de aparențe
sitor să se discute despre aseme- bita. De aceea poate oamenii sînt 
nea cazuri pentru că e mai dificil judecați , în munca ^noastră din- 
să demaști astfel de cameleoni 1 3
decît să pui la respect pe niște 
simpli mincinoși sau să înlături 
niște paraziți notorii. Nu m-am 
pripit scriind acest articol. Am 
studiat profund personalitatea a- 
cestui om, mi-am servit singură 
argumente și contraargumente, ca 
într-un ioc de șah cu mine însumi 
pentru a avea certitudinea că nu 
greșesc.

Eu nu muncesc într-o întreprin
dere, unde valoarea muncii colec
tivului și individului poate fi mă
surată și în procente. Ceea ce noi 
lucrăm peste zi nu rămîne în 
afară vieții noastre personale 
ci ne urmărește și acasă, cînd 
ne ocupăm de copii, la tea
tru, cînd încercăm li trăim, 
citev» ora, vi»ț* «for th B«

colo de haine și de funcții. în ce 
au ei mai uman, mai profund. 
Bolnavii nu sînt pentru noi alt
ceva decît niște copii mari și nea
jutorați care și pun în simbolicul 
halat alb toată nădejdea însănăto
șirii lor. Dragostea care o dove
dești pentru om este la noi crite
riul determinant în aprecierea pe 
care o avem unul față de altul.

Sigur, nu-i destul să ai suflet, 
să fii sensibil și înțelegător la du
rerile altora, trebuie să știi o mul
țime de lucruri. De aceea, mie
mi-a plăcut întotdeauna, atunci
cînd nu aveam treabă în salonul
meu, să întîrzii pe lîngă medici,
în cabinetele lor de consultații 
iau în laboratoare, să stabilesc, 
eu «moți* studentului, cîte un 

iau un tratament Nu

rezervat. Și-a dat repede seama 
de interesul meu pentru probleme 
care-mi depășeau competența, dar 
nu m-a bruscat, pot să spun chiar 
că a sacrificat timp ca să-mi ex
plice ceea ce nu înțelegeam. Nu 
mi-am pus pe atunci niciodată în
trebarea, așa cum nu și-au pus-o 
nici alții, ce-1 determină să fie 
cuceritor de atent cu fiecare.

întotdeauna cînd vine în mij
locul colectivului nostru un mem
bru nou avem emoții : ce fel de 
om va fi ? Va ști să fie un bun 
camarad ? Medicul cel nou, dr. 
M. L. ne-a plăcut de la început. 
Avea un fel de concentrație inte
rioară, o privire de om care știe 
să aleagă, să hotărască, o îndrăz
neală a raționamentului care im
punea. Venea la spital devreme, 
plec* tîrziu, nu ie arăta supărat 
nld o dată la orice oră l-ai fi

dicii mari, cu experiență, îl che
mau să le fie asistent în diferite 
operații sau consulturi.

Am aflat că doctorul L. își 
făcuse studiile în mod strălucit. 
Se părea că avusese unele greu
tăți, care-1 siliseră să întrerupă 
3 ani facultatea lucrînd undeva. 
Ce fusese însă, precis, nu știam. 
Despre familia lui nu vorbea nici
odată. Ii stimam puterea de luptă, 
consecvența. Stima noastră a 
crescut atunci cînd, după un 
timp, M. L. a început să se pre
gătească pentru aspirantură ; pen
tru că, adevărul e că oricît en
tuziasm ar exista, noi cei din spi
talele de provincie nu prea ne 
omorim cu învățătura. Parcă 
exemplul lui le-a sugerat și celor
lalți medici că ar mai fi cîte cev* 
nou de citit pe lumea asta...

Doctorul L. era bucureștean. Ia

Reprezentanții artei naționalităților 
conlocuitoare pe scenele bucureștene

Reprezentanții artei naționali
tăților conlocuitoare din țara 
noastră, care se află în turneu în 
Capitală, au prezentat sîmbătă pe 
scenele bucureștene numeroase 
spectacole, care au oglindit fru
musețea și bogăția artei lor.

Pe scena Teatrului sa.tiric mu
zical _,C. Tănase“, din Calea Vic
toriei nr. 174, formațiile artistice 
de amatori din regiunea Con
stanța — Ansamblul Coral ruso- 
ucrainean al Casei de Cultură a 
raionului Tulcea, Formația de ți- 
gulci din satul Lunca, raionul 
Istria, Echipa de dansuri tătare 
a Casei de Cultură din Medgidia 
— au oferit spectatorilor un pro
gram, de cîntece și dansuri care 
a cuprins piese vocale și instru
mentale și suite de dansuri 
populare ruse, ucrainene, tătare 
și romînești.

Teatrul maghiar de stat din 
Satu Mare a interpretat cu mult 
succes piesa lui Barta Lajos „Iu
bire** pe scena Teatrului Evreesc.

La Teatrul de Operă și Balet 
al R.P. Romîne a avut loc cel 
de-al doilea spectacol dat în Ca
pitală de artiștii Operei de Stat 
din Timișoara. A fost prezentată 
opera „Răpirea din Serai** de Mo
zart.

In timp ce Teatrul Național „I. 
L. Caragiale** din București se 
află la Cluj în cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în țară cu 
prilejul Lunii Culturii, colectivul 
Teatrului Național din Cluj a pre
zentat în fala bucureștenilor pri
mele două spectacole cu care și-a 
inaugurat turneul în Capitală. Ar
tiștii clujeni au interpretat sîm
bătă după-amiază pe scena Teatru
lui Național „I. L. Caragiale** — 
sala Comedia — tragedia lui 
ripide „Ilecuba" în direcția 
scenă a artistului poporului 
fan Braborescu și a lui Ion
van iar seara, tragedia „Maria 
Stuart** de Schiller în regia lui Ion 
Dinescu.

Eu- 
de 

Ște- 
Tîl-

III

VICTOR IA

orașul nostru era, la început sin
guratec. Relațiile s-au legat repe
de în jurul lui, dar asta nu se 
chema o familie. A început să fie 
invitat cînd aici, cînd acolo; el 
se bucura de invitații, răspunzînd 
cu o atenție măgulitoare pentru 
gazde — totdeauna corect îmbră
cat, cu flori, cu o carte, cu bom
boane pentru copii. E o artă să 
știi sa te porți în societate și dr. 
L. a devenit un artist în acest 
sens. Asprimea modestă cu care 
venise la început, nota aceea a- 
parte a început să se șteargă.

După un timp s-a ținut o adu
nare generală a organizației 
U.T.M. în care a fost discutată 
atitudinea unei laborante care ple
case de acasă, părăsindu-și soțul 
și copilul. Toată lumea a condam
nat-o pentru fapta ei; toți erau 
însă nedumeriți.: soțul ei era un 
băiat tînăr, deștept, care de cu- 
rînd ieșise inginer, era apreciat, 
se înțelegeau bine Claudia nu spu
nea nimic, nu voia să-și motiveze 
fapta. Doar cînd cineva a acuzat-o 
de lașitate n-a mai putut răbda, 
s-a ridicat în picioare și a dat 
această singură explicație :

— Iubesc pe altcineva. Nu vă 
pot spune pe cine, dar nu sînt 
capabilă să-mi împart sufletul și 
trupul. Degeaba mă judecați, nu 
pot proceda altfel.

Adunarea a tăcut, impresionată, 
Dr. L. de la masa prezidiului, s-a 
încruntat, a cerut cuvîntul și, pri
vind peste capul ei, a vorbit des-

Z. D.

(Continuare U pag. 2-a)

Autobusul gonește pe șoseaua asfal
tată, cotește puțin la dreapta în ser
pentină și apoi urcă ușor o 
iată, că deodată iți apare in 
lor minunata panoramă a 
modern.

Blocuri noi, cu balconașe 
antree pictate de meșteri iscusiți, cu ru
louri la geamuri și multe antene de 
radio ridicate spre cer, se înșiră într-o 
aliniere perfectă de-alungul bulevardu
lui Lenin, de-alungul multor altor 
străzi, fără denumire încă. La început 
ai impresia că te găsești într-o stațiune 
balneo-climaterică, că trebuie să intri 
într-o vilă oarecare, pentru a ți se în
tocmi formele de cazare pentru cele 21 
de zile. Stai nedumerit locului.

Nu departe, o clădire lungă cu aco
periș rotund: cinematograful. In fața 
sa o vitrină cu afișele viitoarelor filme, 
atrage atenția pietonilor. Urmează apoi 
clubul, cofetăria, policlinica, iar in ca
pătul orașului, școala medie. Orașul are 
ceva intim. Parcă te cheamă, parcă te 
îmbie să-i vizitezi ultimul colțișor, să-i 
cunoști locuitorii. N-are periferii.

Casele sînt de aceeași mărime și toate 
au în interior sobe de teracotă cu instala
ții de gaz metan. Cele mărginașe sînt 
pierdute printre boschete de arbori tineri. 
Orașul crește mereu. Pădurea a fost la în
ceput compactă. Nu era nimic în „jun- 
gla“ aceasta. Singurii ei locatari erau 
fiarele sălbatice. Ba nu ! Și un pădurar 
care și-a ridicat în aceste locuri un bor
dei. E singurul obiect 
între vechi și nou. De 
trat. Va fi poate prima 
lui muzeu.

Cu ani în urmă au 
sosească în aceste locuri, cu bocceluțe în 
mînă, tineri din toate colțurile patriei.

șl soțiile și 
construirea

pantă. Și 
fata ochi- 
unui oraș

verzi, cu

de comparare 
aceea este păs- 
piesă a viitoru-

început însă să

Vîrstnicii și.au adus cu ei 
copiii. Obiectiv principal: 
unui mare combinat chimic.

Primele unelte folosite: 
lopeți și cazmale. Pădurea 
fie defrișată. S-au săpat fundații, s-au 
montat baracamente, au apărut mașinile 
specifice șantierelor de construcții. Oa
menii mîncau hrană rece, se încălzeau 
la focuri făcute din vreascuri adunate 
din pădure, despărțeau barăcile în ca
mere, cu cearșafuri, unde dormeau cu 
familiile. Rîdeau, cînd erau zile mai 
bune și înjurau de toți sfinții din calen
dar cînd veneau ploile, iar noroiul că
dea pe deasupra bocancilor. De-i întreba 
cineva ce s-au apucat să facă, răspun
deau scurt: Construim socialismul** !
Atîta și nimic mai mult. Omul pleca mai 
departe minunindu-se, iar ei strigau 
cît îi ținea gura după beton și cără
midă.

Cu toate greutățile existente, secțiile 
combinatului apăreau una după alta. 
Utilaje de înaltă tehnicitate erau aduse 
spre montare ; mai jos în poieniță apă
ruseră blocurile viitorului oraș, iar să
pătorii cotrobăiau prin librării 
nuale de chimie.

Mai tîrziu Marea Adunare 
vestea printr-un decret că pe 
triei a mai 
Victoria.

tîrnăcoape, 
început să

după ma-

apărut

Națională 
harta pă

un nou oraș : oralul

Ei sint făurarii
Nu poți

vorbești despre . __ ............ r_
unuia este strlns legată de existența ce

vorbi despre oraș fără să 
combinat. Existența

• lullalt. Aci în focul muncii, înfrîngînd 
greutăți, au crescut sute și sute de tineri 
chimiști. Țăranii de odinioară au devenit 
oameni cu o bună pregătire tehnică.

— Foarte important mi se pare faptul 
— îmi spunea tovarășul I. Marinescu 
directorul general — că la noi există o 
răspundere totală, că am ajuns într-un 
stadiu cînd oamenii din secții rezolvă 
probleme destul de grele. Ventilatoare, 
armături de înaltă presiune, schimbă
toare de căldură, in loc să fie. așteptate 
din străinătate au fost, în anul acesta, 
realizate cu succes de sectorul nostru 
mecanic. Mărirea cu 40 la sută a capa
cității fabricii de amoniac care stă la 
baza industriei chimice, mărire neprevă
zută în plan, este opera tinerilor, căci 
95 la sută din ingineri și........................
tineri.

Cînd am aflat că în   __  , 
combinatului 1 se va adăuga 4 noi sec
ții, că aci se vor produce noi produse 
ca metanolul și formolul, necesare in
dustriei de mase plastice, am înțeles 
bine un lucru. Am înțeles febrilitatea, 
pasiunea, cu care se scotocesc, manua
lele de chimie, studiile de specialitate, 
cărțile de cultură generală. Este o por
nire de masă, minunată și înălțătoare, 
spre culmile tehnicii moderne. Asaltul 
acesta, unii l-au început cu cîțiva ani în 
urmă, alții îl încep acum.

Am înțeles și de ce Moisin Traian 
pune uneori seara un prosop cu apă 
rece la cap. El nu mi-a spus acest lu
cru. L-am aflat mai tîrziu de la un bun 
prieten al său.

I-am făcut o vizită la domiciliu. O lo
cuință modernă, mobilată cu gust.

Galina — soția sa — pregătea la bu
cătărie masa de seară, iar micuțul Sașa, 
a rămas pe lîngă noi. Moisin Traian un 
tînăr înalt, brunet, cumpătat la vorbă și 
de o modestie rar întîlnită, preferă să-mi 
povestească despre alții și mai puțin 
despre el. Cînd a venit pe șantier, in 
1949, era muncitor necalificat.

Lucra la săpături, la fundații, unde 
era nevoie. Era perioada cînd se punea 
problema pregătirii cadrelor. Setos de 
cultură, dornic să învețe ceva, Moisin 
s-a înscris în același an la două cursuri 
de calificare pe care le urma consecu
tiv : operatori mecanici și gazogeniști. 
Mai tîrziu a urmat și cursurile de ope
ratori chimiști, după care a fost trecut 
la fabrica de amoniac pentru care se 
pregătise. Mașinile erau deja instalate. 
Le-a făcut doar verificare și rodajul și 
a rămas mai departe în exploatare ca 
maistru tehnolog. Moisin Traian s-a 
luat la trîntă voinicește cu greutățile 
vieții. El vrea să recupereze rapid ceea 
ce pierduse în copilărie. Astfel el ur
mează cursurile școlii medii tehnice de 
chimie din Făgăraș, la „fără frecvență**.

A fost trimis apoi doi ani în U.R.S.S. 
pentru specializare ca tehnolog speciali
zat în producția amoniacului și a În
grășămintelor azotoase. Multe a învățat 
de la oamenii sovietici. L-a impresionat 
deosebit de mult sinceritatea lor, dra
gostea lor pentru om, pasiunea cu care 
l-au ajutat să afle tainele chimi i.

tehnicieni sint

anul ce vine,

PETRE MARIN



GHID
argentinean

Date geografice despre Ar genii- am impresia că am găsit concen- 
na am acumulat. Din coloanele trat în desene și gravuri ceea ce 
ziarelor, din pagini de cărți și 
poate privind ecranul cinemato
grafic. Dar posezi oare imaginea 
Argentinei știind cîți locuitori are 
pe kilometru pătrat sau cîte greve 
s-au declanșat în anul ce-și consu
mă ultimele zile ? îndoielnic. Am 
răsfoit un album fotografic pentru 
uz european. Palate și iarăși pala-

te, mereu palate... Construcții mo
numentale, limuzine aerodinamice, 
femei de o frumusețe tulburătoa
re. După toate acestea urma sem
nul egalității și apoi cuvîntul Ar
gentina. Chipul Argentinei ?

Nu am fost în Argentina, dar 
această țară mi s-a înfățișat veri
dic într-o expoziție deschisă în 
centrul Bucureștiului. în două săli

Juan Jose Cartasso
Exod — gravură

Ștrengărită - PATRIA, ELENA 
PAVEL, ARTA, 1 MAI ; Două io- 
zuri - BUCUREȘTI. LIBERTĂȚII; 
Godzilla - REPUBLICA. GH. 
DOJA ; Taifun la Nagasaki — 
MAGHERU, I. C. FRIMU ; Impo. 
triva tuturor - LUMINA. COȘ- 
BUC : S-a întîmplat la Belgrad — 
V. ALECSANDRI. CENTRAL : Ci
catricea - ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE, N BALCESCU ; Lu. 

. mea tăcerii - VICTORIA. MOȘI- 
LOR ; Străbătînd Parisul - DOI- 
NA : Ciclul de filme „Maeștrii ar-

creația
(Urmare din pag. l-a)

Mureș — în care tinerii maghiari 
își pot însuși studii superioare.

ÎNTREBARE: Ce ne puteți 
spune despre aportul tinerilor crea
tori Ia tezaurul cultural al națio
nalităților conlocuitoare ?

RĂSPUNS : Tinerii creatori ocu
pă un loc important în mișcarea 
noastră culturală.

In literatură, de pildă, alături de 
scriitori din generația mai veche, 
ca prozatorii Nagy Istvan, Ko
vacs Gy orgy, Asztalos Istvan, 
poeții Horvâth Imre, Szemlâr Fe
renc, Horvath Istvân au crescut 
și s-au ridicat talente tinere ca 
Siito Andrâș, Szabo Gyula, Maj- 
tenyi Erik, Kanyadi Sandor, Ve
res Zoltan și alții. Cele mai va
loroase din creațiile lor de pildă 
„Neamul Gondoșilor” de Szabo 
Gyula, schițele și povestirile lui 
Siito Andraș sînt puternic anco
rate în actualitate.

In arta dramatică, sub îndru
marea unor actori cu renume ca 
Poor Lili și Kovăcs Gydrgy și-au

ÎNFRĂȚIȚI, ne dâruim
REPUBLICII

(Urmare din pag. l-a)

pre demnitatea feminină, despre 
răspunderile de soție și mamă, 
despre necesitatea de a ne domina 
impulsurile. Claudia îl privea cu 
ochi măriți de o inexplicabilă tea
mă și admirație și strălucitori de 
lacrimi reținute.

Am fost invitată la această adu
nare, ca una ce o cunoșteam mai 
bine pe Claudia și am plecat de 
acolo cu capul greu, mîhnită. 
M-am odihnit puțin, înainte de 
a pleca acasă, într-un salonaș al 
spitalului. Fără să vreau am au
zit o discuție care m-a îngrozit. 
Cei care vorbeau erau dr. L. și 
Claudia El îi reproșa actul necu
getat, sentimentalismul naiv care o 
determinase să procedeze așa. 
„Bine, dar știi că pentru tine am 
făcut-o“ — repeta ea, prostită, 
parcă de abisul care i se deschi
dea în față. M. L. devenise aspru :

— Eu nu ți-am cerut-o. Ceea 
ce a fost între noi ne privea și 
nu era menit să rămînă veșnic. Eu 
nu sînt virtovat că tu ți-ai închi
puit altceva. De ce ți-aî distrus 
căsnicia ? Vrei acum să mă faci 
de rîs și pe mine ?

Pe urmă, el a plecat șl ea a 

este caracteristic vieții unui po
por, am pipăit pulsul cotidianului, 
am pătruns prin „curtea din. dos",- 
cum se spune. Nu sînt cronicar 
plastic și n-am pretenția de a e- 
mite sentințe fără drept de apel. 
M-a interesat expoziția nu atît sub 
raportul realizării artistice, cît sub 
aspect documentar. Dacă vreți, în- 

manunchiate aceste lucrări 
tuiesc un cuprinzător ghid.

Ghidul acesta este sincer. Gon* 
sales Julian ne oferă un popas a- 
proape fotografic în liniștitul pa
lat Mir o. Bordino Jose aduce pi
torescul unei arhitectonici monu
mentale. în schimb, Juan Ibarra 
este crud : el ne conduce pașii în 
cartierul tristeții, acolo unde ca
sele sînt lipsite de monumental, 
unde singurătatea subliniază du
rerea.

Țara rumbelor? întrucîtva. Se- 
mino Esteban evocă un dans plin 
de pasiune în acuarela lui. Dar în 
țara aceasta trăiesc și eroii gravu- 
rei lui Vigo Abraham. Tristețe. O 
femeie și doi copii răscolesc cerul. 
Secetă. Citești disperarea în privi
rea femeii. 0 îngrijorare timpurie 
întunecă ochii copiilor. Sau cerșe
torii din gravura lui Casai Helio. 
O boccea și nesfîrșitul drum, 
nesfîrșit ca și suferința lor.

Desenele și gravurile din expo
ziție oferă, într-un fel, o succe
siune cinematografică. Contraste 
voluntare sau involuntare, imagini 
complectate de altele, detalii su
gestive pe un fundal incolor. Pei- 

tei romînești“ - MAXIM GORKI ; 
Negru pe alb, Cheile Țeiulul, Pe 
Amurul de Jos. Petrodvoreț. A- 
ventură la muzeu, Capra încăpă. 
țînată - TIMPURI NOI ; Gervaise 
- TINERETULUI ; Poetul - AL. 
POPOV ; Povestea micului coco
șat — GRIVIȚA ; Vînătoarea tra
gică - OLGA BANCIC: Intîlnire 
la bal - CULTURAL ; Moulin 
Rouge - VASILE ROAITA ; Dacă 
nu e una... e alta — UNIREA, 23 
AUGUST, M. EMINESCU.

făcut debutul și au orescut mulți 
actori tineri. Pot aminti, sumar, 
creațiile cîtorva — a lui Ciorba 
Andrâș în rolul lui Budai Nagy 
Antal din piesa cu același nume ; 
a lui Sinka Karoly în piesa „Mon- 
serat“, Tanai Bella în „Csongor es 
Tunde" (în rolul vrăjitoarei) sau 
Lohinsky Lorând în „Evadarea".

Compozițiile lui Olah Tibor, 
Zoltan Aladar, sînt cunoscute și 
apreciate de iubitorii de muzică.

încrederea în tineret, în talentul 
lui, în forțele lui este o caracte
ristică a revoluției noastre cultu
rale.

ÎNTREBARE î Ce ne puteți 
spune despre literatură și arta ca 
teren de înfrățire și conlucrare în
tre diferite naționalități ?

RĂSPUNS : Am spus că majori
tatea oamenilor de artă și cultu
ră : scriitori, actori, muzicieni, pic
tori etc. s-au alăturat din primii 
ani puterii populare, văzînd în 
ideologia marxistă, în patriotis
mul socialist și internaționalismul 
proletar farul călăuzitor în crea
ția lor. Ei au înțeles că a sluji 

rămas să plîngă. Eu nu puteam să 
înțeleg: el îi distrusese căminul, 
legîndu-i sentimentele, absorbin- 
du-i toată admirația, tot sufletul 
și acum tot el i-o reproșa ? De 
unde putere' pentru atîta minciu
nă, de unde suport moral pentru 
atîta lașitate ?

Peste două săptămîni am înțeles 
ceea ce n-am înțeles atunci: dr. 
L. s-a căsătorit Fata căreia îi a-

________  

TtNERETE-EDLKATIERASPLINDERI

DEMNITATEA TINEREȚII
cordase cinstea să-i devină soție 
era fiica unui om cu muncă de 
răspundere în ierarhia profesio
nală.

Cu acest prilej a început să se 
spună despre dr. L. că e „deștept". 
Că era ceva adevărat în această 
apreciere s-a văzut curînd, cînd a 
fost numit director adjunct al spi
talului. Totuși, nimeni n-a avut 
nimic de obiectat: era foarte tî- 
năr, dar era un medic excepțio
nal. Nici eu nu reușisem să-mi lă
muresc impresiile și sentimentele:

Am început să consum din proviziile pentru iama.

sajul industrial revine constant. 
Chipuri de muncitori realizează 
Onofrio Norberto, Ibarra Juan, 
Gesualdi Jose (opresc aci înșirui
rea deși am destule nume pentru 
a o continua). Mijloacele de reali
zare artistică diferă. Comună este 
însă prezența tragismului, a ele
mentelor ce evocă nefericirea, via
ța la porțile mizeriei. Iar această 
trăsătură comună o consider simp
tomul veridicității.

Viața e aspră și mulți dintre ar
tiștii argentinieni ce expun la 
București refuză trandafiriul. Exis
tă o înțelegere plină de omenesc 
a unor realități complexe, covîrși- 
toare deseori prin tristețe. Totuși, 
în tristețea aceasta străbate, per
ceptibilă dar fără stridențe, o dîră 
de optimism.

Cunoaștem date geografice des
pre Argentina. Dar acum cunosc 
și o fărîmă din sufletul urgenți- 
neanului, al omului simplu ce nu 
răzbate în elegantele albume de 
valoare publicitară.

EUGENIU OBREA

VICTORIA
orașul celor de 25 de ani

(Urmare din pag. l-a) 

întors în țară Moisln Traianîntors în țară Moisin Traian a 
fost trecut la fabrica nr. 3-uree 
și îngrășăminte azotoase, la pu
nerea căreia în funcțiune s-a 
muncit cu eroism. S-a stat ore în 
șir peste program. Nu obligați. 
Fabrica de uree era ceva nou în 
țară, trebuiau stabilite regimuri 
tehnologice, trebuiau crescuți 
oamenii necesari. Acum este pe 
funcția de inginer, dar cînd și 
cînd, seara mai pune apă 
la cap. Se pregătește. Vrea 
termine studiile.

Stăteam și-l priveam.
El, tînărul plecat din sat

rece 
să-și

El, tînărul plecat din sat cu 7 
clase elementare, primit mai în- 
tîi în rîndurile U.T.M., iar mai 
apoi în rîndurile candidaților de 
partid, îndeplinește astăzi funcția 
de Inginer intr-un combinat chi
mic, lucrează cu zeci și zeci de 
formule, stăpînește procese teh
nologice complicate.

Cioca Emanoil — tot un vete
ran al combinatului — venit aci 
de pe șantierul Agnita-Botorca a 
instalat primele conducte de gaz 
metan ale orașului. Acum este 
proiectant. Anul acesta a făcut 
in mod voluntar instalațiile de 

democrația populară înseamnă a 
sluji poporul, prietenia între oa
meni, fericirea, bunăstarea lor.

In Romînia, pe același pămînt 
— pămîntul patriei noastre — 
trăiesc, alături de romîni, ma
ghiari, germani, sîrbi etc. Ei nu 
au interese potrivnice care să-î des
partă — ci un țel comun : socialis
mul. Patria noastră nu formează 
numai o comunitate economică sau 
politică ci și o comunitate cultu
rală, adînc săpată în istorie. Și 
strămoșii noștri au fost frați, au 
luptat împreună și s-au influen
țat reciproc în obiceiuri, tradiții și 
cultură. Acum cu atît mai mult, 
trebuie să luptăm împreună, să 
construim împreună, să ne cunoaș
tem reciproc cultura, să îmbogă
țim împreună tezaurul cultural co
mun al patriei noastre.

Luna culturii — organizată în 
cinstea aniversării Republicii — 
este un nou prilej de înfrățire, de 
cunoaștere reciprocă a realizărilor 
noastre culturale, de schimb de 
experiență.

e adevărat că fusese meschin șl 
laș în viața personală, că se căsă
torise dintr-un calcul lucid, întoc
mit cu clarviziune; părea că ră- 
mîne totuși practicianul gata ori- 
cînd să lupte pentru o părticică de 
viață înzestrat cu inteligența și 
aptitudinile de cercetător. Asta 
n-a durat însă mult. Reușise să 
ajungă unde calculase — deacum
nu mai era necesar decît să se

mențină. Așa că, încetul cu înce
tul dr. L. a fost văzut din ce în 
ce mai puțin lîngă patul bolnavi
lor sau în cabinetul de consulta
ții. Intr-o zi — cînd nu avea mar
tori — a închis ușa în nas unei 
țărănci bătrîne care începuse să 
plîngă de durere în sala de aș
teptare și a plecat grăbit în oraș. 
Și aceasta a devenit o practică 
obișnuită.

Așa m-am convins că-1 intere
sează numai poziția lui socială și 
nimic altceva, că medicina însăși

activita-

In altă

fizioterapie și hidro-terapie a po
liclinicii noi. Așa a vrut el, așa 
a crezut că este bine.

Conțiu loan —- tehnician chi
mist la fabrica de uree și secre
tarul organizației de secție 
U.T.M. se consultă cu tinerii cum 
să facă mai interesantă 
tea în organizația lor. 1 se pare 
„că l-a depășit viața". în altă 
organizație se stabilesc echipeie 
zilnice de tineri care vor merge 
la tir. La laboratorul centrai în 
cadrul „Joii tineretului" a fost 
pregătit un concurs tip „drume
ții veseli" pe teme de producție. 
Fetele le fac în necaz băieților că 
ele au cîștlgat concursul, iar bă
ieții fac haz pe seama unei în
trebări care suna cam așa: care 
este compoziția chimică folosită 
de unele fete din secție, crezînd 
că le înfrumusețează tenul, dar 
care odată folosită și venind în 
contact cu soarele le-a pătat pie
lea ? Unii au fost „suparăți" de 
ce nu s-a trecut în program și o 
întrebare privitoare la soluția 
care le-a scăpat de aceste pete.

TlNEREȚEA-i TINEREȚE...

decît un singur om 
II cheamă Vasile 

de profesie mecanic. 
Nu stă însă acasă.

N-am reușit — cît am stat 
printre locuitorii noului oraș — 
să întîlnesc 
mai bătrîn. 
Tănase. E 
Pensionar.
Lucrează. Eu l-am văzut seara, 
între tineri, cîntînd în sala cea 
mare de spectacole, alături de 
fiul său Siivestru, care lucrează 
tot la combinat. Amîndoi fac 
parte din echipa de teatru. Pre
gătesc piesa în versuri: „Nunta 
Mariucăi" de Eugen Aslan.

Viața pulsează aci din plin. 
Este parcă mai viguroasă, mai 
puternică ca oriunde. In timp ce 
unul moare, 12 se nasc.

La sediul comitetului U.T.M., 
Pandrea Alexandru — secretarul 
— este deseori întrebat:

— Acum ce fac ? Trebuie să 
mă mut din blocul burlacilor. Am 
nevoie de apartament. Secretarul 
zîmbește și pleacă la directorul 
general. Cineva a făcut un calcul: 
actuala vîrstă medie a locuito
rilor noului oraș nu trece de 25 
de ani; în 1957 au mai fost în
temeiate 101 familii. Rind pe 
rînd, tinerii din cele 8 blocuri ale 
lor (fetele locuiesc chiar în pa
latul administrativ, o clădire 
construită după stilul arhitecto
nic georgian) își iau ca familiști 
apartamente noi în primire.

Se învață și se muncește cu 
pasiune în timpul programului de 
muncă, se cîntă și se joacă în 
timpul liber. M-am oprit într-o 
seară în sala sporturilor. Era pe 
la ora 9. Orchestra cînta unui 
mare grup de flăcăi și fete care 
repetau cu Indîrjire o suită de 
dansuri populare romînești din 
raionul Făgăraș.

nu e decît o trambulină în ace
lași scop. Gîndul acesta m-a îngro
zit pentru că — recunoașteți — 
ia trebuit o imensă prefăcătorie 
ca ani întregi să pară altul decît 
este, să muncească cu abnegație, 
să pară un om, un înțelept, un 
caracter și în fond să n-aibă altă 
grijă decît cum să urce în fiecare 
zi cîte o treaptă. Mi-a fost greu 
să-mi explic cum s-a format așa.

Poate n-aș fi reușit să-i cunosc 
niciodată cealaltă față a vieții dacă 
n-ar fi venit aici, la spital, să-i 
vorbească, o soră de-a lui. Cu a- 
cest prilej am aflat că provenea 
dintr-o familie de negustori. Cînd 
băiatul era în anul III la facul
tate tatăl primea o pedeapsă juri
dică pentru grave încălcări ale le
gilor. Băiatul ar fi putut să-și con
tinue studiile dar o teamă cum
plită să nu fie toată viața suspec
tat pentru fapta tatălui l-a făcut 
să caute o altă soluție. S-a retras

Gheorghe Silea a lăsat din 
mîini volanul pînă a doua zi di
mineață. A încălțat cisme ușoare 
și bluză cu mîneci largi. Pare 
insă puțin supărat. Fratele său 
Nicolae, compresoristul lipsește 
astăzi, sau a întirziat, iar alt 
frate, Iulian, a plecat în armată. 
Hei... cîrid se prindeau toți trei 
frații la joc...!

Octavian Mânu — maistru chi
mist, nu lipsește nici în seara 
aceasta. Numele îmi este foarte 
cunoscut. îl mai citisem pe 
un afiș ca interpret în comedia : 
„Băiețașul tatii".

Și uite așa, chiar la repetiții 
cu zeci de spectatori, pleacă aca 
să seara tîrziu, Trînți de obosea
lă. Dimineața pornesc din nou 
la lucru, iar seara din nou la re
petiții. Echipa va pleca în curînd 
în turneu la sate.

Din rîndurile vechilor construc
tori, din rîndurile chimiștilor de 
azi se nasc artiști talentați, poeți 
și scriitori. Cu o seară înainte 
l-am întîlnit în centrul orașului 
pe tovarășul loan Cunțan, redac
tor șef la stația de radioficare. 
profesor de muzică la școala me 
die, compozitor. Era foarte gră
bit.

— Vino te rog la școală — 
mi-a zis. Avem o adunare inte
resantă.

In hol, sus la etajul I cîteva 
sute de elevi adunați în careu.

Elevul Cornel Rădulescu — ci
tește un referat despre istoricul 
vieții culturale a orașului. Toți 
ascultă. Unii s-au născut în ace
ste locuri, alții s-au statornicit 
cu părinții lor aci mai tîrziu. 
Printre cei adunați își face loc 
o fetișcană de 16—17 ani. O 
cheamă Cecilia Anton. E elevă și 
ea la școala profesională de uce
nici. A fost invitată. Pare că se 
intimidează pentru un moment, 
dar se regăsește. Vocea-i curgă
toare se revarsă în sală. Un cin- 
tec popular și apoi altul. Băieții 
strigă din răsputeri bis I... 
bis!... întîlnirea pare a fi deo
sebit de plăcută. Tînărul munci
tor Anton Boțea, cîștigătorul 
premiului întîi pe țară cu ocazia 
celui de-al IV-a concurs al 
minelor culturale execută cu 
valu-i fermecat, construit de 
din lemn de corn, minunate 
lodii populare. E la rind apoi 
ucenicul Cornel Sobaru. Pe fața 
lui nu se citește niciun semn de 
timiditate. E intre foștii lui co
legi. Citește versuri din creația 
proprie. Adunarea ia sfîrșit și li
niștea serii se așterne ca întot
deauna peste oraș. Pe la casele 
lor, copiii au adormit cu greu. 
La stăruiau în minte frumoase a- 
mintiri. Orașul însă nu doarme. 
Viața clocotește aci In permanen
ță. Autobusele își fac apariția și 
muncitorii din schimbul de noap
te se îndreaptă spre combinat.

că- 
ca- 

el 
me-

din facultate anunțînd public că 
are să se întoarcă cînd va sta pe 
picioarele lui, că rupe legăturile 
cu familia care l-a înzestrat cu a- 
semenea rușinoase antecedente: 
„N-am familie. Am să fiu un sim
plu muncitor". A intrat într-ade- 
văr în producție. A făcut însă de 
la început un compromis pentru 
că era obișnuit să trăiască comod 
și liniștit: oficial își renega fami
lia — (cu aprobarea acesteia, care 
înțelegea să se „jertfească" pentru 
„cariera" fiului). Tn fapt primea 
bani, venea pe ascuns, se lăsa 
ocrotit și alintat. Perioada aceasta 
în care a început să ducă o viață 
sufletească dublă l-a nutrit cu o 

ambiție dură, seacă, l-a învățat să 
se lepede de sentimente, să cal
culeze lucid unde și cum va reuși 
să ajungă.

Nu prea mulți reușiseră să vadă 
ce trăsături de caracter se ascund 
dincolo de masca de principiali
tate. De aceea, cînd aprecia pe 
cineva — toată lumea îl aprecia, 
cînd condamna el — toată lumea 
se întorcea cu spatele la condam
nat.

Lucrurile acestea trebuiau să 
se termine odată. A fost discutat

REGULAMENTUL
privind desfășurarea examenelor 

și colocviilor în învățământul 
superior

—Cursuri de zi și cursuri fără de frecvență—
1. Examenele și colocviile stnt 

forme principale de verificarea 
cunoștințelor teoretice și practice 
ale studenților la disciplinele pre
văzute în planurile de învăță- 
mînt.

Pentru a imprima o creștere 
calitativă învățămîntului superior, 
pentru a îndruma pe studenți 
să-și însușească temeinic cunoș
tințele predate printr-un studiu 
individual susținut și bine orga
nizat, cadrele didactice vor ma
nifesta o exigență sporită la exa
mene și colocvii.

2. Numărul examenelor și co
locviilor și sesiunile de examene 
și colocvii se stabilesc prin pla
nurile de învățămînt care sînt a- 
probate de Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii, Departamentul 
învățămîntului Superior.

3. Studenții care urmează 
cursurile de zi, se pot prezenta 
la examene și colocvii, dacă au 
frecventat cu regularitate cursu
rile, au participat la seminarii și 
au efectuat lucrările practice și 
proiectele prevăzute în planurile 
de învățămînt.

Studenții înscriși la învățămîn. 
tul fără frecvență se pot prezen
ta la examenele și colocviile pre
văzute în planul de învățămînt 
pentru anul în care sînt înscriși 
dacă au promovat toate exame
nele anului precedent, au efectuat 
în bune condițiuni temele de con
trol, precum și lucrările practi
ce sau proiectele la disciplina 
la care dau examen.

4. Pentru studenții cursurilor 
de zi, de la toate instituțiile de 
învățămînt superior, se stabilesc 
trei sesiuni de examene și coloc
vii în cadrul îiecărui an de stu
diu : sesiunea din ianuarie (între 
16 și 31 ianuarie), mai — iunie 
(între 20 mai și 25 iunie) și sep
tembrie.

Pentru studenții de la tnvăță- 
mîntul fără frecvență se stabilesc 
patru sesiuni de examene și co- 
cocvii: sesiunea din 15—28 fe
bruarie, 1—15 aprilie, 1—30 iu
lie și 1—15 octombrie. La facul
tățile care pregătesc cadre didac
tice, prima sesiune are loc în ia
nuarie, în perioada vacanței de 
iarnă din învățămîntul de cultu
ră generală (2—15 ianuarie).

5. Orarul examenelor și coloc
viilor se întocmește de către de
canate, pe grupe de studenți și 
se aduce la cunoștința profesori
lor și studenților cu cel puțin o 
lună înainte de începerea sesiunii 
de examene și colocvii. Orarul de 
examene și colocvii trebuie să 
asigure studenților, în funcție de 
volumul materiei de examen sau 
colocviu, cel puțin 2 zile pentru 
fiecare disciplină în vederea re
petării materiei.

Examenele și colocviile se vor 
ține numai în locul și la ora 
dinainte afișate.

6. Examenele și colocviile »e 
dau cu cadrele didactice care au 
ținut cursurile respective. La exa
menele care cuprind și probe 
practice, acestea se vor da cu 
șeful de lucrări sau asistentul 
care a condus lucrările practice 
în timpul anului școlar, în pre
zența persoanei care a predat 
cursul și ține examenul. Proba

Informații
Sîmbătă a avut loc la Institu

tul romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea semnarea 
planului de muncă pe anul 1958 
pentru aplicarea acordului cultu
ral dintre R. P. Romînă și R.P.F. 
Iugoslavia.

Planul a fost semnat din par
tea romînă de acad. Mihail Ra- 
lea, președintele Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, iar din partea iu
goslavă de Nikola Vujanovici am
basadorul R.P.F. Iugoslavia la 
București.

★
Ministrul Afacerilor Externe al 

R. P. Albania Behar Shtylla a 
mulțumit printr-o telegramă mi
nistrului Afacerilor Externe al 
R. P. Romine, Ion Gh. Maurer, 
pentru felicitările adresate cu pri
lejul aniversării eliberării Alba
niei.

cazul în organizația de partid, s-a 
comunicat forurilor corespunză
toare. S-a cercetat și s-a constatat 
că, ruinat de ambiție, a încălcat 
grav obligații elementare profesio
nale și umane; a avut o compor
tare imorală, reprobabilă, din a- 
ceste pricini, dr. M. L. a fost 
scos din funcție și condamnat de 
opinia publică a colectivului. Dacă 
am scris ziarului am făcut-o pen
tru că m-am gîndit ca omul acesta, 
drapat cu atîta precauție în haina 
medicului pasionat, ajutat de o 
seamă de însușiri personale, a 
exercitat un timp o influență proa
stă asupra oamenilor foarte tineri, 
care credeau în el și-l urmau. 
Dacă ar fi fost leneș sau și-ar fi 
arătat de la început fățiș disprețul 
pentru om, s ar fi văzut repede 
cine și ce e în fond; dar el a 
muncit, a învățat, și-a creat plat
forma aparentă a unei vieți dem
ne și a unei integrități morale. 
Un asemenea om e primejdios 
pentru că e greu să vezi dincolo 
de mască, pentru că oamenii a- 
jung să creadă că așa cum e el, 
așa e bine să fie.

Pe cînd eram eu tînără nu exista 
o organizație care să-și pună, pe 
prim plan, problema formării ca
racterului tinerilor, a educării lor. 
Acum, U.T.M.-ui vrea, se stră
duiește, încearcă să facă lucrul a- 
cesta. Și dacă observațiile mele 
au folosit la ceva tinerii să pri
vească atent tn țurul lor și să fie 
necruțători cu cei perfizi, 

practică se efectuează în sesiu
nea de examen și precede proba 
orală.

In cazul lipsei motivate a celui 
care a predat cursul, rectorul (di
rectorul), la propunerea decana
tului, poate da delegație unui alt 
membru al catedrei să facă exa
minarea.

7. La examen se verifică cu- 
cunoștințele teoretice ale studen
ților precum și deprinderile pri
vitoare la aplicarea In practică 
a cunoștințelor teoretice, în do
meniul disciplinei de examen. 
Examinarea se va face din întrea
ga materie predată în semestrele 
anterioare, neverificată prin exa
men. In aprecierea cunoștințelor 
se va ține seama de nota obținu
tă la colocvii, (dacă Ia disciplina 
respectivă au existat în semestrele 
anterioare). La examen participă 
și asistentul care a seminarizat 
sau a condus lucrările practice 
ale grupei respective la discipli
na de examen.

Examenul, atît la cursurile de 
zi cît și la învățămîntul fără frec
vență constă din: probă practi
că (la disciplinele care au lucrări 
de laborator, atelier, teren expe
rimental, clinică, etc.), probă 
scrisă (la disciplinele pentru care 
catedra apreciază necesitatea a- 
cestei probe) și probă orală.

In cazuri speciale consiliile de 
facultate pot hotărî ca proba 
practică să nu fie susținută în 
cadrul examenului. In aceste ca
zuri. aprecierea asupra studen
tului privitoare la proba practică 
va fi aprecierea dată pentru lu
crările din cursul semestrului.

8. Colocviile au caracterul de 
examen parțial și constau dintr-o 
probă orală. La colocvii se exa
minează cunoștințele studenților 
din materia semestrelor anteri
oare (neverificată prin examen 
sau colocviu).

9. La disciplinele facultative, 
decanatele fixează examene sau 
colocvii la încheierea cursului sau 
a anului școlar (în cazul cind 
cursul se extinde pe mai mult de 
2 semestre). Prezentarea studen
ților la aceste examene sau co
locvii este facultativă. Nota ab
ținută se trece în carnetul de 
student și în celelalte documente 
de evidență a situației școlare a 
studentului.

10. Volumul cunoștințelor ce
rut la examene și colocvii este 
determinat de programa de curs.

11. La examenul scris se vor 
da unul sau mai multe subiecte, 
după specificul disciplinei, trata
rea tuturor subiectelor fiind obli
gatorie.

Probele orale și cele practice 
ale examenelor și colocviilor se 
vor desfășura pe bază de bilete 
de examen (colocviu). Biletele 
de examen (colocviu) se vor dis
cuta in cadrul catedrei și vor fi 
semnate de examinator și de șe
ful catedrei.

Biletele de examen (colocviu) 
pot conține mai multe întrebări 
referitoare la problemele teoreti
ce și aplicative ale cursului, ast
fel ca în baza răspunsurilor să 
se constate felul în care studen- 
ții și-au însușit materia cursului 
respectiv și deprinderea de a • 
aplica.

Numărul întrebărilor din bile- 
tele de examen (colocviu) este 
stabilit de examinator. Studenții 
stnt obligați să răspundă in toa
te întrebările din bilet. Dacă exa
minatorul nu e clarificat asupra 
nivelului de cunoștințe al stu
dentului, el poate pune întrebări 
suplimentare.

Examenele șl colocviile se vor 
desfășura într-o atmosferă de 
seriozitate care să favorizeze 
concentrarea studenților asupra 
problemelor de tratat. Se va lăsa 
studentului timpul necesar de a 
sistematiza și schița răspunsul.

12. Proiectele de an se susțin 
înaintea sesiunii de examen în 
fața cadrelor didactice care le-au 
condus, în prezența persoanei 
care a predat cursul la discipli
na respectivă.

13. Colocviile pentru practica 
pregătitoare și practica în pro
ducție se țin în unitățile de învă
țămînt superior de o comisie 
specială numită de către decan, 
cu participarea conducătorului 
practicii.

14. Aprecierea cunoștințelor 
studenților la examene, colocvii, 
proiecte, practica în producție și 
practica pedagogică se face cu 
notele de la 1—10 (exprimate 
prin numere întregi), nota maxi
mă fiind 10, iar nota minimă de 
promovare 5. La disciplinele Ia 
care examenul constă din mai 
multe probe examinatorul va a- 
precia rezultatele de la fiecare 
probă și va stabili o singură 
notă pentru întreg examenul.

Nota la proiect nu se include 
în nota de examen a disciplinei

VIZITĂ PRIETENEASCĂ
Membrii delegației de militanțl 

ai mișcării sindicale și veterani 
în producție din U.R.S.S. care 
ne vizitează țara, au fost primiți 
sîmbătă la amiază la Consiliul 
Central al Sindicatelor de tova
rășii Gheorghe Apostol, Anton 
Moisescu, Liuba Chișinevschi, 
Mihai F. Marin, Ion Dobre. mem
bri ai Prezidiului C.C.S. și M. 
Rob, șeful Secției internaționale 
a C.C.S.

După ce a salutat în numele 
Consiliului Central al Sindicate
lor pe membrii delegației sovie
tice, tovarășul Gheorghe Apostol 
a făcut o scurtă expunere asupra 
dezvoltării mișcării sindicale din 
țara noastră, care în cursul anu
lui trecut a sărbătorit cea de-a 
50-a aniversare a sa și asupra 
sarcinilor actuale ale sindicate
lor din țar* noastră. 

respective, ci se înscrie separat 
atît în carnetul de student cît și 
în evidența facultății.

Nota de promovare se v» în
scrie imediat după tratarea su
biectelor în carnetul de student 
și în catalogul de examen, com- 
plectîndiu-se toate rubricile. No
tele 1, 2. 3 și 4 se trec numai 
în catalogul de examen al disci
plinei respective.

15. Studenții de la cursurile de 
zl își pot susține examenele și 
colocviile dintr-o sesiune, în se
siunile următoare ale aceluiași an 
școlar.

Promovarea studenților de la 
cursurile de zi, dintr-un an în 
altul, se face odată pe an la sfîr- 
șitul sesiunii de examene din 
septembrie. Sînt promovați stu
denții care au trecut toate exa
menele, colocviile și proiectele 
prevăzute în planul de învăță- 
mint pentru anul respectiv de 
studiu.

16. In sesiunea septembrie, 
conducerea instituției de invăță- 
mînt superior poate aproba, cind 
există motive bine justificate ca 
studentul să fie reexaminat la cel 
mult 2 discipline nepromovate și 
numai tn timpul sesiunii.

17. Studenții de la cursuril 
de zi care în urma sesiunii dm 
septembrie n-au promovat toate 
examenele, colocviile și proiecte, 
le anului în care au [ost înscriși 
sînt declarați repetenți sau ex
matriculați.

Studenții repetenți sînt obli, 
gați a susține toate examenele, 
colocviile și proiectele anului pe 
care-1 repetă.

Studenții care din motive de 
boală sînt obligați să absenteze 
mai mult de 60 zile într-un an 
școlar, precum și studenții bol
navi TBC care nu au promovat 
toate examenele, colocviile și 
proiectele anului de studii res
pectiv, pot fi înscriși în același 
an de studii în anul școlar urmă
tor fără a fi considerați repetenți 
(fără a repeta examenele, coloc
viile și proiectele promovate). A- 
probarea acestor situații va fi 
dată de decanate pe baza actelor 
medicale eliberate de unitățile 
sanitare în drept (spitale, poli- 
clinici studențești, sanatorii).

18. Studenții de la cursurile 
de zi care repetă anul (repetenți 
sau acei prevăzuți la art. 17 al. 
3) și nu-1 promovează, vor fi 
exmatriculați.

Studenții din anul I șl II ex
matriculați din cauza situației la 
învățătură' nu au dreptul la în
scriere la alte facultăți sau in
stitute. Ei se pot prezenta la 
concursul de admitere pentru a- 
nul I la o facultate de alt tip de
cît aceea din care au fost exma. 
triculați.

Studenții din anul III—VI, ex
matriculați din cauza situației Ia 
învățătură pot fi înscriși la o fa
cultate identică sau înrudită, a 
altei instituții de învățămînt su
perior, cu aprobarea rectorului 
acestei instituții.

19. Studenții de la cursurile 
fără frecvență pot să promoveze 
un an de studiu în doi ani șco
lari.

Studenții care nu au promovat 
anul de studii în care sînt în
scriși în cursul unui an școlar, 
se pot înscrie în anul de studii 
următor, numai după ce promo
vează examenele restante în se
siunea februarie sau aprilie ale 
anului școlar următor.

Studenții care promovează a- 
nul de studii în care sînt înscriși 
cu notele 8. 9, 10, In sesiunile fe
bruarie și aprilie, se pot înscrie 
în anul de studii următor în 
cursul lunii mai.

Studenții de la învățămîntul 
fără frecvență care în decurs de 
2 ani n-au promovat un an de 
studiu, vor fi declarați repetenți. 
In caz de repetenți» nu li se re
cunosc examenele promovate. Stu
denții repetenți care nu promo
vează în decursul unui an școlar 
anul de studiu pe care-l repetă, 
se exmatriculează.

Studenții din anul I și 11 ex
matriculați pentru repetenție nu 
au dreptul să se înscrie la alte 
facultăți sau institute decit prin 
examen de admitere In anul 1.

20. Conducerile instituțiilor de 
învățămînt superior, decanatele 
și șefii de catedră vor controla 
modul cum se desfășoară exame
nele și colocviile.

21. După sesiune, rezultatele 
examenelor se supun analizei ca
tedrei și consiliului de facultate 
sau consiliului Instituției de in- 
vățămînt superior, pentru a să 
putea lua măsuri de îmbunătăți
rea muncii.

22. Drepturile de bursă și obli
gațiile de taxe ale studenților de 
la tnvățămtntul de zi, se stabi
lesc pe baza rezultatelor anului 
școlar, în urma sesiunii din sep
tembrie.

Conducătorul delegației de mi- 
litanți ai mișcării sindicale și ve
terani în producție din U R.S.S., 
ing. M. M. Vasiliev după ce a 
mulțumit pentru invitația făcută 
de Consiliul Central al Sindicat 
telor de a vizita R. P. Rominâ a 
spus printre altele: „In cele 14 
zile cit am stat în țara dv., am 
avut prilejul să vizităm între, 
prinderi și instituții. Ne-am dat 
seama că poporul romîn a înscris 
succese deosebite în producție, in 
refacerea și dezvoltarea econo
mie) naționale. Ceea ce ne-a im
presionat în mod deosebit, a fost 
căldura și bucuria cu care im 
fost întîmpinați peste tot in 
cursul vizitei noastre".

Au mai luat cuvîntul și alți 
membri ai delegației de mili- 
tanți ai mișcării sindicale și ve
terani tn producție din U.R.S.S.



încheierea lucrărilor celei de a 9=a sesiuni a Sovietului Suprem al U.R.S.S.

pace
Vom face total ca anul 1958

să fie un an de
a declarat N. S. Hrușciov la ședința

a sesiunii Sovietului Suprem
din 21 decembrie 

al U.R.S.S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite: La 21 decembrie 

ți-a încheiat lucrările la Moscova 
Suprem al U.R.S.S.

La ședința comună de închidere 
lui Naționalităților, A. A. Gromîko, 
U.R.S.S., a răspuns la interpelarea 
tură cu rezultatele discutării între 
cu privire la posibilității© realizării

N. S. Hrușciov a rostit o amplă cuvîntare consacrată 
probleme ale situației internaționale. w . .

Sesiunea a adoptat o hotărîre în care aprobă activitatea guvernului 
sovietic în domeniul politicii externe.

Luînd cuvîntul la ședința din
21 decembrie a sesiunii Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov a arătat la începutul 
cuvînitării sale că dintre cele mai 
Importante evenimente interna
ționale din ultimul fimp, trebuie 
amintite în primul rînd sărbăto
rirea celei de-a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie și Consfătuirile de la 
Moscova ale reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești și că aceste consfătuiri au 
demonstrat în mod convingător 
coeziunea tot mai strînsă a la
gărului socialist și a întregii 
mișcări comuniste internaționale, 
pe baza ideologică a marxism- 
leninismului.

După ce a arătat că Declarația 
Consfătuirii reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste este un exem
plu de dezvoltare . creatoare a 
marxism-leninismului pe baza 
generalizării experienței colective 
a partidelor comuniste din țările 
socialiste și capitaliste, N. S. 
Hrușciov a declarat:

Manifestul Păcii adoptat la 
Consfătuirea tuturor partidelor 
comuniste și muncitorești are o 
uriașă importanță istorică în lup
ta pentru pace în întreaga lume. 
După cum se știe, delegația 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia a participat la Consfătui
rea partidelor frățești din toate

Planurile

cea de-a 9-a sesiune a Sovietului

a Sovietului Uniunii și Sovietu- 
ministrul .Afacerilor Externe al 
unui grup de deputați în legă- 
stato a problemei dezarmării și 
unui acord în această problemă, 

mai multor

țările și la adoptarea Manifestu
lui Păcii. Acest faipt este un nou 
pas înainte pe calea apropierii 
continue a comuniștilor iugoslavi 
de partidul nostru și de celelalte 
partide comuniste și muncitorești. 
Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia nu a participat însă la 
consfătuirea partidelor frățești 
din țările socialiste și la semna
rea Declarației. Este oare acesta 
un lucru negativ ? Firește, este 
negativ, întrucît aceasta dovedeș
te că între Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia și toate celelalte 
partide comuniste și muncitorești 
din țările socialiste există încă 
divergențe într-o serie de proble
me ideologice și politice. Este 
însă clar că în prezent există 
mai puține asemenea divergențe 
decît înainte.

In muite probleme impor
tante comuniștii iugoslavi se si
tuează pe aceeași poziție cu toa
te partidele comuniste și munci
torești. Vom duce și de acum 
înainte o politică de prietenie si 
colaborare cu popoarele frățești 
din Republica Populară Federati
vă Iugoslavia și ne vom strădui 
să întărim relațiile cu Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia pe 
baza principiilor de nezdruncinat 
ale marxism-leninismului, să H» 
chidăm divergențele existente 
încă în problemele ideologice și 
politice.

insuportabilă povara impozitelor 
care apasă greu în primul rînd 
pe oamenii muncii. Dacă s-ar 
calcula cît costă cursa înarmări
lor din toate țările, oamenii s-ar 
îngrozi; ei ar înțelege cît de 
mult din avuția națională se 
cheltuiește zadarnic, avuție care 
în alte condiții ar putea fi folo
sită pentru ridicarea nivelului de 
trai al popoarelor, pentru dezvol
tarea economiei și culturii.

După ce arată că întregul sens 
al politicii imperialiste „de pe 
poziții de Jorță“ este de a sili 
Uniunea Sovietică să accepte ce
rerea ultimativă a țărilor occi->' 
dentale și de „a reglementa** a- 
numite probleme poHtice în con
diții avantajoase imperialiștilor, 
vorbitorul s-a referit la intenția 
puterilor occidentale de a se a- 
mesteca în treburile interne ale 
țărilor de democrație populară 
pentru a lichida, în ciuda voin
ței popoarelor, cuceririle socialis
te ale oamenilor muncii și să 
restabilească puterea capita
liștilor și moșierilor și la in
tenția de a „reunifica** Ger
mania prin alipirea Germaniei 
răsăritene la cea apuseană. 
După cum vedeți, a spus N. S. 
Hrușciov, ele vor ca noi să con
simțim în mod conștient la întă
rirea miltarismului și spiritului 
revanșard german.

Prin ce se deosebește o aseme
nea „reglementare** a probleme
lor politice de dictat, de politica

de ultimatum ? O astfel de poli
tică nu s-a bucurat niciodată de 
succes față de Uniunea Sovietică. 
Și cu atît mai mult ea nu va avea 
succes acum.

Noi spunem reprezentanților 
țărilor occidentale și în primul 
rind S.U.A.: aruncați la lada de 
gunoi a istoriei politica voastră 
„de pe poziții de forță“ nerezona
bilă care s-a compromis destul. 
Acolo îi este locul !

Să rezolvăm problemele liti
gioase prin tratative pașnice și 
în mod lucid, fără dictat, să dis
cutăm în condiții de egalitate în 
drepturi problemele care frămîn- 
tă omenirea, să excludem războiul 
ca mijloc de rezolvare a proble
melor internaționale, să recu
noaștem statu quo-ul, adică să re
cunoaștem situația care s-a creat 
în lume și anume existența sta
telor socialiste și capitaliste, să 
nu ne Amestecăm unul în trebu
rile interne ale celuilalt.

N. S. Hrușciov a repetat apoi 
propunerea Uniunii Sovietice ca 
cele două sisteme să se întreacă 
pașnic.

Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, a declarat mai de
parte N. S. Hrușciov, nu ame
nință pe nimeni cu războiul, ele 
nu intenționează să impună 
prin forță modul lor de a 
și de a acționa. Singurul 
pe care îl propun ele este 
și prietenia între popoare.

cuiva 
gîndi 
lucru 
pacea

Politica de dictat 
fafă de U.R.S.S. este lipsită 

de rafiune

vor porni de la premisa că

au
reacfiunii

că
_ T____  _________ , în
dreaptă focul principal împotri
va tuturor partidelor comunisie

N. S. Hrușciov a arătat 
dușmanii socialismului își

de popoarele Uniunii Sovietice. 
Cei mai înverșunați dușmani ai 
U.R.S.S. sînt în prezent nevoiți 
să recunoască că în ochii oame
nilor muncii din întreaga lume 
Uniunea Sovietică are un presti
giu de nezdruncinat, ca toate 
partidele frățești au o adîncă în
credere în partidul nostru comu
nist.

Cel mai bun răspuns al comu
niștilor și al tuturor oamenilor 
sovietici la această încredere va 
fi lupta noastră plină de abnega
ție pentru construirea societății 
comuniste, sporirea continua a 
puterii Țării Sovietice și a între
gului lagăr socialist, lupta neo
bosită pentru pace între popoare, 
întărirea prieteniei cu oamenii 
muncii și cu forțele democratice 
din întreaga lume.

Sîntem recunoscători tuturor 
prietenilor noștri pentru încrede
rea și recunoașterea meritelor 
partidului nostru, poporului nos
tru

Declarăm tuturor prietenilor și 
tovarășilor că în lupta pentru 
victoria comunismului sîntem as
tăzi la fel de tineri și plini de 
vigoare ca în zilele cînd pășeam 
spre victoria Marelui Octombrie, 
ca în zilele cînd luptam pe 
fronturile războiului civil, pe 
fronturile Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei.

Am păstrat puternicul avînt 
revoluționar și asigurăm pe tova
rășii noștri de luptă pentru cauza 
clasei muncitoare că vom fi în
totdeauna credincioși principiilor 
marxism-leninismului, principiilor 
internaționalismului proletar, că 
ne vom considera și pe viitor 
detașamentul de avangardă care 
a ridicat sus steagul leninist și 
în frunte cu Lenin a pornit pri
mul ia asaltul capitalismului și 
poartă cu succes acest steag de 
40 de ani.

Asigurăm că vom tlne ^erm 
steagul leninist în mîinile noas
tre, vom păși cu încredere înain
te spre triumful comunismului, 
vom lupta cu perseverentă pen
tru pace în întreaga lume.

și îndeosebi împotriva Partidului 
Comunist'' al Uniufiii Sovietice, 
pentru că clasa muncitoare din 
U.R.S.S. și P.C.U.S. au dat tin 
exemplu de luptă revoluționară 
împotriva exploatatorilor, pentru 
interesele clasei muncitoare, pen
tru interesele poporului muncitor, 
pentru triumful socialismului.

Imperialiștii, a continuat N. S. 
Hrușciov, încearcă să-și camufle
ze tactica perfidă de scindare a 
unității țărilor socialiste prin a- 
firmații că ar purta de grijă „in
dependenței" unor țări, Cînd 
cercurile imperialiste luptă îm
potriva unității țărilor socialiste 
ele pozează în apărătoare ale in
dependenței și suveranității unor 
state. Cînd însă vorbesc despre 
necesitatea uniTii țărilor capita
liste în blocuri militare, cer de 
la partenerii lor ca în numele 
acestei alianțe să renunțe la su
veranitatea statelor lor, afirmînd 
că suveranitate absolută nu exis
tă, că aceasta este un anacro
nism.

Trebuie să fim și pe viitor vi- 
gilenți, să nu ne lăsăm derutați, 
să ducem cu fermitate și consec
vență o politică care să contri
buie’ la coeziunea țărilor lagăru
lui socialist, la unitatea lor, să 
ducem o politică de pace, o poli
tică de întărire a colaborării și 
relațiilor de prietenie cu toate 
țările pe baza principiilor leni
niste ale coexistenței pașnice.

Rezultatele cosfătpirilor parti
delor comuniste și muncitorești 
au arătat că au eșuat total pla
nurile reacțiunii internaționale de 
a produce o sciziune, de a slăbi 
unitatea țărilor socialiste, de a 
submina prestigiul Uniunii So
vietice și de a slăbi legăturile 
dintre partidele frățești și parti
dul comunist din țara noastră. 
Lucrările consfătuirilor au con
firmat simpatia profundă pe care 
o nutresc toate partidele frățești 
față de partidul nostru și față

Să rezolvăm
litigioase prin tratative 

pașnice

problemele

In ultimele zile, în centrul a- 
tenției opiniei publice mondiale 
se află mesajele adresate de gu
vernul Uniunii Sovietice, guver
nelor S.U.A., Angliei, Franței, 
Republicii Federale Germane, Ita. 
liei, Turciei, Norvegiei, Danemar
cei, guvernelor celorlalte țări 
membre ale N.A.T.O. precum șl 
guvernelor tuturor țărilor membre 
ale Organizației Națiunilor Unite. 
Noua inițiativă de pace a Uniunii 
Sovietice s-a bucurat de aproba
rea și sprijinul tuturor acelora 
cărora le este scumpă cauza pă
cii și securității popoarelor.

După ce a amintit propunerile 
conținute în mesajele adresate de 
guvernul U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov a spus : este cazul sâ amin
tesc că reprezentanții puterilor 
occidentale au insistat încă acum 
cîțiva ani pretinztnd că politica 
de pace a Uniunii Sovietice și 
propunerile ei privitoare la nece
sitatea slăbirii încordării interna
ționale ar fi dictate chipurile de 
slăbiciunea noastră economică și 
înapoierea tehnică. De aceea, spu
neau ei, trebue să facem pre
siuni asupra Uniunii Sovietice, 
s-o silim cu amenințarea forței 
să facă concesii politice și dacă 
va fi posibil, s-o constrîngem să 
renunțe la ideologia ei. Cum s-au 
terminat aceste planuri se știe 
bine.

Calculele privitoare la slăbiciu
nea Uniunii Sovietice și încercă- , . . 
rile de a promova în relațiile cu levat în primul rînd faptul că 
ea politica de dictat au fost lip- sub influența opiniei publice pe 
site de sens și de orice rațiune ordinea de zi a sesiunii N.A.T.O. 
atît în trecut cît și în prezent. ........................ ’ ’

Referindu-se la problema dezar. lor guvernului sovietic, 
mării, N. S. Hrușciov a declarat buie 
că U.R.S.S. s-a pronunțat și se șefi 
pronunță și acum pentru interzi- occidentale 
cerea totală și necondiționată a o atitudine 
armelor L._
stocurilor de aceste arme, pentru vernului sovietic cu privire la o 
reducerea substanțială a forțelor întîlnire a șefilor de state pentru 
armate și a armamentelor cu in- discutarea problemelor internațio- 
stituirea unui control internațio- hale actuale. Este caracteristic 
nai. faptul că mulți conducători ai de-

Vorbind despre rezoluția lagațiilor țărilor occidentale au 
O.N.U. cu privire la constituirea fost nevoiți să-și înceapă și să-și 
unei noi comisii pentru dezarma- încheie declarațiile făcute la se
re, N. S. Hrușciov a declarat că siunea N.A.T.O. cu cuvinte des- 
Uniunea Sovietică nu va lua par- pre pace, 
te la lucrările ei deoarece in acea- șj _______
stă comisie este menținut vechiul N.A.T.O. se vorbește mult despre 
raport de forțe și majoritatea pace.

Și noi,
SPUS re».1 a, . •, ■■ ■.
ciov — sîntem de acord să sem
năm 
și dezarmare. De ce

a reprezetanților țărilor socialiste 
și capitaliste se pot obține rezul
tate pozitive. Ce este necesar pen
tru aceasta? Trebuie în primul 
rind să se renunțe la examinarea 
in cadrul unei asemenea confe
rințe a problemelor asupra cărora 
există divergente ideologice, să 
se renunțe la discutarea proble
mei căilor pe care vor păși țările 
socialismului și {urile capitalis
mului. Să lăsăm popoarelor să 
rezolve aceste probleme. In al 
doilea rînd trebuie să se recunoa
scă faptul că există țări socia
liste și țări capitaliste, să nu 
existe amestec în treburile al
tuia, să nu se recurgă la mijloa
cele „războiului rect", să se re
nunțe la încercările de a schimba 
prin forță situația existentă. Dacă 
reprezentanții puterilor Occidents.

le vor porni de la premisa că 
există numai sistemul capitalist 
și vor ignora țările socialiste, nu 
se va putea ajunge la vreun a- 
cord care să aibă la bază înțele
gerea reciprocă.

Dacă țările occidentale vor re
cunoaște statuquo-ul, atunci s-ar 
putea merge cu curaj la o ase
menea întîlnire, atunci s-ar putea 
ajunge ușor la o înțelegere asu
pra multor probleme, s-ar putea 
crea condiții pentru normalizarea 
relațiilor dintre state, pentru o 
viață liniștită șl pașnică a oa
menilor.

Dar nouă ni se spune : Este 
inutil să ne întilnim cu Uniunea 
Sovietică deoarece ea este intran. 
sigentă și se situează pe o pozi
ție „rigidă" și chiar dacă am 
reuși să cădem de acord asupra 
anumitor probleme Uniunea So
vietică nu-și îndeplinește, chipu
rile, obligațiile sale, nu se ține 
de cuvînt. Asemenea afirmații nu 
au nici un fel de temei. Am fi pu
tut nici să nu vorbim despre a- 
ceasta dacă în ultima vreme une. 
le persoane oficiale din țările 
occidentale nu ar face din dezin
formarea opiniei publice mondiale 
o regulă. Astfel dl. Dulles iar 
apoi dl. Adenauer au declarat re
cent că la conferința de la Ge
neva a șefilor guvernelor celor 
patru puteri s-ar fi căzut de a- 
cord asupra problemei reunifică- 
rii Germaniei dar că Uniunea So
vietică nu și-ar îndeplini obliga
țiile asumate. Această afirmație 
nu corespunde realității și este 
contrară faptelor. Provoacă ne
dumerire faptul că în comunica
tul asupra recentei sesiuni a con
siliului N.A.T.O. este repetată 
versiunea falsă a dl. Dulles. N. 
S. Hrușciov a arătat că la confe
rința de la Geneva, Uniunea So
vietică s-a situat pe poziția că 
pentru rezolvarea problemei ger
mane trebuie să se țină seama de 
fapte, adică trebuie să se aibe în 
vedere că există două state ger
mane — Republica Democrată 
Germană și Republica Federală 
Germană, că nu se poate pune 
problema fuziunii lor mecanice, 
că problema germană nu poate fi 
rezolvată fără participarea re
prezentanților celor două state 
germane.

Noi ne situăm și astăzi pe acea
stă poziție. Atunci Pe ce bază 
afirmă dl. Dulles că Uniunea So. 
vietică nu și-ar îndeplini angaja
mentele ? Lipsa de temei a de
clarațiilor dl. Dulles este atît de 
evidentă încît pînă și presa bur
gheză a demascat aceste afirma
ții false.

tate rînduri, măsuri unilaterale în mijloacele și forțele eliberate fn 
vederea reducerii continue a efec- construcția pașnică, pentru îmbu- 
tivului forțelor sale armate și nătătirea condițiilor de trai ale 
cheltuielilor nlilitafe, folosind poporului sovietic.

Să fie chemați la ordine 
acei care se joacă cu soarta 

popoarelor

de

Sîntem de acord să semnăm 
o declarafie despre pace 

și dezarmare
Tovarăși I Recent au fost date 

publicității declarația și comuni
catul sesiunii Consiliului Uniu
nii nord-atlantice (N.A.T.O.), la 
care au participat șefii guverne
lor țărilor participante la acest 
bloc, Dacă, judecăm după decla
rațiile presei străine, trebuie re

a fost inclusă problema mesaje-
................... Tre- 

acelor 
țărilor 

avut

salutată poziția 
ai guvernelor 

care au 
aprobativă față de 

atomice și distrugerea ideea preconizată în mesajele gu-

documentele sesiunii

Amintind că Uniunea Sovietică, 
Republica Populară Chineză, toa
te țările socialiste promovează 
consecvent o politică de pace și 
că pe zi ce trece un număr tot 
mai mare de personalități se 
pronunță pentru încetarea poli
ticii „războiului rece",. pentru 
încetarea cursei înarmărilor, pen
tru întemeierea relațiilor dintre 
state pe baza coexistenței pașni
ce, N. S. Hrușciov a spus : Salu
tăm pe oamenii de stat de sea
mă — primul ministru al Indiei, 
Nehru, președintele Indoneziei 
Sukarno, primul ministru al Bir- 
maniei U Nu; președintele Egip
tului Nasser, președintele Siriei, 
Kuatli, și pe alți oameni de stat 
care luptă cu perseverență pen
tru cauza păcii.

Politica „războiului rece“ este 
criticată de oameni de stări so
ciale diferite, reprezentînd dife
rite paturi ale societății: liber 
profesioniști, patroni, oameni po-

litici. In ultima vreme diferite 
personalități ca ministrul Aface
rilor Externe al Canadei Smith, 
filozoful englez Russel, fostul 
ambasador al S.U.A. în Uniunea 
Sovietică Kennan, industriașul 
Eaton, ziaristul Hearst și mulți 
alți oameni de stat și reprezen
tanți ai vieții publice din tarile 
capitaliste relevă necesitatea unei 
aprecieri mai realiste a raportu
lui de forțe pe arena internațio
nală.

Popoarele iubitoare de pace sa
lută asemenea declarații deoare
ce înțeleg ce înseamnă un război 
in condițiile actuale.

In continuare, vorbind despre 
orientarea spre agravarea rela
țiilor dintre state, promovată de 
cercurile guvernante ale statelor 
imperialiste , N. S. Hrușciov a 
subliniat că popoarelor li s-a urît 
cu isteria războinică, cu tensiu
nea nervilor. Pentru ele, a de
clarat N. S. Hrușciov, * devenit

raport de forțe $ 
locurilor sînt deținute de țările 
capitaliste. Rezoluția sus-aminti- 
tă, a spus el, ia forma unui dic
tat. U.R.S.S. nu poate fi de acord 
cu politica încălcării totale de „j dezarmare. De ce țările
către ow parte a intereselor celei- membre ale N. A. T. O. și țările 
lalte părți. u participante la Tratatul de la

Uniunea Sovietica a spus yarșovia nu ar putea elabora o 
în continuare N. S. Hrușciov — declarație comună de neagresiu- 
se va strădui și de acum înainte L - - ............
în mod perseverent să se reali- 
zeze acorduri rezonabile în pro- r^zboi 
blemele dezarmării cafe sînt cele ■ ' 
mai arzătoare probleme ale con
temporaneității.

Uniunea Sovietică a j . 
convocarea unei conferințe a șe
filor guvernelor țărilor socialiste 
și capitaliste pentru ca într-o at
mosferă de lucru pe baza egali- |uror 
tății în drepturi, să se discute și 
— ««I..reciproc

‘ care
omenirea, in- 

dezarmării.
o asemenea

să se găsească soluții r 
acceptabile în problemele

in
Uniunea Sovietică — a 
continuare N. S. Hruș-

o declarație despre pace

ne? De ce să nu ne asumăm obli
gația de a înceta chemările la 

de a lichida starea de 
„război rece“, cursa înarmărilor, 
de a lichida restricțiile și discri
minările în comerț, de a dezvolta 

propus legăturile în domeniul științei, 
culturii și sportului ?

Acesta ar fi un început bun, 
care ar corespunde intereselor tu- 

popoarelor iubitoare de 
pace.

Șefii guvernelor țărilor partici
pante la blocul nord atlantic au 
declarat că s-au întîlnit la Pa
ris nu cu intenții agresive, că 
N.A.T.O. în ansamblu și fiecare 
țară în parte nu urmăresc țeluri 
războinice, că ele aspiră spre

și dezarmare există stipulații care 
dezmint declarațiile de pace. Or
ganizatorii N.A.T.O. au întîmpi- 
nat probabil mari dificultăți la 
întocmirea declarației și comuni
catului întrucît în fața lor se afla 
o sarcină grea.

In fața cererii tuturor popoare
lor iubitoare de pace de a se pune 
capăt „războiului rece" și cursei 
înarmărilor, ei au trebuit să in
cludă în documentele lor declara
ții pașnice. Dar ei au inclus în a- 
ceste declarații atîtea rezerve, de 
tot felul, condiții, cereri, încît din 
tezele juste nu mai rătnîne de fapt 
nimic și reiese că se menține ve
chiul curs spre ațițarea „războiu
lui rece" și cursa înarmărilor.

Dacă conducătorii guvernelor 
țărilor participante la N.A.T.O. 
aspiră sincer spre pace, ei se vor 
bucura de înțelegerea deplină și 
de sprijinul Uniunii Sovietice și 
tuturor statelor iubitoare de pace 
care consideră că datoria lor 
sfintă este întărirea păcii și secu
rității popoarelor. Dacă vom aspi
ra cu toții în mod cinstit spre 
pace, războiul ca mijloc de rezol
vare a problemelor litigioase din
tre state va'fi exclus.

Sperăm că forjele păcii și vo
ința popoarelor cjjre se pronunță 
împotriva primejdiei unui nou 
război vor triumfa asupra forțelor 
războiului. POPOARELE VOR 
OBȚINE CEEA CE DORESC ȘI 
IN CELE DIN URMA VOR SILI 
GUVERNELE SA GASEASCA 
REZOLVAREA ACESTEI PRO
BLEME PE CAILE COEXISTEN
TEI PAȘNICE.

în ceea ce o privește, Uniunea 
Sovietică se va strădui și de a- 
cum înainte să obțină încetarea 
„războiului
cursei înarmărilor, stabilirea în
crederii între state și dezvoltarea 

colaborării prietenești. Probabil va 
trebui însă timp pentru stabilirea 
unor astfel de relații.

Totodată nu putem să nu ți
nem seama de faptul că povara 
cheltuielilor militare apasă pe u- 
merii maselor populare și că in
teresele îmbunătățirii condițiilor 
de trai ale milioanelor de oameni 
cer adoptarea unor măsuri ime
diate în vederea încetării cursei 
înarmărilor. Dacă țările N.A.T.O. 
vor respecta declarațiile lor de 
pace, Uniunea Sovietică va lua, 
după eum a mai făcut-o in-repe

Noi sîntem realiști în politică 
și nu putem să nu ținem seama 
de faptul că în comunicatul Se
siunii Consiliului N.A.T.O. sînt 
Cuprinse declarații care nu se îm
pacă in nici un chip cu cuvintele 
despre pace. Hotărîre?. de a pune 
la dispoziția comandantului su
prem al . forțelor armate ale 
N.A.T.O. proiectile balistice pe 
teritoriile statelor vest - europene, 
crearea de rezerve de fuzee nuc
leare de luptă, de baze atomice 
și rampe pentru lansare a armei 
rachetă reprezintă o amenințare 
directă pentru cauza păcii. Ți- 
nînd seama de aceasta Uniunea 
Sovietică va lua măsuri in vede
rea întăririi capacității sale de 
apărare, a creării de mijloace ne
cesare moderne, capabile să dea 
contralovituri nimicitoare in ca
zul cînd imperialiștii vor dezlan- 
țui un nou război.

Nu ascundem că dacă nu va fi 
realizat un acord în problemele 
dezarmării Uniunea Sovietică va 
avea grijă să creeze tipurile cele 
mai noi de armament. Dar ea va 
face aceasta în proporții rezona
bile pentru a nu împovăra bu
getul nostru, pentru a nu împo
văra economia noastră, pentru a 
nu împovăra poporul nostru cu 
mari cheltuieli în aceste scopuri.

Uniunea Sovietică a declarat în 
repetate rînduri despre necesita
tea încetării cursei înarmărilor și 
interzicerii mijloacelor de distru
gere in masă. Tipurile cele mai 
noi de armament sînt atît de pu
ternice încît folosirea lor tntr-un 
război poate amenința existența 
unor țări întregi. In cazul dezlăn
țuirii unui război, vor fi ținta 
contraloviturilor nimicitoare și 
acele țări pe al căror teritoriu 
sînt situate bazele militare ale 
N.A.T.O. și acele țări care crează 
aceste baze militare în scopuri 
agresive. In prezent nu există un 
colțișor unde agresorul s-.ar pu
tea ascunde de pedeapsa dreaptă.

De aceea nu putem să nu sa
lutăm declarațiile lucide ale 
d-lui Gerhardsen, primul minis
tru al Norvegiei, și ale d-lui 
Hansen, primul ministru al Da
nemarcei, care, ținînd seama de 

interesele naționale ale popoare
lor lor, au refuzat stocarea pe 
teritoriile țărilor lor a armei 
rachetă și nucleare.

Nu putem să nu menționăm 
Urmările grave la care ar duce 
consimțămîntul guvernelor unor 
țări europene în ce privește crea
rea de baze atomice și de rampe 
pentru lansarea rachetelor pe te
ritoriile țărilor lor.
Ne miră oarecum zelul războinic 

al oamenilor de stat din Italia 
și Turcia. Ei militează pentru în
armare cu arma atomică și cu 
hidrogen, militează pentru ca pe 
teritoriile țărilor lor să fie create 
baze de lansare a rachetelor. A-

ceasta este de neînțeles. Situația 
geografică a Italiei este de așa 
natură că ea de fapt nu are po
sibilitatea să folosească rachete 
balistice și alte rachete fără a 
încălca astfel neutralitatea altor 
țări care despart Italia 
nea Sovietică. Se știe 
tele balistice pot zbura 
linie dreaptă. Se știe de 
că bazele militare și
pentru lansarea rachetelor sînt 
îndreptate împotriva Uniunii So
vietice și celorlalte state iubitoare 
de pace.

Dar aceste rachete nu pot fi 
folosite împotriva . Uniunii Sovie
tice de pe bazele italiene fără a 
înc&lca suveranitatea Austriei și 
Iugoslaviei. Putem să nu ne în

de Uniu- 
că raclie- 
numai în 
asemenea 

rampele

doim că popoarele iubitoare 
pace își vor ridica glasul împo
triva acestei primejdii.

Este regretabilă poziția con
ducătorilor Turciei, țară vecină 
cu noi. Prezența pe teritoriul 
Turciei a bazelor atomice și a 
rampelor pentru rachete pune în 
fața populației pașnice a țării 
primejdia unei catastrofe. Proba
bil conducătorii turci plini de 
elan războinic nu-și dau suficient 
de bine seama.cît de fierbinți 
sini obiectele spre care ei se în
ghesuie și uită că pot să-și frigă 
mîinile.

Aceasta se referă și la alte 
țări ale căror conducători con
simt la crearea de baze militare.

Este de presupus că prudența 
va învinge și conducătorii care-și 
asumă greaua răspundere pentru 
crearea de baze militare pe teri
toriile țărilor lor își vor da sea
ma la timp și nu se vor lăsa an. 
trenați pe calea aventurilor pe
riculoase.

Pină nu este tîrziu trebuie să 
se chibzuiască și să fie chemafl 
la ordine acei care se joacă r.u 
soarta popoarelor. Societate» tre
buie să găsească putere pentru 
a frîna la timp pe aventurierii 
militari.

Ideile comunismului sînt 
ideile cele mai înaintate 

ale secolului nostru
*

rece", încetarea

frămîntă demult 
clusiv problema 
Considerăm că 
conferință ar putea fi precedată 
de o întîlnire a reprezentanților pace șj nu fac decît să ia măsuri 
celor mai puternice țări — S.U.A. pentru apărarea împotriva unei 
și U.R.S.S. Nu încape îndoială eventuale agresiuni. Dar cum ni- 
Că dacă s ar realiza o înțelegere meni nu ameninta Puerile occi- ca daca s ar realiza o ț . g dentale cu agresiunea, prin ur-
între S.U.A. și Uniunea Sovietica, mare se crează o atmosferă favo- 
bineînțeles nu în dauna altor rabijă slăbirii încordării interna- 
țări, situații din lume s-ar îm- ționale, întăririi cauzei păcii.
. ..... ., „ ... Nu poate insa sa nu-ți atragă
bunătăți considerabil. atenția faptul că în documentele

Noi am considerat și considt- sesiunii N.A.T.O. alături de cu
răm că tn cadrul unei conferințe vintele deapre năzuința «pre pace 

»

Organizatorii blocurilor impe
rialiste agresive încearcă să-și 
camufleze adevăratele lor intenții 
țipînd despre ,,pericolul” din par
tea comunismului internațional, 
despre tendința lui spre domina
ția mondială.

Astfel, în declarația sesiunii 
N.A.T.O. se pretinde fără nici un 
temei că „conducătorii comuniști 
au reafirmat din nou hotarîrea 
lor de a căuta să obțină domina
ția asupra întregii lumi, 
s-ar putea, pe calea 
subversive, iar în caz 
pe calea violenței".

Este un procedeu
Comuniștii în decursul deceniilor 
de luptă curajoasă pentru intere
sele oamenilor muncii au avut 
ocazia nu odată să audă aseme
nea afirmații lipsite de orice te
mei. Dar comuniștii au mers și 
merg pe calea lor din succes în 
succes, însuflețiți de ideile no
bile ale comunismului științific 
cate exprimă interesele funda
mentale ale clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii. De 
aceea comuniștii nu au nevoie 
să-și impună ideile prin forță. 
IDEILE COMUNISMULUI SÎNT 
IDEILE CELE MAI ÎNAINTATE 
ALE SECOLULUI NOSTRU, 
ELE TRĂIESC ACOLO UNDE 
TRĂIEȘTE POPORUL ACESTE 
IDEI NU POT FI DISTRUSE 
AȘA CUM NU POATE FI DIS
TRUS POPORUL.

Procesul dezvoltării istorice 
este implacabil. El nu poate fi 
oprit de nici un fel de forțe reac
ționare. Dacă ele vor încerca să 
facă aceasta prin forța armelor și 
vor dezlănțui un război, își vor 
săpa mormîntul cu propriile lor 
miini. Popoarele nu vor mai to
lera acea orînduire care generea
ză războiul și aduce omenirii 
chinuri și suferințe.

dacă 
acțiunilor 

de nevoie,

cunoscut 1

aceea unica ieșire
COEXISTENȚA PAȘNI

CELOR DOUA SISTEME,

DE 
ESTE 
CA A____________ __________
ÎNTRECEREA PAȘNICA INTRE 
ELE.

Ideea coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale di
ferite este aprobată in unanimi
tate de toate popoarele iubitoare 
de pace.

Apreciind situația internaționa
lă contemporană — a spus in 
continuare N. S. Hrușciov — 
trebuie să recunoaștem, că tn 
prezent se crează condiții favo
rabile pentru consolidarea păcii.

Fără să-și precupețească for
țele popoarele Uniunii Sovietico 
vor apăra și pe viitor cauza pă
cii, vor întări prietenia între po
poare, unwind neabătut măreței, 
principii ale politicii externe le
niniste de pace a partidului co
munist și guvernului sovietic.

VOM FACE TOTUL - a spus 
în încheiere N. S. Hrușciov — 
PENTRU CA 'ANUL 1958 SA 
FIE UN AN DE PACE, UN AN 
DE DECLIN SAU LICHIDARE 
TOTALA A „RĂZBOIULUI RE
CE" PENTRU CA OAMENII SA 
TRAIASCA FARA A MAI FI 
ÎNGRIJORAȚI PENTRU SOAR
TA LOR, PENTRU SOARTA CO
PIILOR, SOȚIILOR ȘI MAME
LOR LOR. PENTRU CA INTRE- 
CEREA INTRE CELE DOUA 
SISTEME SA EVOLUEZE PE 
O BAZA PAȘNICA, PE BAZA 
AVINTULUI ECONOMIEI ȘI 
CULTURII, A SATISFACERII 
DEPLINE A CERINȚELOR MA
TERIALE ȘI SPIRITUALE ALE 
OMULUI.

(Text prescurtat. Subtitlurile șt 
sublinierile aparțin redacției).

Pentru apărarea cauzei păcii
Hotarîrea Sovietului Suprem al

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: Sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
adoptat o hotărîre în care aprobă 
intru totul politica externă a gu
vernului sovietic, 
prem sprijină pe deplin propu
nerile formulate în mesajele și 
notele guvernului U.R.S.S. adre
sate guvernelor statelor - membre jinrii care să încalce independen- 
ale O.N.U. ' "

Sovietul Suprem consideră că 
în condițiile continuării cursei în
armărilor, mai ales in domeniul 
armei atomice și cu hidrogen, este 
necesar să se ia măsuri pentru a 
nu admite evoluția primejdioasă 
a evenimentelor, pentru a apăra 
cauza păcii. Acestui tal i-ar co
respunde :

Renunțarea de către puterile 
care posedă arma atomică și cu 
hidrogen — U.R.S.S., S.U.A și 
Marea Britanie — la folosirea 
acestor tipuri de armament;

Asumarea de către U.R.S.S., 
S.U.A. și Marea Britanie a obli
gației de a înceta de la 1 ianua
rie 195", toate experiențele cu 
arma atomică și cu hidrogen ;

încheierea unui acord între 
U.R.S.S., S.U.A. șl Marea Brita
nie cu privire Ia renunțarea la 
stocarea oricăror tipuri de armă 
nucleară pe teritoriul atît al Ger
maniei occidentale cît și al celei 
răsăritene și adoptarea propune
rii Poloniei, Cehoslovaciei și R.D. 
Germane privind renunțarea la 
producția și stocarea armei nu
cleare pe teritoriile acestor {ari 
și cel al Germaniei occidentale;

Reducerea substanțială a efec
tivului forțelor armate șl arma
mentului statelor și in primul rind

Sovietul Su

al marilor puteri care dispun de 
cele mai puternice forje armate ; 

încheierea unui acord de nea
gresiune între statele-membre ale 
organizației Pactului Atlanticului 
de Nord șl statele-membre ale 
Tratatului de la Varșovia ;

Stabilirea unei înțelegeri de a 
nu întreprinde nici un fel de ac-

ța țarilor Orientului Apropiat și 
Mijlociu, și de a renunța la folo
sirea forței în rezolvarea proble
melor legate de această regiune;

Încetarea propagandei de răz
boi în țările în care această pro
pagandă se mai face încă și lăr
girea pe toate căile a legăturilor 
comerciale, științifice și culturale 
internaționale dintre state.

Sovietul Suprem al U.R.S.S., se 
spune ln< hotărîre, este convins că 
o întîlnire personală a conducă
torilor puterilor și discutarea de 
către ei a problemelor internațio
nale arzătoare ar contribui la gă
sirea de căi în vedereâ slăbirii 
actualei încordări în relațiile din
tre state și la întărirea încrederii 
reciproce între ele.

In hotărîre se constată că ho- 
tărîrea sesiunii N.A.T.O. atestă 
Intenția puterilor conducătoare 
ale N.A.T.O. de a continua poli
tica primejdioasă pentru cauza 
păcii. Țifiînd seama de declarația 
conducătorilor statelor - membre 
ale organizației Pactului Atlanti
cului de Nord că aceste state sînt 
pe poziția de nefolosire a forței 
în relațiile cu alte țări, Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. străduindu- 
se să aducă o nouă contribuție 
serioasă la cauza întăririi păcii 
fi creării atmosferei de încredere

U. R. S. S.
între popoare însărcinează în ho- 
tărîrea sa guvernul sovietic si 
examineze problema unei noi re
duceri a forțelor armate ale 
U.R.S.S., să mențină la nivel cih 
venit pînă la realizarea unui &-* 
cord internațional cu privire la 
dezarmare, efectivul rămas al for
țelor armate și armamentelor, 
care să asigure pe deplin interes 
sele apărării Uniunii Sovietice. 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. aș
teaptă că din partea lor S. U. A., 
Marea Britanie și Franța vor lua 
măsuri în vederea reducerii forțe
lor lor armate și vor aduce ast
fel o contribuție la crearea unei 
adevărate securități internațio« 
nale.

★
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: Pentru realiză" 
rile remarcabile în domeniul știin' 
ței și tehnicii, care au permis crea' 
rea și lansarea sateliților artificiali 
ai pămîntului, un mare grup de 
oameni de știință, constructori și 
specialiști de frunte au fost dis' 
tinși cu premiul Lenin.

Au fost decorați cu ordine 
Lenin și Drapelul Roșu al Mun' 
cii organizații de cercetări științi. 
fiee care au participat la elabora
rea sateliților și la realizarea lan' 
sării lor.

Unui grup de oameni de știință, 
constructori și muncitori li s-a 
conferit titlul de Erou al Muncii 
Socialiste

In amintirea lansării primn- 
lui satelit artificial al pămîntului 
din lume, s-a hotărît să se con
struiască în 1958 un obelisc în 
capitala Uniunii Sovietice — oraș 
șui Moscova.



CARE AJUTA
Avion din... beton armat

o
vesc cerceta ton.or pe iruniui 

V anti-poliomielitlc și pe care nu 
v îc-a prea încfntat prezența 

fotoreporterului nostru.

Ținem să va prezentăm cî
teva din „eroinele44 care ser
vesc cercetătorilor pe frontul

Am trecut de atîtea ori nepă
sător prin fața acestor clădiri 
mari, albe și sobre, care stră

juiesc unui din malurile Dîmbo
viței în apropiere de Podul Elef- 
teriei, îneît astăzi, la 24 de ore de 
cînd am pătruns în tainele extra
ordinare ale uzinei care apără via
ța, mă simt, sincer vorbind, ruși
nat. E drept, uzina aceasta n-are 
la prima vedere un horn înalt de 
fabrică cu care să-ți atragă aten
ția. Poate de aici și lipsa mea de 
intuiție. Dar îndată ce treci pra
gul Institutului de seruri și vacci
nuri descoperi o lume fantastică.

L-am asaltat pe profesorul Ion 
Mesrobeanu care a binevoit să mă 
introducă In labirintul universu. 
lui alb, cu o avalanșă’ de între
bări pricinuită de o destăinuire 
remarcabilă: a fost obținută izo. 
larea de tulpini virale de poliomie
lită. Ca să poți lupta bine trebuie 
să-ți cunoști dușmanul, toate pro
prietățile lui.

Virusul acesta rapace nu poate 
fi urmărit la un microscop obiș
nuit. In fața acestui „binoclu", 
poliomielita îmbracă o haină invi
zibilă. Atunci este nevoie de inter, 
venția energică a microscopului 
electronic care reușește să-l ia ,,de 
urechi" pe inamicul public nr. 1 al

Muzicantul
ciung

copiilor noștri, mărindu-l „portre- 
tul" intre 30.000 și '

In clipele cînd 
arhitectii aveau o 
stat major. Sînt 
pentru instalarea ___________
pilot pentru prepararea vaccinului 
anti-poliomielitic.

Aș compara această izbîndă — 
acum abia în perspectivă — cu 
descoperirea unui imens filon de 
uraniu, cu intrarea in funcțiune a 
unei centrale atomo-electrice.

★
Cine știe că în urmă cu cîțiva 

ani numărul celor scuturați de fri- 
gurile îngrozitoare ale malariei 
gravita între 250.000 și 1.000.000 ? 
Astăzi ostilitățile sînt aproape în
cheiate cu malaria. Ici-colo mai 
troznește o pușcă a unui post de 
pază. Malaria mai deține ostateci, 
vreo 150 locuitori ai țării noastre 
care-i plătesc tribut ; curînd ea va 
rămîne pe drumuri. Garanție ne 
este uzina aceasta albă de pe che- 
iui Dîmboviței, din apropierea O- 
perei, care în 365 de zile trimite 
țării peste 1.000.000 de fiole.

Am fost curios să explorez tere- 
nul în prima linie, acolo unde se 
nasc, sînt puși la îngrășat și apoi 
struniți în hamuri de către oin. su
medenie de bacili și viruși. De ce 
să n-o spun drept. Am plătit acea
stă expediție formidabilă cu pre
țul unor emoții aproape incompa
rabile...

Un medic tînăr, slăbuț m-a luat 
în primire. Iertată să-mi fie în
drăzneala de a-1 socoti tînăr pe 
doctorul C. C. Oprescu, la vîrsta 
de 37 de ani de viață și 12 ani de 
cart la ..maternitatea** bucureștea- 
nă a bacililor tuberculozei. Dar 
este imposibil să mi-l închipui altfel 
pe acela care conduce cu atîta 
energie laboratorul de tuberculoză 
experimentală a institutului. Aici 
se fabrică, printre altele, tubercu- 
lina, substanța aceea robot, care 
la primul contact cu detașamente 
puternice ale bacilului Koch dă a. 
larmă. Cîți copii nu sînt salvați 
din timp în urma acestui averti
zor splendid.

...O ușă ermetic închisă, aidoma 
portierei unui frigider aerodinamic. 
O carte de vizită : „Termostat" și 
aviz amatorilor : „Intrarea strict 
oprită".

Portiera se dă ușor în lături și 
un val cald, uscat mă izbește în 
obraz. Lumina obișnuită a unui 
bec îmi dezvăluie secretul : o că
mară oarecare, e drept destul de 
strîmtă, cîteva polițe pline cu bor- 
cane și borcănele. "
tru... iarnă ? Curat 
mai că conținutul 
dreptul înfiorător

Doctorul Oprescu ....
Ion și mi-l întinde. Nu mă i 
besc să-1 apuc. Căsuța de sticl .......
licwid roșiatL ___ ___  ...
față, o pdjghiță înaltă de jumă
tate de deget, ca un caimac, cu 
multe, multe fire, firișoare de par
că ar fi parmezan.

Parmezanul acesta este., tuber
culoza 1

100.000 de ori. 
mă aflam aci. 
consfătuire de 

pe cale lucrări 
unui laborator

Provizii pen- 
provizii, nu. 

lor este de-a

alege un ba- 
*’ “ gră-

:lă e 
mplută pînă pc jumătate cu un 
cwid roșiatic străveziu. La supra.

este Slaye Ngwenya ?

£

Cine
S-a născut ciung, din părinți 
sănătoși. Sărăcia părinților l-a 
împiedicat să poată urma vreo 
școală. Din cauza defectului 
său fizic n-a căpătat nic ieri 
de lucru, fiind astfel lipsit de 
orice mijloc de existenp. Dar 
fiindcă era hotărit să trăias
că, nu și-a îngăduit să fie vic
tima unor împrejurări nenoro
cite. Acum 12 ani, el a început 
să învețe să cînte la chitară 
cu degetele de la picioare ; in 
felul acesta putea sa ciștige, 
din mila trecătorilor, cîțiva 
shilingi.

După cum a declarat Slaye 
singura amenințare penîru ei, 
ca și pentru alți africani, este 
poliția. El a fost deja averti 
zat că va fi arestat dacă va 
mai continua să cînte pe stră
zi.e Johannesburgului.

Era o vreme cînd 
în cetatea lui Bucur 
nu exista un mijloc 
de locornoțiune pen
tru necăjitul popor, 
care, pentru a se 
duce de la un capăt 
la altul 
trebuia, 
spunea 
ci oarele 
înarmat 
toiag, să se 
la drum lung, 
Cotroceni pînă 
Vitan,• sau de la 
riera Mogoșoaiei 
nă la aceea a Cali
cilor...

Pietonii, fie ei ne
guțători, meseriași 
sau „prostimea des-

al orașului, 
cum singur 

„să-și ia pi
la spinare44 și 
cu arhaicul 

întindă 
din 

la 
ba- 
pî-

Iată o eprubetă cu un amestec 
din ou și cartof. Pare umplutura 
unei prăjituri, a unui ecler cu fis
tic. Și deodată. deasupra, ca o 
ciupercă albă, ceva’ oribil : o colo
nie de bacili...

Fac un pas înapoi. Doctorul O- 
presou îmi întinde eprubetă. Bîigui 
o întrebare :

— La cît apreciați forța colo
niei ?...

Zîmhetul rece al doctorului mă 
neliniștește și mai mult.

— Ar fi destul pentru a 
mina bine un oraș întreg.

Trebuie să recunoaștem : 
bule într-adevăr o pasiune 
î -2— ‘
infringe 
ți le servește 
cire.

De peste 12 
cu pleacă de

conta-
îți tre- 

_______  _ r____  uriașă 
pentru meseria aleasă ca să poți 

„prejudecățile** pe care 
această îndcletni-

ani doctorul Opres- 
dimineață de acasă

Inchipuiți-vM, de exemplu, un 
zbor la 2000 m. altitudine, tn- 
tr-o construct!, uriași din beton 
armat ce pe deasupra, se mai 
cheamă și avion. Da 1 Un avion 
uriaș construit din... beton ar
mat ce zboară liniștit și nepăsă
tor cu zumzetul Iul de bondar la 
2.000 de m. Înălțime. Aceasta a 
trecut de acum din stadiul po
vestirii științif ico-f antastice ce- 
rindu-și cu Insistență un loc in 
realitatea noastră. Revista sovie
tică „Znanie sila" ne anunță deja 
că o întreprindere franceză con
structoare de avioane lucrează 
in prezent la crearea unui ase
menea avion din beton armat.

Problema combustibilului — 
iată ce va face ca o călătorie 
cu avionul să se efectueze intr-o 
adevărată fortăreață din beton

armat. Căcî folosirea în aviație 
— și aceasta este de domeniul vii
torului apropiat — a generatoa
relor atomice, cere mărirea in
comparabilă a dimensiunilor ac
tuale ale avioanelor. De aseme
nea, prin natura sa» combustibi
lul nuclear dezvoltă o mare tem
peratură, o viteză de zbor cu a- 
devărat uriașă și nici o sudură 
sau nituri — metode întrebuin
țate pînă acum — nu vor face 
nici doi bani. Vine însă betonul 
armat care rezistă perfect la tem
peraturi înalte suportînd depă
șirea acelei cunoscute „bariere 
termice4*, iar suprafața avionului 
poate fi în acest caz ca sticla de 
netedă. Exista toate indiciile că 
pericolul vibrațiilor la asemenea 
avioane va fi înlăturat prin con
strucția din beton armat, iar

prețul lor de cost va fî incom
parabil mai scăzut.

lată deci că deși va fi con
struit din beton armat, avionul 
viitorului va lua mai mulți pasa
geri la bord, zburînd tot mai sus 
și mai repede.

Peste cîteva clipe va fi fondată o nouă colonie de bacili..
ca să crească în laborator colonii, 
gigantice de bacili T. B. C. Apoi 
miliardele de bacili care trăiesc 
splendid în „pensiune** sînt puși 
la ham, devin aîiații omului. Și 
așa moartea este înlănțuită, de
tectată, învinsă cu proprii ei sol
dați.

Doctorul Oprescu a închis termo- 
statul și a aprins lampa ultravio
letă; odaia e invadată de raze pu
ternice. Aerul e purificat. Am im- 
presia că în jurul meu se învîr- 
tește o sabie fantastică, care 
transformă în pulbere bacteriile 
criminale.

Există la institutul acesta o sec- 
ție — medii. Aici este bucătăria, 
restaurantul pensionarilor insti
tutului. Fiecare specie are „gustu- 
rile** sale. De aceea și „lista de 
bucate** este destulele mare. Am 
rămas puțin surprins aflînd ce 
poftă uriașă de mînoare au colo 
niile de bacili. In fiecare săptă. 
mînă ei consumă circa 500 kg. 
carne de vită. Carnea trebuie să 
fie proaspătă, nu congelată — și 
să nu fie grasă. Din această 
carne se prepară o pastă ca un 
bulion. Unele specii de bacili 
sînt.......vegetarieni** convinși. Hra
na lor constă în ouă șl cartofi. A- 
ceasta în cazul bacililor tuberculo
zei. Bacilul tifosului cere carne, 
bulion și drojdie de bere. Cel mai 
pretențios la masă este bacilul tu
berculozei, iar cel mai modest coli- 
bacilul.

Aici, la secția medii, vine vesela 
miliardelor de pensionari ai insti- 
tufului. Un medic specialist ve
ghează ’a sterilizarea tacîmurllor 
și la respectarea regimului dietetic. 
Nu s-ar putea spune că sarcina 
doctorului Nicoale Gaicu e mai 
puțin dificilă decît aceea a docto
rului care supraveghează meniul 
la restaurantul dietetic din Bucu. 
rești...

Medicina tomînească și-a desfă- 
șurat larg aripile sale. Sute de 
mii de oameni sînt salvați în fie
care an din ghiarele morții și da
torită luptei pline de eroism ano- 
nlma celor 800 de soldați în ha- 
late albe din uzina care apără 
viața.

+ In Cehoslovacia a fost des. 
coperit maxilarul unui masto
dont a cărui virstă este de a- 
proximativ un milion de ani? 
Maxilarul, care are patru dinți, 
a fost găsit fragmentat în 
trei bucăți. Cea mai mare are 
o lungime de un metru și 
cîntărește 75 kg. Diametrul 
unui dinte este de 15 cm.

★ Pe insula Trinidad (arhi.
pclagul Antilele Mici) s-a des
coperit o interesantă curiozitate 
a naturii — un lac de asfalt cu 
o suprafață de 46 ha. și o a- 
dîncime care atinge pe alocu. 
rea 90 m. ? Densitatea asfaltu
lui este atît de mare, îneît pe 
el s-a putut construi o cale fe
rată, îngustă, folosită la ex- 
ploatarea acestuia. '

* In Japonia se fac cercetări 
pentru construirea unui tunel 
care va lega localitățile Mina- 
kami și Ytizawa de pe insula 
Horado ? Acest tunel de 21,5 
km. va fi cel mai mare din 
lume. In prezent cel mai mare 
tunel este tunelul Simplon 
Elveția, lung de 19,8 km.

+ Cele aproximativ 40 de 
lioane de automobile, care 
culă în prezent pe glob, con. 
sumă în medie 400.000 tone de 
carburanți pe oră ?

In urma cercetărilor efec
tuate la Polul Sud, exploratorii 
sovietici au emis ipoteza potri
vit căreia Antarctida nu este 
formată âfntr-un singur ma
siv, ci din grupuri de insule 
acoperite cu un strat de ghea
ță, a cărui grosime atinge 3.000 
metri ?

din

mi- 
cir-

M. ZONIS

culților" trebuiau, să 
se mulțumească a fi 
împroșcați cu no. 
roaie rău 
re ce țîșneau 
podurile cu 
rupte, atunci 
frîngeau în 
țile rădvanelor 
picioarele 
ciocoiești...

Călătorii 
care au trecut 
capitala 
la jumătatea 
lui trecut

cu 
mirositoa* 

de sub 
bîrne 

cînd se 
ele ro- 

sau 
cailor

străini, 
prin 

Munteniei, 
veacu- 

(printre 
care și Ferdinand 
Lassale), descriind 
„contrastul turbat'* 
din Bucureștii ace
lui timp, nu uită să 
menționeze defilarea

sutelor de trăsuri, în 
care stăteau tolănite 
simandicoasele fami
lii de boieri. Dar 
birjile n-au putut a- 
pare decît atunci 
cînd în locul „po
durilor44 de lemn, u- 
lițele au început a fi 
pavate cu piatră, du
pă aceea ajungînd 
atît de numeroase, 
birjele au trebuit să 
fie împărțite pe ca
tegorii : lux, clasa 
l-a și clasa a Il-a.

Doar mai tîrziu, 
cînd la Văcărești au 
fost descoperite iz
voare 
rală, 
s-an

iz» 
de apă mine- 

edilii burghezi 
gîndit să facă

O expediție 
periculoasă

Unul dintre cei mai activi vul
cani de pe glob este vulcanul 
Izalco din America Centrală, de
numit și „Farul Americii", care 
proiectează aproape neîncetat o 
masă incandescentă către cer. La
va curge șiroaie din crater sau 
este aruncată în aer prin interme
diul unor explozii ce se succed la 
intervale destul de regulate. In 
timpul erupției din noiembrie 
1956, Izalco ,lucra" în tot cursul 
nopții, se calma spre ora 8 dimi
neața și-și relua activitatea spre 
ora 14.

Creștetul vulcanului poate fi a- 
tins dună o ascensiune de numai
o oră, lucru ne care l-a făcut re
cent o expediție condusă de cu
noscutul vulcanolog Harun Taziev. 
Craterul, umplut pină la refuz cu 
„bombe" vulcanice, este ca o far
furie adincă, străpunsă de patru 
coșuri cu un diametru de 5—10 
metri fiecare, prin care emană ga
zele. Expediția a pătruns în „far
furie" dar a trebuit să facă repede 
cale întoarsă căci lava, în aparen
ță rece, ardea picioarele prin tal
pa pantofilor. După o coborîre de
stul de anevoioasă, expedițlonarii 
au ajuns pe versantul lui „Cerro 
Verde", un vulcan stins, situat în 
fața lui Izalco. Nu a trecut mult 
timp și cercetătorii au avut prile
jul să asiste la un spectacol care 
le-a tăiat răsuflarea: printr-o ex- 
plozie formidabilă, „farfuria" de 
pe Izalco, pe a cărei margine stă
tuseră cu două ceasuri înainte, s-a 
dezagregat.

Ursul Berrit este fericit. Astăzi a împlinit doi ani de la naștere 
și i s-a oferit un adevărat banchet.

Dacă vreți să-l felicitați, îl găsiți la circul „Aeros".
Foto: D. F DUMITRU

MAESTRUL
Cînd muzeul din Erevan a a- 

nunțat prima expoziție de minia
turi a lui Eduard Kazarian, locui
torii capitalei Armeniei Sovietice 
s-au mirat tare. Pe Eduard Kaza
rian îl cunoșteau ca un muzician 
studios, unul dintre cei mai buni 
violoniști ai orchestrei filarmonice 
din oraș. Nimeni nu auzise să mai 
fi avut vreo altă îndeletnicire și 
încă una atît de neobișnuită.

Pe măsură ce primii vizitatori 
părăseau însă localul expoziției, 
s-a dus vestea în tot orașul despre 
niște minunății pe drept cuvînt 
nemaivăzute. Ia gîndiți-vă și dum
neavoastră :
14 mm., un 
rimea unei 
grîu, avînd 
steguleț pe
mai mult grîu pentru patria noa
stră I", o machetă perfectă a Ope
rei de Stat din Erevan confecțio-

Dostoievski actor t
u

de

Fantezie

o vioară lungă de... 
tractor metalic de mă- 
jumătăți de bob de 
înfipt pe radiator un 
care stă scris : „Tot

n

aftinci direct lui Kazarian,geografică
Se știe prea puțin că marele 

scriitor rus F. Dostoievski a urcat 
deseori pe scenă ca amator.

Joi 14 aprilie 1860 a avut loc 
un spectacol cu „Revizorul" 
Gogol. Dostoievski a interpretat 
rolul dirigintelui de poștă Spe-

kin. Celelalte roluri au fost jucate 
de Turgheniev, Ostrovski, Pisem- 
ski, D. Grigorovici, A. Maikov, V. 
Drujinin și V. Kurojkin.

Spectacolul s-a bucurat
mare succes iar talentul
Dostoievski a fost mult apreciat.

de 
lui

O vioară de 14 milimetri in comparație cu un chibrit.

La granița dintre Belgia șl Olanda exiști o localitate a cărei 
delimitare național-geografică este Intr-adevăr unică în lume. Bel
gienii numesc localitatea respectivă Baer-le-Duc, iar olandezii îi 
spun Baarle.Herog. Linia de demarcare împarte unele dintre stră
zile orașului în două, astfel îneît un trotuar aparține Belgiei iar 
celălalt Olandei. Asta nu ar fi însă nimic. „Granița4 traversează 
multe clădiri din oraș, intre care și principalul restaurant din cen
tru.

Astfel, unii dintre cllenți mănîncă pe teritoriul olandez iar cei de 
la masa vecină pe teritoriul belgian. In mij'locul localului este 
Instalată o masă de biliard. Și pentru a respecta susceptibilitățile 

a localnicilor, care sînt mari ama 
tori de biliard, o linie albă îm
parte în două masa. In cursa ei 
de mai puțin de un metru, bila 
pornește de pe teritoriul belgian 
și se oprește pe cel olandez.

de 
fi

nată dintr-o bucățică de os 
mărimea unei gămălii de ac 
încă o mulțime de alte lucruri ase
mănătoare, prezentate toate cu 
ajutorul unei lupe puternice. Ce 
mină fermecată reușise să desăvîr- 
șească aceste minuscule — dar nu 
mai puțin adevărate — capodo
pere ?

O confirmare 
pe un fir de păr

Cîtva timp mei tîrziu, la mii de 
kilometri de Erevan, ziarul „Ber
liner Zeitung" publica o descriere 
a expoziției lui Kazarian. Zeci de 
scrisori sosiră imediat pe adresa 
redacției ziarului, cerînd o confir
mare â relatării din Erevan și 
mai multe detalii asupra artistu
lui sovietic. Ziarul berlinez se a-

dresă 
rugîndu-l să-i trimită un exemplar 
cit de neînsemnat al operelor sale 
pentru a satisface cererile citito
rilor săi. Nu a trecut prea mult 
timp și redacția primi răspunsul 
lui Kazarian : o lupă și un fir de 
văr, lung de un centimetru și în
chis intr-un tub minuscul, pe cure 
stătea scris în limba germană: 
„Salut frățesc poporului german 
din

marile trăsuri pentru 
10—12 pasageri. S-a 
creat și aici un izvor 
de. afaceri, dîndu-i-se 
unui client politic, 
Toma Blitidu, mono
polul tranicarului, 
care-i poartă numele, 
pe,ntru 
„Apelor 
rești44 și 
cartiere 
reștilor.

în anul 1873 a- 
pare pe străzile Ca
pitalei și primul

deservirea 
de la Vacă- 
a altor două 

ale Bucu.

tramvai cu cai, care 
face cursa : bariera 
Moșilor, Sf. Gheor- 
ghe, bulevardul Col- 
ței, strada Biserica 
Enei, Teatrul Națio
nal, strada Fîntînei 
(A. Popov), Calea 
Tîrgoviștei (Calea 
Griviței), pînă la 
Gara Tîrgoviștei (Ga
ra de Nord de azi). 
La urcușuri, pasa
gerii se dădeau jos 
din tramvai, la care

al 
cal, ajutînd 

patrupede.

se mai adăuga 
treilea 
bietelor 
care patinau pe pie- 
trele de granit..

La 1889, o altă *o- 
cietate începe să facă 
tramvaie electrice, 
prima fiind linia 14, 
de la Cotroceni la 
biserica Iancu-vechi.

Un conflict începe 
între noua și vechea 
societate a tramvaie
lor, care se rezolvă 
printr-un răsunător

proces și printr-o și 
mai răsunătoare că
dere de guvern (a 
conservatorilor, care 
au vrut să aplice 
„fierul roșu“ libera
lilor care prelua- 
seră tramvaiele).

Dar printre mijloa
cele de transport în 
comun, trebuie să 
numărăm și încerca
rea neizbutită de a 
se face curse cu va
porașe pe Dîmbovi
ța, în anul 1901. Ur- 
mînd proiectul de na- 
vigabilitate a rîului 
bucureștean, de pe 
vremea generalului 
Kiselef, un antrepre. 
nor lansează cîteva

zeci de ambarcațiuni 
cu fund plat, avînd 
o lungime de 12 me
tri. La vale, vapora
șele au putut merge; 
împotriva apei, însă, 
micile motorașe n-au 
mai putut trage... 
Și-acum, după spu
sele unui contempo
ran, vaporașele 
într-o curte de 
strada Izvor...

Acestea au 
primele mijloace 
transport pe
vechii edili burghezi 
le-au pus la dispozi
ția populației bucu- 
reștene, care se 
cifra pe-atunci la

zac
Pe

fost 
de 

care
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100—150.000 
cuitori.

Astăzi, la 
ția marelui 
se găsesc sute 
goane electrice

de lo-

dispozi- 
public 
de va-

c-
alte sute de autobuze 
și troleibuse, a căror 
rază de acțiune s-a 
prelungit pînă în 
noile cartiere munci
torești (Vatra Lumi
noasă, Bucureștii Noi, 
Ferentari) și chiar 
pînă în comunele din 
afara Capitalei. Mai 
avem noi necazuri 
cu I.T.B., dar să nu 
uităm de unde am 
pornit...

B. SARAȚEANU I bere!

partea poporului armean!" 

Un mijloc 
de destindere

Scrisoarea ziarului berlinez 
l-a mirat de altfel prea mult 
Kazarian, căci de la prima sa 
poziție artistul sovietic primește 
zilnic zeci de mesaje de felicitări 
și admirație din toate colțurile 
Uniunii Sovietice și de peste ho
tare, la care nu uită niciodată să 
răspundă.

Deși nu sînt decît cîțiva ani de 
cînd a început să lucreze minia
turi, Kazarian a atins o măiestrie 
extraordinară. Tot timpul liber 
și-l petrece în micuțul său atelier, 
unde toate uneltele ar putea fi 
strînse într-o singură mînă. Capo
doperele sale amintesc de vechea 
legendă după care niște artizani 
ruși, din urmă cu mai multe 
veacuri, ar fi potcovit un purice 
mecanic pe care-l primiseră în dar 
de la colegii lor englezi.

Printre piesele cele mai reușite 
din colecția lui Kazarian, afară de 
cele menționate mai sus, este o 
miniatură a Ordinului Lenin, gra
vată pe o jumătate de sămînța de 
bumbac, cu inscripția următoare: 
„Poporul armean felicită poporul 
uzbec care a fost decorat cu cea 
mai înaltă distincție, Ordinul Le
nin".

Dar, înainte de toate, artistul 
se gîndește la muzică. Deoarece nu 
trebuie să uitați că pentru Eduard 
Kazarian miniaturile sînt doar un 
mijloc de destindere în orele li-

nu 
pe 

ex-


