
< Proletari din toste țările, uniți-vă !

retului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2692 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 4 ianuarie 1958

In întreaga fără a început Telegrame

ALEGEREA
Consiliilor F.D.P.

— Adunarea din Capitală —
, inert după amiază a avut loc 
cala de festivități a Sfatului 
•’ar al raionului „1 Mai“ din 

, ială adunarea pentru consti- 
i Consiliului Frontului De-

Camera Tehnică 
a Greciei

jpune o conferință 
nnîcl interbalcanică

n partea Camerei Tehnice a 
cciei dl. Atg. Roussopoulos, pro- 
-r la Universitatea Tehnică 

onală din Atena, a adresat la 
..decembrie 1957 invitații Orga- 
lațiilor tehnice superioare din 

V mînia, Albania, Iugoslavia, Bul- 
’a fi Turcia, in vederea conoo- 

unei conferințe tehnico-știin- 
e a țărilor din Balcani.
■dăm mai jos textul invitației 
.ite de Asociația Științifică a 

■nerilor fi Tehnicienilor din Re- 
lica Populară Romlnă :

domnilor colegi,
.inind seama de importanța 

necială și vitală a problemelor 
nice și tehnico-economice care 

prezintă un interes comun pentru 
țările balcanice, precum și de aju
torul pozitiv pe care în cadrul 
importanței generale a tehnicii in 
Uleie noastre, colaborarea tehni- 

enilor din diferite țări poate 
aducă, vă rugăm să binevoiți 

.te face cunoscut dacă in prin- 
iu sinteți de acord cu convoca- 

, unei conferințe tehnice balca- 
$ce la Atena in scopul de a di- 

ita problemele de mai sus.
n caz afirmativ noi socotim că

; fi util să aibă loc o intîlnire 
gătitoare a cîte doi delegați 
fiecare țară pentru a fixa 

■ctele ordinei de zi și data con- 
. înței.
Intilnirea pregătitoare ar putea 

să se realizeze în cursul lunii 
ma-tie și conferința în luna iunie 
rss.

Prezenta se adresează Organi- 
mțiilor Tehnice Superioare din 
1 t-iinia, Albania, Iugoslavia, 

garia șl Turcia.
i așteptarea răspunsului dum- 

■avoastră, vă rugăm să primiți 
■ tmnilor colegi, expresia celei 

distinse considerațiunl.
tn partea Camerei Tehnice a 
'iei.

• ATG. ROUSSOPOULOS 
Profesor la Universitatea 
Tehnică Națională din Atena.

mocrafiei Populare al orașului 
București.

Au participat activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă, ai întreprinderi
lor economice și industriale, ai oa
menilor de știință, artă și cultură.

Tov. Elena Lascti - lordăchescu, 
secretar al Comitetului Orășenesc 
Bucurefti al P.M.R., a vorbit de
spre importanța alegerii deputa- 
ților în sfaturile populare care vor 
avea loc la 2 martie.

Alegerea deputaților în sfaturile 
populare din acest an — a spus 
printre altele vorbitoarea — con
stituie un nou prilej pentru a se 
face bilanțul activității desfășurate 
pînă acum de către deputați, pen
tru a se supune activitatea lor 
criticii maselor și a se întări legă
tura între organele locale ale pu
terii de stat fi masele largi popu
lare.

Ca fi în ceilalți ani, poporul 
nostru se va prezenta în alegeri 
strîns unit în cadrul Frontului De
mocrației Populare, expresia unită
ții politico-morale crescînde a po

porului nostru, a trăiniciel alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare, a colaborării fi prie
teniei frățești dintre poporul romîn 
și naționalitățile conlocuitoare. In 
răstimpul celor doi ani care au tre
cut de la ultimele alegeri, a în
cheiat vorbitoarea, oamenii mun
cii din Capitala patriei noastre, sub 
conducerea partidului, au obținut 
rezultate deosebite în toate dome
niile de activitate.

S-a trecut apoi la alegerea mem
brilor Consiliului Frontului Demo
crației Populare al orașului Bucu
rești. Au fost ale fi printre alții to
varășii : Niky Atanasiu, actor. 
Dumitru Bejan, prim secretar al 
Comitetului Orășenesc București al 
U.T.M., Elena Borduselu, frun
tașă în producție la uzinele tex
tile „Industria Bumbacului“, Cor
nel Burtică, președintele Uniunii 
Asociațiilor studenților din orașul 
București, Gheorghe Cliiriță, frun
taș în producție la uzinele „23 
August", Ștefan Cruceru, secretar

(Continuare în pag. 3-a)

Gazogenele rominești. cazane le Vuia, precum și alte tipuri 
de cazane sînt cîteva produse ale harnicului colectiv al secției 
cazangerie de la uzinele „Mao Tze-dun“ din Capitală.

în foto: Sudorul comunist Tudose Chiriac și Constantin Bîzu 
lucrind la sudarea cazanului de 2 tone.

Excelenfei Sale 
U WIN MAUN3 

Președintele 
Uniunii Birmane

Rangoon
Cu ocazia celei de-a 10-a ani

versări a independenței Uniunii 
Birmane, permiteți-mi ca în nu
mele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne și al meu personal, să 
transmit Excelenței Voastre și 
poporului birman, cele mai bune 
urări și sincere felicitări.

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a Re

publicii Populare Romîne
— • —

Excelentei Sale 
U NU 

Președintele Consiliu'ui 
de Miniștri al Uniunii 

Birmane
Rangoon

Cu ocazia sărbătorii naționale 
a Uniunii Birmane, cea de-a 10-a 
aniversare a independenței sale, 
vă rog să primiți Excelență, in 
numele guvernului Republicii 
Populare Romine cit și al meu 
personal, cele mai călduroase fe
licitări. Urăm poporului birman 
prieten noi succese în eforturile 
sale pentru prosperitatea Uniunii 
Birmane și pentru menținerea1- 
păcii in lume.

CH1VU STOICA 
Președintele Consiliului de 
Miniștri ai Republicii Popu

lare Romine

l'
I»

: O insulă ■■ 
a amintirilor

1 Reminiscențe ale unor uitate , 
e scenice stau înmaga- 1 
în încăperile strimte ale <

de sacrificiu pentru că

Î biruințe
ZiUate în lii’.apci ne »ntinus
Muzeului Teatrului Național- In.P
această insulă a amintirilor, (• 
desprinsă cu neșovăitoarea cru- p

<•

d
P
V

zime a timpului din lumea a- 
tît de exuberantă a teatrului, 
tăcerea este apăsătoare. O undă 
de tristele îți străbate ființa și 
te îndeamnă la asociații de 
idei. Ml-amintesc de clipa cînd, 
într-o fundătură bucureșteană. 
am descoperit o vestită grădi- 
nă de teatru a trecutului. Cîteva 
reclame mîzgălite pe un perete 
și doar două-trei seînduri pe 
scena ce se căsca deformată. 
Era trist ca într-o poezie de 
Bacovia. Lipsea pulsul vieții, 
totul era amorțit.

In sălile muzeului e liniște. 
Ca în culise, în timpul specta- 
colului. Vremea a atenuat poa
te strălucirea, dar aceiași vre
me te face să prețuiești mai . 
exact valorile artei romînești,1 
să le cinstești pe măsura talen. V 
tului și a sacrificiului pentru d 
scenă. Am alăturat talentului.

ANTITEZE
mai inedită. Intr-un oraș petroli
fer, unde am fost în cursul aces
tui an, am vizitat o creșă de copii 
ultra-modernă. Intrați in această 
clădire, albă și luminoasa, ca un 
spital, ca să vedeți un lucru pe 
care, poate, nu vi l-a fi fi imaginat: 
„44 de copii sînt îngrijiți de a- 
proape 20 de persoane 1 Înainte 
de a intra in servici, personalul 
face baie și îți schimbă hainele. 
Pentru fiecare grupă, pe virste, 
mîncarea se pregătește separat. 
Mamele care alăptează, ca să nu se 
ostenească pe drum și să fie pre
zente la ora necesară, sint transfe- 

t apropierea

Al 5-!ea turbogenerator 
la termocentrala 
„Steaua Roșie"

• La termocentrala „Steaua
• Roșie“ din Sîngeorgiu de Pă-
• dure au început probele teh-
• nologice în vederea punerii în 
î funcțiune a celui de-al clnci-
• lea turbogenerator.
• In ultima zi a anului trecut
• noul turbogenerator de 50.000
• kilowați a ajuns la turația no-
• minală de 3.000 ture pe mi.
• nut. Acest turbogenerator care
• este de fabricație sovietică a 
j fost montat de colectivul șan-
• fierului „Electromontaj“ Sîn- 
f georgiu de Pădure cu spriji-
• nul unui grup de specialiști
• sovietici. Timpul de lucru a
• fost cu 3 luni mai scșTt decît 
î la montarea altor agregate a- 
î semănătoare.
? După intrarea în funcțiune 
: a noului turbogenerator, ter-
• mocentrala „Steaua Roșie“ va 
: deveni cea mai puternică uni-
• tate energetică a țării, cu o
• putere instalată de 150.000 ki-
• lowați.

Joexistenfa și întrecerea pașnică 
intre socialism $i capitalism

Opinia publică internațională a 
Kimit cu viu interes cele două 
.jcumente de importanță mon- 
ală: Declarația partidelor co

muniste și muncitorești din țările 
socialiste și Manifestul Păcii, 
expresie concretă a politicii de 

«. lexistență pașnică și înțelegere 
ihtre popoare cu sisteme sociale 
’•ferite.

Partidele comuniste șl munci- 
■rești au declarat din nou că 

ncipiul leninist al coexistenței 
.șnice a celor două sisteme, 
nstituie temelia de neclintit a 

jiliticii externe a țărilor socia- 
• >tr și baza de nădejde a păcii 
■ prieteniei intre toate popoarele 

n lume.
★

-Politica de coexistență pașnică 
te linia generală a țărilor so- 

«.îliste în relațiile cu statele ca- 
' aliste. Concluzia asupra posi- 
'ității coexistenței pașnice și a 
trecerii economice între cele 
uă sisteme — socialism și capi- 

,iism — a fost trasată pentru 
ima dată și fundamentată din 
net de vedere teoretic de'Vla- 
mir llici Lenin. Lenin a subli- 
at în nenumărate rînduri nece- 
latea obiectivă a unor legături 
ultilaterale între socialism și 
pitalism.
In raportul prezentat la 8 no- 
mbrie 1917, de la tribuna celui 
• ->l doilea Congres general al 

telor din Rusia, V. I. Lenin, 
lamentînd tezele Decretului

Prof. unir. MANEA MANESCU
membru corespondent al Academiei R.P.R.

asupra păcii și determinînd ati
tudinea noului stat față de siste
mul tratatelor și acordurilor in
ternaționale a spus : „Noi respin
gem toate punctele privitoare la 
jafuri și violențe, dar vom accep
ta bucuros clauzele referitoare la 
relații de bună vecinătate și la 
acorduri economice...“

De Ia Marea Revoluție Socia
listă și pînă astăzi principiul 
coexistenței pașnice a statelor 
socialiste cu statele capitaliste 
a fost verificat de viață. In a- 
ceastă perioadă s-au întărit și 
dezvoltat considerabil legăturile 
economice, politice și culturale 
ale țărilor socialiste cu țările ca
pitaliste. S-au restabilit și dez
voltat multe relații comerciale 
tradiționale dintre țările aparți- 
nind celor două sisteme sociale, 
s-a stabilit un anumit schimb în 
domeniul științei, tehnicii și cul
turii.

Cel de al doilea război mon
dial a confirmat pe deplin și a 
verificat viabilitatea politicii 
coexistenței pașnice, politicii de 
colaborare politică și economică 
între Uniunea Sovietică și țările 
capitaliste în lupta lor comună 
împotriva agresiunii fasciste, 
pentru cîștigarea victoriei asupra 
hitlerismului și imperialismului 
japonez, pentru apărarea păcii.

După cel de al doilea război 
mondial însă, cercurile imperia-

liste s-au împotrivit schimbărilor 
istorice inevitabile care s-au pro
dus pe arena internațională : for
marea sistemului socialist mon
dial și intensificarea luptei de 
eliberare națională a țărilor co
loniale și dependente. Cercurile 
agresive s-au străduit să creeze 
tot felul de obstacole în calea 
promovării politicii coexistenței 
pașnice. Țările socialiste urmea
ză cu perseverență linia coexis
tenței pașnice a celor două sis
teme — socialist și capitalist.

In toate țările socialiste și ca
pitaliste lupta pentru coexisten
ța pașnică a devenit steagul miș
cării maselor de milioane de oa
meni ai muncii.

★

In fruntea acestei lupte nobile 
pășește primul stat al muncitori
lor și țăranilor, țara constructori
lor comunismului, marea Uniune 
Sovietică. întreaga omenire iubi
toare de pace a salutat cu dra
goste și bucurie recenta și 
importanta contribuție a U.R.S.S. 
la cauza păcii între popoare, re
centele propuneri ale guvernului 
sovietic adresate guvernelor tutu
ror statelor membre ale O.N.U. 
Aceste propuneri sînt îndreptate 
spre micșorarea încordării, stabi
lirea încrederii în relațiile inter
naționale, încetarea cursei înar
mărilor și crearea unor premize

care să permită dezvoltarea spiri
tului coexistenței pașnice. Așa 
cum se arată în nota guvernului 
sovietic adresată guvernelor sta
telor membre ale O.N.U.:

„In condițiile actuale problema se 
prezintă astfel: ori se vor stabili 
relații între popoare pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice și ale 
colaborării internaționale, ori re
lațiile internaționale vor evolua 
inevitabil în direcția unor noi 
ciocniri care pot duce la dezlăn
țuirea unui nou război mondial, 
îngrozitor prin urmările sale... In
teresele menținerii păcii cer în 
mod insistent recunoașterea și 
înfăptuirea în practică a principiu
lui coexistenței pașnice a tutu
ror statelor indiferent de sistemul 
lor social și de orînduirea lor po
litică“-

Coexistența pașnică trebuie să 
însemne respectarea reciprocă a 
integrității teritoriale și suvera
nității naționale, neagresiunea, ne
amestecul reciproc în treburile in
terne, dezvoltarea relațiilor dintre 
state pe baza egalității și avan
tajului reciproc, colaborarea eco
nomică pașnică. Coexistența paș
nică cere înfăptuirea unor siste
me de securitate colectivă în Eu
ropa și Asia, rezolvarea proble
mei dezarmării și a interzicerii 
armei atomice.

Coexistența pașnică înseamnă 
întrecerea economică pașnică în
tre cele două sisteme.

Lenin a subliniat de nenumă
rate ori că în această întrecere

(Continuare in pag. 4-a)

Cuvîntul provincie se folosește 
din ce în ce mai rar, pentru a 
defini țara in raport cu Capitala, 
înainte vreme, provincialul era 
torturat de un complex de inferio
ritate. Cum trecea de Chitila de
venea extrem de precaut. La 
București, vigilența lui era maxi
mă. Nu cumva să-l jupuiască 
văcsuitorul de ghete, ori șoferul 
să înconjoare drumul pină la des
tinație, din aceleași interese pecu
niare, cum auzise că au pățit și 
alții. Mentalitatea provincialului 
de altă dată era reflexul unei stări 

ipiziL* gereruk, se^nificind ------ --------- --------- -
neîncrederea țării față de orafdl. rale cu serviciul în 
care o guverna.

Cei 10 ani de Republică, au în
gropat definitiv vechea mentalita
te. Altele sînt raporturile țării cu 
centrul ce-o administrează. De a- 
cest lucru iși dau seama chiar și 
oamenii care vin extrem de rar lu 
București. Un țăran, din fundul 
Transilvaniei, mi-a spus în tren : 
„Bucureștenii s-au civilizat. Îna
inte dacă venea un țăran se uitau 
tofi ca la urs**. Intr-udevăr, s-au 
produs două modificări esențiale 
care au purificat atmosfera. In 
primul rînd, Butureștiul a deve
nit mai simplu, mai accesibil, mai 
democratic. Clădirile din centru 
sînt locuite de oameni care mun
cesc. Palatele au devenit muzee. 
Nimic nu mai sfidează pe omul 
simplu. In al doilea rînd, multe 
lucruri care se înfăptuiesc în țară, 
nu numai în industrie, dar și în 
construcții culturale sau de con
fort, întrec pînă și realitățile bucu- 
reștene. Acum, cind pleacă de a- 
casă, bucureșteanul nu mai zice : 
„plec în provincie**, ci concreti
zează : „mă duc la Reșița, la A- 
rad, pe Bărăgan** etc. Țara a că
pătat personalitate.

★
înainte vreme, provincia era o 

lume uniformă. Diferențierea con
sta în modalitatea mizeriei. Geo 
Bogza, califica, prin 1934, indus
tria petrolului cu epitetul de nea
gră („Industria neagră a petrolu
lui**) nu după culoarea produsului, 
ci după culoarea mîinilor și a con
științelor care manevrau exploa
tările, din cabinetele societăților. 
Plin de indignare se revolta contra 
„infamiei salariilor petrolifere**.

Recitesc aceste rînduri : „Stră
bateți o schelă petroliferă. O să 
vedeți curînd faimoasele magher
nițe... Intrați în una din ele și veți 
da peste un negustor soios, respin
gător și hrăpăreț. Din aceste lăzi 
de gunoaie, de la acești indivizi 
lacomi și suspecți, își cumpără son
dorii hrana lor, zi de zi, o viață 
întreagă**.

Dacă aș scrie că astăzi petroliș
tii mănîncă în condiții civilizate, 
la cantină, ar fi o banalitate. De 
aceea acestei imagini vechi i-aș 
opune alta din zilele noastre, ceva

crtșei .
în suită !'Jț de reportaje din 

1934, Geo Bogza traiti despre „ca
riera unui om al petriilldui', 
semnificativă pentru climatul mit: 
ral din acel timp. E vorba de un 
oarecare Nicu, a cărui singură 
calitate era figura fotogenică de 
„star de cinema", grație căreia 
cuceri inima fetei „rechinului" și-i 
deveni ginere. înzestrat cu talent 
oratoric, de stil cațavencian, poza 
in „salvatorul muncitorimii“, vi
zimi postul de deputat și chiar de 
ministru. Dar cirul socrul, în pre
ziua alegerilor, îi zise : „Trebuie 
să concediez 100 de muncitori. 
N-are să-ți strice ?" — „salvatorul 
inuncitorimii" i-a replicat laconic: 
„Dă-i afară !“. Se simțea tare pe 
poziții.

Am avut și eu prilejul să cu
nosc un om al petrolului, cu o 
carieră remarcabilă, afirmat in ul
timul deceniu. îi spune Ion Birli- 
giu de profesie maistru-sondor, de
venit faimos prin rapiditatea cu 
care execută forajele. Talentul său 
de petrolist (dacă se poate folosi 
noțiunea) rezultă dintr-o strinsi 
legătură cu lumea sondelor, căreia 
i s-a dedicat trup și suflet. Tatăl 
și bunicul au fost muncitori pe
troliști. Cei patru frați ai săi, ca 
și cei patru cumnați, tot munci
tori petroliști sint. Pe fiu-său vrea 
să-l dea la aceeași meserie. Ca re
cunoaștere a meritelor sale, a fost 
invitat in acest an de 1 Mai la 
București, ca oaspete in tribuna 
oficială. în timpul liber a vi
zitat muzeul de istorie naturală.

Nu trebuie să ne sfiim. Pricepe
rea petroliștilor noștri e de repu
tație mondială, fiind apreciată din 
Albania și pină în India și China. 
Faima țării noastre a fost adusă 
de acești fii simpli ai ei și nu de 
alde Nicu — ginerele „rechinului". 
— Dar iși poate închipui cineva 
cum au învățat meseria oamenii 
aceștia ? Știți că întiia mașină 
pentru scos petrol din puțuri a 
fost însăși ființa omenească ? De 
fiecare dată cind se lăsa intr-un 
burduf de piele, de-a lungul unui 
puț negru de citeva zeci de metri, 
din fundul căruia cerul se zărea ca 
o stea, omul iși lua rămas bun de

la viață. Cind simțea că pămîntul 
ii tremură sub picioare, smucea de 
frînghie ca să fie tras în sus. Un 
asemenea om nu murea de moarte 
bună. Ori îl arunca explozia erup
ției, ori îl înghițea stratul de pe
trol, ca într-o mlaștină. Astfel de 
puțuri se mai află la Moreni și ele 
ar trebui păstrate, ca și vechile 
sonde la Tețcani, nu numai din 
interes științific, dar ca o eloc
ventă lecție despre capitalism pen
tru generațiile tinere.

★
Dar agitația din lumea petrolu

lui constituia o excepție. Pe aici 
se strecura în modul cel mai bru
tal imperialismul apusean. In 
restul țării, provincia se caracte
riza prin atmosferă de lîncezeală 
atît de dureros evocată în versu
rile lui Bacovia. Fanfara militară, 
parcul cu foi veștede, sunetul 
goaf^l de la cazarmă, lătratul di
nilor stele înghețate, sînt ima
gini și zgomote, care, ca și în 
arta cinem<i.'?fraluî’li, subliniază, 
prin contrast, iiu’iflea pustiu și 
încremenirea totaL.'--J)° 0 
nea atmosferă de tînjeală nu erau 
scutite nici centrele industriale, ca 
Hunedoara de pildă. Un articol 
scris în limba franceză in deceniul 
al treilea, în „Correspondence E- 
conomique Roumaine“, dădea o 
imagine idealizată a orașului prin 
enumerarea unor locuri de distrac
ție : cazino, „un jardirt fleuri" 
(parc), in care cinta „un orchestre 
ouvrier" 
cît

Palatul Culturii din lași

In foto : In sala festivă, căreia 
nut forma originală și pictura murală, a fost expusă pictură și 
sculptură remînească de la începuturi pînă in secolul al XX-lea.

odată cu renovarea i s-a menți-

etc. De fapt nu era de- 
reeditarea unei recuzite baco-

VAS1LE NICOROV1CI

ideea 
multă vreme actoria era o a- 
ventură 
ultimul 
spital.

• rînduri 
t Nottara 
i fel de mare':
i celebrul ______
, durat cumplite suferințe și nea. p 
junsuri in cariera lui, urmărind 
cu perseverentă propășirea tea- p 
trulul național și a murit in , 

p septembrie 1882 tn cea mai de- ' 
săvirșită sărăcie". 1

O lampă cu luminări și alta 0 
cu răpită. Primele lumini în ț>

I teatru. Pe atunci se Juca într-o p 
d baracă de seînduri. Afișe, căr- p 
p tulii îngălbenite, manuscrise p 
d greu de descifrat. Caut notiu- \

nea care să-i definească pe pio- 
p nîerii teatrului nostru națio- < 
p nai. Eroism ? Fără îndoială. P 
' Nu.l vorba numai de luptă, de (• 

strădania pentru a Impune o i 
instituție, ci și de dragostea pII f ti f H rit» r-ex n

strămoșească,’ față \ 
tînără dar cu nrn.

ce deseori își consuma 
act pe un pat mizer de 
Există în muzeu cîteva 
scrise de marele actor 
despre un alt actor, la 

„Mihail Pascaly, 
artist dramatic, a tn-

strădania pentru a impune o 

față de ceea ce a rodit și ro
dește glia ___ 7, :_;x
de o cultură tînără dar cu pro
pria ei personalitate tn concer
tul universal, de devotamentul 
față de Ideea creației.

La 15 octombrie 
tache Caragially și 
chmann anunță 
teatrului național, 
afiș : „Subsemnațil 
trupei naționale din București 
fac a lor plecată invitație ina’. 
tei noblețe și onorabilului pu-

EUGENIU OBREA
(Continuare in pag. 3-a)
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I. A. Wa- 
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La Școala profesională din Ciulnița

Lipsa materialului didactic 
îngreunează calificarea 
viitorilor mecanizatori
Școala profesională 

de mecanici agricoli 
din Ciulnița, regiu
nea București, a luat 
ființă în 1950. Pînă 
acum ea a dat agri
culturii șase promoții 
de muncitori califi
cați. Mulți dintre ab
solvenții mai 
au căpătat titlul 
maistru, iar alții 
bucură de stima 
aprecierea celor 
conduc unitățile 
care lucrează. 
S.M.T.

vechi 
de 
se 
Ș‘ 
ce 
în 
La 

Topraisar, 
Lchliu, Roseți, Cuza 
Vodă, la multe gos
podării de stat, la 
Centrul mecanic Ciul
nița, 
Școlii 
Ciulnița 
printre fruntașii în 
producție.

Dragostea față de 
elevi a profesorilor 
și maiștrilor, meto
dele pedagogice folo
site de aceștia, grija 
lor față de calificarea 
fiecărui elev consti
tuie „secretul“ rezul
tatelor bune pe care 
le obțin elevii la în
vățătură, în practică 
și mai apoi în pro
ducție.

în mod deosebit, 
legătura teoriei cu 
practica este proble
ma care preocupă în
tregul corp didactic 
de la această școală. 
Pentru că în atelie
rul propriu, posibili
tățile de organizare 
a practicii sînt mult 
prea reduse, se folo
sește Ia maximum

foștii elevi ai 
profesionale 
se numără

timpul rezervat lucră
rilor practice în 
S.M.T. și centrul me
canic. Totuși în ace
ste unități nu se poa
te rezolva totul. O 
serie întreagă de lec
ții care necesită de
monstrații practice 
nu sînt îndeajuns lă
murite. Școala nu are 
material didactic su
ficient. Cele două 
tractoare I.A.R. și 
unul K.D. 35 sînt de
stinate lecțiilor de 
conducere. In afară 
de acestea însă ar 
mai fi trebuit să exi
ste diferite ansamble 
de motoare, piese re
formate 
stituie 
dactic 
Apoi, 
necesare 
scheme ale tractoare
lor și mașinilor cu 
care este dotată as
tăzi agricultura și pe 
care miine le vor 
conduce și repara a- 
cești elevi. într-o cla
să, pe un perete, exi
stă o schemă a trac
torului I.A.R. Or, se 
știe că marea majo
ritate a gospodăriilor 
de stat și a stațiuni
lor de mașini și 
tractoare sînt dotate 
acum cu tractoare 
K.D. 35 și U.T.O.S. 
După ce să explice 
profesorul elevilor re
perele, dacă nu exis
tă nici o 
Sînt nevoiți 
să" reproducă 
îndelungat un 
pe tablă, însă 
nu-i deajuns.

care să con- 
niaterial di- 
demonstrativ, 
sint absolut 

o serie de

planșă ? 
adesea 

tiinp 
desen 
acesta

Apoi, mai există o 
greutate. Cu toate că 
U.T.O.S.-ul este trac
torul care are cele 
mai multe întrebuin
țări în agricultură la 
ora aotuală, școala 
n-a fost dotată cu un 
astfel de tractor. Or, 
dotarea cu un astfel 
de tractor este abso
lut indispensabilă atit 
pentru demonstrațiile 
practice cît și pentru 
conducerea Iui și mî- 
nuirea dispozitivului 
hidraulic pentru ma
șinile suspendate.

Manualele didacti
ce ar fi putut com
pensa într-o oarecare 
măsură, prin desene
le de ansamble și 
piese pe care le con
țin, lipsa planșelor. 
Din păcate numărul 
lor este prea mic, re
venind un manual la 
2-3 elevi. Acest fapt 
îngreunează mult stu
diul elevilor, aceș
tia fiind nevoiți să 
învețe după caietele 
de notițe, care adesea 
nu sînt complecte.

Pentru a reme
dia aceste neajunsuri, 
pentru a sprijini ac
tivitatea profesorilor 
de aici, care se stră
duiesc să dea agri
culturii muncitori 
bine pregătiți,- orga
nele de resort din 
conducerea Ministe
rului Agriculturii 
Silviculturii sînt 
toare să ia fără 
tîrziere măsurile 
cesare.

N. SIM1ONESCU

da- 
in
ne-



TERATURA-ART
UN REGIZOR TALENTAT:
Horea Popescu

Probabil puțini își mai aduc 
aminte — dintre numeroasele și 
diversele manifestări care au ce
lebrat în 1952 centenarul Cara- 
giale — de punerea în scenă a 
farsei „Conu Leonida fată cu 
reactiunea“ la Teatrul Muncito
resc C.F.R. Dar încă mai puțini 
vor fi aceia care au reținut nu
mele regizorului, aflat atunci pe 
treapta debutului. Astăzi, debu- 
.tantul de acum cinci ani, a ieșit 
din ceața necunoscutului, a de
venit notoriu în lumea noastră 
teatrală mai ales după realiză
rile de bun augur din anul 
trecut. Este vorba de regizorul 
H6rea Popescu, ale cărui ultime 
trei spectacole: „Domnișoara 
Nastasia“ și „Baia“, la Giulești 
și „Inspectorul de poliție“, la 
Teatrul de Stat din Baia Mare 
l-au adus o meritată consacrare, 
Situîndu-l în primele rînduri ale 
tinerei generații de regizori.

Cum se întîmplă îndeobște în 
«rice domeniu, succesele artistice 
din 1957 ale lui Horea Popescu 
nu au răsărit nici ele subit și 
inexplicabil, pe un teren gol. încă 
din liceu — pe care l-a absolvit 
în anul de răscruce 1944 — îl 
preocupa și îl pasiona teatrul; 
alcătuia decoruri și juca, după 
prOpria-i mărturisire, în repre
zentațiile de amatori ale elevilor. 
Apoi, cînd a trebuit să se decidă 
unde să-și continue studiile, a 
eptat pentru arhitectură — dar 
n-a reușit la examenul de admi
tere — și a nimerit student la 
drept. Patima pentru teatru, oda
tă intrată în suflet și în sînge, 
nu se lasă însă alungată. înăbu
șită o vreme, a răbufnit curînd 
mai aprigă. Așa se face că pre
supusul viitor jurist putea fi în- 
tîlnit, la începutul deceniului 
nostru, frecventînd cursurile de 
actorie ale regretatei Ana Luca, 
sau făcînd figurație pe la Tea
trul Municipal, sau lucrînd ca a- 
Sistent de regie al lui N. Mas- 
sim la montarea „Cetății de foc“

de Mihail Davidoglu. Lumea 
teatrului îl robise total și defini
tiv. Intre timp, bucurîndu-se de 
condițiile prielnice realizării în
clinațiilor personale ale fiecă
ruia, asigurate de puterea popu
lară, tînărul absolvent de la 
științe juridice s-a înscris stu
dent la facultatea de regie a 
Institutului de teatru, terminîn- 
du-și studiile în 1953. cînd exa-

HOREA POPESCV 
văzut de DRAG.

menul său de absolvire a fost 
punerea în scenă, tot la Teatrul 
C.F.R. a „Coanei Chirița“ de Va. 
sile Alecsandri. Pasionatul și 
perseverentul îndrăgostit de tea
tru era acum și posesorul unei 
diplome care-i certifica oficial 
calitatea de regizor.

De cînd e lumea, proaspeții 
absolvenți visează, de la primii 
pași în teatru, să-și realizeze în- 
flăcăratele aspirații creatoare, să 
cucerească o glorie rapidă și de
finitivă. Probabil că și Horea 
Popescu a nutrit asemenea am
biții, păstrate desigur în cea mai 
mare taină. Este însă cert că nu
mai în anii noștri, de avînt fără 
precedent al creației pe toate tă. 
rîmurile, de multilaterală înflo
rire a talentelor cele mai diverse.

sînt posibile asemenea cariere 
artistice vertiginoase ca cea a lui 
Horea Popescu. Intr-Mi scurt in
terval — doar cinci ani — el a 
pus în scenă nu mai puțin de 
zece spectacole. S-a format ca 
regizor la Teatrul Giulești, aflat 
sub conducerea artistică a unei 
proeminente personalități — ar
tistul poporului Ion Manolescu 
— dar a colaborat totodată sis
tematic cu teatrul din Baia Mare. 
Tînărul om de teatTU a putut 
aborda astfel un repertoriu variat 
și interesant, mergînd de la jo
cul dantelat și spumos de re
plici al clasicului francez Mari- 
vaux („Jocul dragostei și.al în- 
tîmplării“) pînă la teatrul tu
multuos, spărgînd vechi canoane 
de tipare ale lui Maiakovski 
(„Baia“), de la desăvîrșita con
strucție dramatică a piesei lui 
Priestley „Inspectorul de poli
ție“, pînă la comediile lui Tudor 
Mușatescu („Titanic Vals“$ și 
Victor Ion Popa (Take, Ianke și 
Cadîr“).

Nu e locul aici — și nici nu 
ne-am propus aceasta să în
treprindem o analiză a dezvol
tării artistice a lui Horea Po
pescu. De altfel, nu e de presu
pus că în momentul de față poa
te fi conturat deja pTofilul tî- 

trăsă- 
E evi-
exem- 
textul 

funda- 
întotdeauna puse

UM SUCCES
îiiililIlllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIHIIIIHIIM

ai coregrafiei
NOASTRE

Illlllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Prezentarea baletului „Lacul le
bedelor" pe scena Teatrului de 
Operă și Băiet constituie un eve
niment mare și un pas înainte in 
coregrafia romînească. Baletul lui 
Ceaikovski, trebuie Să existe în 
repertoriul unui teatru de balet, 
fiind înscris ca prototip de balet 
clasic, de tradiție în care trăiesc, 
păstrate șl trecute cu multă grijă, 
din generație în generație, ca pie
se scumpe de muzeu, principii și 
compoziții moștenită de la maeș
trii mari ca Petipa, Lev Ivanov și 
Gorsky.

Publicului nostru îi sînt cunos
cute din serile recitalelor de balet 
fragmente din acest spectacol, in
terpretate de sofiștii Teatrului de 
Operă și Balet; 
de nenumărate 
ori I rinei Liciu 
și Gabriel Po
pescu au fost 
aplaudați pen
tru vâloroasa 
interpretare a 
marelui „adda- 
gio“ din actul
II ; de aseme
nea. elevele Șco
lii medii de co
regrafie au fost 
și sînt solicitate 
în diferite oca
zii să-și dea 
concursul cu 
„dansul celor 4 
lebede mici“, 
iar Sintona Ște- 
fănescu și Gelu 
Barbu au pre
zentat adeseori 
spectatorilor du
etul din actul
III (lebăda neagră).

Publicul Ducureștean a îndrăgit 
și a cunoscut acest balet din fil
mele sovietice, în care a admirat 
creațiile desăvîrșite ale Ulanovei, 
apoi tehnica perfectă ajunsă la 
virtuozitate a Simeonovei și Du- 
dinskaiei.

Astăzi, în Teatrul de Operă și 
Balet, acest spectacol se înscrie 
In repertoriul nostru, constituind 
0 grijă permanentă a creatorilor 
noștri de a păstra linia academi
că și sobră care se impune pu
ternic în scenă ; iar „noul“ acestui 
eveniment constă în faptul că re
pertoriul s-a îmbogățit cu un ba
let foarte pretențios, clasic și po
pular.

Spectacolul aduce multă pros
pețime prezentînd un corp de ba
let bine pregătit, unitar, stăpinind 
acea ținută elegantă și decentă, 
necesară unui repertoriu clasic.

S-a ridicat un colectiv tînăr, 
educat in specialitate, după o sis
temă bine întocmită, într-o disci
plină și conștiință profesională ce 
pregătește cadrele de tineri dan
satori pentru munca grea de vii

tor — muncă serioasă, permanentă 
și mereu crescîndă, fără de care 
nu poate sluji nimeni arta dan
sului, oricit talent ar avea.

înscrierea „Lacului lebedelor" 
în repertoriul Teatrului de Operă 
și Balet înseamnă un examen 
trecut cu succes și o poartă des
chisă în viitor pentru montarea 
altor balete clasice Pentru dan. 
satorii noștri, interpretarea unor 
dansuri ca cel al Odettei, Odiliei, 
al lui Siegfrled, „pas des trols" 
(actul I), „4 lebede mici, 4 lebe
de mari" (actul II) și „bufonul" 
înseamnă de asemenea, că acești 
artiști stăpînesc deplin tehnica, iar 
rezistența și respirația le sînt 
perfecte. Balerina sau dansatorul

Desen de LAETIȚIA IGNAT-HOMORICEANV

nărului creator, ale cărui 
turi abia se cristalizează, 
dentă totuși seriozitatea 
piară cu care abordează 
dramatic ale cărui valori 
mentale sînt ț * 
în relief în spectacolele realizate 
de Horea Popescu. In „Irispec 
torul de poliție“, desfășurarea ac. 
țiunii scenice — închisă în ca 
drul sumbru al interiorului 
cuinței bogătașului Birling — se 
centra pe ideea rechizitoriului 
îndreptat de autor împotriva a- 
parențelor de respectabilitate, ci
vilizație și superioritate ale marii 
burghezii. Spectacolul cu „Baia" 
este în întregime o hiperbolă 
care împinge pînă la grotesc sa
vuroasele momente satirice, țra 
ducînd cu fidelitate ideea 
MaiakQVski potrivit căreia 
tttil nu e o oglindă ci o lupă 
care mărește. In sfîrșit, fiorul 
tragic al Domnișoarei Nastasia 
—- coordonată principală a pie
sei lui G. M. Zamfirescu — a 
răzbătut mereu la suprafață în 
spectacol: regizorul a pus în
evidență cu minuțiozitate traiec 
toria de zbor frînt 
sei, iar momentele 
tasia nu apare, au 
te ca să lumineze 
ta tristă a Nastasiei.
de zbucium dureros a lumii ma 
halalei bucureștene în vremurile 
pentru totdeauna apuse.

Drumul creator al lui Horea 
Popescu se află abia la începu
tul său. Avem convingerea că 
talentatul regizor ne va mai oferi 
multe satisfacții artistice în vii
tor. dacă va continua să lucreze 
cu aceeași dragoste, 
ță seriozitate și — 
modestie, dacă se va 
artei sale, urmărind 
dea viață mesajului 
pieselor montate.

MIHAIL LUPU

trecuți prin aceste roluri „piatra 
de încercare“ pot fi distribuițl cu 
cea mai mare încredere in balete 
contemporane, balete care impun 
alte pretenții.

„Lacul lebedelor“ pus în scenă 
de maestru] emerit și regizorul 
Oleg Danovsky, este o realizare 
cu care ne mîndrim. Spectacolul 
va trebui să se perfecționeze prin 
rodaj, fiind pregătit intr-un timp 
material prea scurt și neobișnuit 
pentru colectivul nostru de balet.

Nu mi-am luat angajamentul 
prin aceste rînduri să fac o ana
liză, o critică a spectacolului ci 
am ținut doar să împărtășesc 
cîteva păreri.

Teatrul de Operă și Balet nu 
numai că s-a îmbogățit cu noua 
premieră de balet dar capătă po
sibilitatea să-și mărească și pe 
viitor repertoriul de balet, nemai 
punindu-se acum problema ine 
xistențej unui larg colectiv pre
gătit. Creatorii baletelor, soliștii 
și ansamblul, depun toată rîvna 
și forța lor artistică, pentru a da 
publicului nostru spectacole din 
ce în ce mal bune, la un înalt ni
vel artistic.

TILDE URSEANU 
maestru de balet la Teatrul de l 

Operă și Balet 1

10-

lui 
tea-

a eroinei pie- 
în care Nas 
fost concepu 
indirect soar- 

atmosfera

perseveren- 
mai ales — 
dărui deplin 
mereu să 

de idei al

RUSALIN MUREȘANU

Cîntarea patriei
Mai mult decît 

pe mine însumi...
Pomii din jurul meu îi cunosc 
Fiecare frunză crenelată pe cer 
Mi se pare un sărut verde, necopt 
Al toamnei care va să vie._

Fiecare fir de iarbă îl știu 
Părindu-mi lance în miniatură 
Ascuțindu-și buza de tălpile vîntului 
Și așteptî-id fără frică, dușmanul

Fiecare picătură de cer mă-ntărește, 
Intrindu-mi în ochi și în sînge.
In vinele mele curge boltă cerească 
Lichefiată-n timp de răsărituri.

Carpații mei — bătăile inimii
Bărăganele mele — liniștite mari ale mele 
Pomii, și iarba și cerul, uzina ce-și urcă 
Un 'horn peste țară — sînt toate în mine

Ca
Pe
De
Și pe care sînt sortit să-l apăr I

un al doilea eu uriaș 
care-1 iubesc mult mai mult 
cit pe mine însumi,

ț

Sărutul
Nu recunosc alt pămînt, decît acesta
Pe care aș putea trăi 1
Căci pămîntul acesta cu urme de sînge dao
Și cu trupul sfîrtecat al lui Horia
Și al lui Iancu
Și Roaită, încătușat în el,
Ne sărută de două mii de ani
Tălpile și sufletul.
Iar dacă o clipă ne-am depărta de el
Amintirea sărutului lui
Ne-ar ajunge la inimă în chip de cuțit !.„

Sînt fericit
Sînt fericit că munții de care sînt legat
Pe umerii lor vajnici, spre soare m-au purtat. 
Că m-a-nvățat el Omul, puternic de nespus, 
De mic copil ca Omul să stau cu fruntea sus 1

Că m-a-nvățat pădurea cu straiu-i înverzit 
Să tremur Ia o boare de cîntec auzit 
Și să înfrunt furtuna ori cît ar fi de grea 
Răbdind ca și pădurea, și-ncrezător ca ea!

LEONIDA NEAMȚU

Lirice
Cîndva, frînturi din ochii mei...

Cîndva, frînturi din ochii mei, te vor privi de pe hîrtie 
‘ i rouă străvezie.Vor fi albastrele scîntei ce ard în

Din pagini glrr-l meu crescînd o 
Va fi un codru murmurînd, va fi

să-ți vorbească de aproap- 
cîntarea unei ape.

taină clătinatăO ramură se va-nclina, de vînt în
Și tu crezînd că-i mina mea, te vei întoarce deodată...

Cîntec de leagăn
Copilul cuiva doarme...
Prin geamul deschis se vede întreg universul. 
Un flutur de noapte izbește peretele, 
iar masa, două scaune, și un greier îi strigă s

— Psst 1
Toți ascultă
cum 
înclinat înspre geam 
Universul fluieră un cîntec de leagăn.

Intr-un cîmp...
Intr-un cîmp străjuit de o moară de vînt,
Cînd aveam șapte ani,
M-am întîlnit cu războiul,
Auzeam bubuitul obuzelor
Prin trupul tatălui meu care mă ocrotea, 
Și bătăile inimii lui.

Mă zvîrcoleam, — voiam să privesc
Aripile morii de vînt
Aripile morii de vînt
Porniră într-un zbor fumegos.

Fulgerul zilei s-a dizolvat în privirile mele
Transformindu-se în febră.
In micul meu craniu,
Intr-un imens vălmășag.
Intr-o suită do umbre și lumini,
Se învîrteau aripile morii de vînt

(

GH. TOMOZEI
„Pasărea albastră

De cîtăva vreme încoace sărbă
torim din plin debutul editorial al 
poeziei tinere. Nu e mult de cînd 
și-au adunat poeziile adolescenței, 
în cel dintîi volum, Aurel Rău, re
gretatul Nicolae Labiș, A. Gurghia- 
nu. Doina Sălăjan, Darie Magheru, 
Rusalin Mureșanu, Violeta Zamfi
rescu și încă atîția alții. Acum, pa
sul acesta, atît de așteptat de tine
rii autori, înmulțește numărul vo
lumelor de debut cu încă unul, cel 
al lui Gh. Tomozei.

Gh. Tomozei e un liric delicat 
și visător, ispitit mai puțin — din 
păcate — de spectacolul nemijlo
cit al vieții și atras mai mult de 
imaginea acesteia, așa cum se 
constituie ea din amintiri și 
presii mai vechi, transfigurate 
poet într-un ceas de vrajă și 
verie.

Citindu-1 pe Tomozei am înțe
les că n-am avut de mult revela
ția unei mai autentice întîlniri cu 
poezia alături de pagini și stanțe 
destul de prozaice. Și poate că 
impresia n-ar fi atît de certă, de 
categorică, de n-am fi simțit chiar 
în cuprinsul acelorași poezii lun
gimi, diluări supărătoare, întrerup
te de cîte un vers strălucitor, ex
presiv, caracterizant pentru starea 
sufltească a eroului liric. Ceea ce 
ne oferă volumul de versuri 
al lui Tomozei „Pasărea albastră“ 
(E.S.P.L.A. 1957) pune în vecină
tate stihuri reaflzate la un nivel ar. 
tistic matur cu altele ce trădează 
prozaism, ori un aer de romanță 
desuetă sau în planul originalită
ții ecouri nefiltrate din lecturi mai

re- 
im- 
iîe 
re-

vechi și care se resimt de absența 
contribuției personale.

Insă oricite imputări i-am face, 
Tomozei e un poet, ancorat sincer 
și deplin în contemporaneitate pe 
care o trăiește însă în felul său, 
oarecum istoricizant și eîteodată 
paseist. Din fericire patosul roman
tic îl ferește de convenționalism și 
trecutul, de cele mai adeseori, nu 
devine accesoriu decorativ, vag 
pretext de poezie, ci o modalitate 
de a comunica implicit sensurile 
multiple ale prezentului. De altfel 
această particularitate se asociază 
în chip fericit cu o claviatură în
tinsă a registrului liric. Poetul se 
încearcă în lied și pastel, în ro
manță și evocare istorică, el cîntă 
înfiorat frumusețile patriei și ma
rile izbînzi ale evului comunist, 
desfâșurindu-se divers pe o arie de 
inspirație amplă și nu odată emo
ționantă. Versurile sale poartă pe
cetea elanurilor adolescente, cu 
chemările vîrstei. Autorul lor 
descinde de pildă din Alecsan
dri, însă se vede bine că a 
mai frecventat și alte izvoare 
precum Esenin, Arghezi, Ba- 
eovia. Evident nu e nimic grav 
în toate acestea, cu 
tul tînăr să nu rămină finalmente 
tributar modelelor ilustre. De ceea 
ce deocamdată e influență livrescă 
Tomozei se va dezbăra. Acum, i se 
poate cere cu severitate îndepărta
rea lungimilor, a discursivității, în
țeleasă nu ca retorism, cît ca adaos 
parazitar Ia exprimări încheiate 
ce ar trebui să iasă în lume în 
forma lor inițial densă. Poetul este

Esenin,
Evident nu e nimic 

condiția ca poe- 
nînă fi
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Lucrări ale tinerilor 
compozitori la Ateneul R.P.R.

La Ateneul R. P. R. au răsunat 
nu de mult patru lucrări sim
fonice ale unor tineri compo
zitori din țara noastră. Intr-un 
concert organizat de Uniunea 
Compozitorilor din R- P. R. și de 
Orchestra simfonică a cinemato. 
grafiei s-a interpretat „Divertis
mentul pentru coarde șl clarinete“ 
de Dumitru Capoianu. „Concertul 
pentru pian și orchestră" de Pas
cal Bentoiu, „Concertul pentru 
coarde“ de Aurel Stroe și „Can
tata pe texte populare ciangăeștl“ 
de Tiberiu Olah.

Din capul locului trebuie su
bliniat Că această manifestare a 
constituit un remarcabil succes al 
muzicii noastre noi. Trei din a- 
cești tineri sînt formați exclusiv 
la școala noastră muzicală nouă, 
unde au avut ca profesori pe cei 
mai de seamă maeștri ai muzicii 
noastre. Tiberiu Olah și-a înce
put studiile la Cluj, desăvîrșin- 

! ca bursier al statului nos-

țti jalea celor chemați pe vremuri 
să plece In război și apoi, în formă 
simbolică, năzuința spre o viață 
luminoasă. („Am un pom zăna- 
tec, nu dă flori. înflorește doar la 
sărbători“). Dar toate vădesc o 
orientare umanistă, pozitivă, toate 
apar ca fiind scrise din dorința 
de a crea o artă integrată în efor
tul de ridicare culturală a vremu
rilor noi.

Alcătuirea programului a avut 
meritul de a arăta înflorirea, în 
țara noastră, a talentelor aparți- 
nînd atît poporului romîn cft și 
minorităților naționale. Un alt 
merit al organizatorilor concertu
lui este acela de a fi ales lucrări 
capabile să evidențieze faptul că 
tinerii compozitori abordează azi

genuri diferite, au stiluri diferei 
țiate.

Dar „eroii“ concertului nu < 
fost numai tinerii compozitori 
și tălmăcitorii lucrărilor lo 
Gheorghe Halmdș, consecvent in 
terpret al muzicii compozitorilor 
din țara noastră și-a pus tot ta^ 
lentul și rîvna în slujba unei ex-. 
celente tălmăciri a dificilei parti^ 
turi de P. Bentoiu. Edgar Cosma 
a vădit odată mai mult talentul 
și competența sa, sensibilitatea r 
marcabilă pe care o are penti 
muzica din vremea noastra. Ni 
mai cuvinte de laudă merită ș. 
orchestra și corul de femei al ra
dioului (dirijor: C. PetroviD 
care s-au prezentat la uri niv 
corespunzător.

FR. SCHAPIRz

.put S 
i'du-le_
i’tru la Conservatorul din Moscova. 
\ Dar meșteșugul serios de care 
hau dat dovadă tinerii noștri com- 
Jpozitori nu constituie decît un 
'(aspect dezvăluit de acest concert, 
(ilntr-adevăr. talentul și meșteșu- 
Ugul acestor tineri sînt dublate de 
1 o orientare către o muzică expre
sivă, generoasă, cu puternice ră- 
jdăcini în tradițiile înaintate ale 
(•creației compozitorilor din gene- 
l'ratiile anterioare lor, cu evidenta 
Jlegătură cu muzita populară și, 
lîn același timp, în care este asi-

Debuturi

susceptibil de perfecționarea mij
loacelor sale de expresie ca și de 
îmbogățirea Orizontului reflexiv. <) 
promisiune în această direcție, pe 
care evoluția viitoare a poetului prriilată in chip personal experiența 
urmează s-o confirme, mi se pare;1 
„Amiază“ : „Iubirea noastră suie 
spre amiază/ Cum suie luna albă p 
in podgorii/ Cum în frunze into- |iuha avea un program precizat de 
nează/ Și cum se-nalță în apus co- ^un text: cantata lui t. Olah — 
corii / Reînflorind in scinteieri tir- 
zii./ Cu amintirea-h suflet senină, I 
Iubirea către noapte vă sui/ Odată, 
doar și-atunâ spre cea din urmă...“

Ar fi nedrept de n-aș cita întrea
ga poezie „Nopțile de la Izvorul 
Alb“ sau „Țara“ și „Stelele Oltu
lui“ pe care îndelung am șovăit 
să n-o transcriu aci integral. Citez 
fragmentar cu sentimentul că ră
pesc cititorului o bucurie: „Pe-aici 
albastra trecere-i domoală I Și apa-

Mole 
«Se lector

i’muzicii contemporane.
Din lucrările prezentate doăf

In Sălile Institutului de arte pla
stice „Nicolae Grigorescu" din str. 
dr. Sion nr. 2, s-a deschis expozi
ția de artă plastică tn cinstea ce
lei de a X-a aniversări a procla
mării Republicii. La această ex
poziție participă cu lucrări studen
ții institutelor de arte plastice din 
bucurești și Cluj, precum și elevii 
școlilor medii din București și Tg. 
Mureș.

Sala de la parter cuprinde 
crări de sculptură și pictură, 
atrag atenția în mod deosebit 
crărUe studentului Constantin
țescu „In piață“ șl „La lucru“ 
care vădesc reale posibilități de 
exprimare compozițională. De re
marcat este și compoziția lui Tur- 
dos Ladislau „1907“, precum și

lu-
Ifi 

lu- 
Ni-

n scmteieri tir- țclâdită pe vechi texte populare
iciartgăești care ékprima mai în-
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ngînătoare de eresuri / Se cheltuire 
mai molcomă-ntre șesuri / Nu mai 
Vuiesc 
cîte o 
Sântei 
muri / 
fumuri 
pe miriști“. In fundul albiei »ac 
osemintele pandurilor ; Oltul nu 
i-a uitat și odată cu el nioi poetul: 
„Pe cei căzuți să își răzbune jalea]

puhoaiele-a răscoală / Doar 
stea mai șiroiește-n liniști I 

albastre irosind pe drts- 
Sclipește Oltu-n plutitoare 
I Și flori tîrzii se-ntîlnesc

Acum cînd noaptea fîlfîie albastră/ 
li simt parcă veghind deasupra 
noastră/ lluminindu-ne prin stele 
calea !“

Tomozei e un pastelist cu vi
ziuni cromatice inedite. Metafora 
o găsește lesne și ușurința cu care 
recurge la Simbol împrumută ver
sului prospețime și cursivitate. Ca
trenul de mai jos este o excelentă 
carte de vizită : „Cind razele apu
sului se tulbură / Și se strecoară 
printre frunze veștede / Curg prin 
păduri pîraiele de purpură / Ca 
vinele de aur într-o lespede“.

Capacitatea conciziei, Tomozei o 
probează cu cele 12 poeme într-un 
vers, dintre care cel puțin două 
sînt remarcabile „Speranța : Cîmp 
ars, ucise ierburi și-n depărtări fîn- 
tîni...“ ; „Tinerețe : In zare munți 
de piatră și după munți furtuni...“

Ce efect contrastant fac, alătu
rate acestor cizelate „racourciuri“ 
versurile plate, prozaice de care 
volumul nu e lipsit. îndemnul la 
exigență și șlefuirea îndărătnică a 
poemelor trebuie să devină un în-

sdțitor permanent al lui Tomozei, 
altminteri deficitul de finisare ar
tistică se va transforma într-o gra
vă primejdie pentru scrisul său.

Clasicele șabloane ale idilismului 
nu pot acoperi ceea ce e neînde
stulător și vulnerabil, la un exa
men atent, în travaliul poetic cel 
mai dotat.

Drumul către creația autentică nu 
se poate dispensa pe lingă cultură și 
talent de simț critic. Gh. Tomozei 
va trebui să facă în mai mare mă
sură dovada prezenței lui. După 
cum, depășind un stadiu de tranzi
ție, îl așteptăm să se dezbare de 
versurile apoase și să abordeze în 
chip mai substanțial marile teme 
ale timpului nostru potrivit angaja
mentului pe care el îl rostește în 
numele tovarășilor săi de breaslă 
și de generație :

„Mă așteaptă în zorii dimineții 
Telegarii visului flămînzi 
Clipele amare-ale tristeții 
Bucuria marilor izbînzi“.

H. ZALIS

„Tătăroaica* — un interesant p„. 
tret compozițional al studen' 
Sanda Stratulat. Dintre peisaj' 
expuse se remarcă cel al lui Rac 
CostlneScu intitulai „Peisaj cu 
ceață“, și cel al lui Doru Setrarț 
„Peisaj în T ulcea".

Dintre sculpturile expuse, re
marcăm „Tendința umană“ al pă
rui autor Ion Duman a reușit să-i 
insufle năzuința spre noi realizări 
a omului contemporaneității noa
stre. Sculptura lui Peter Iacobi 
„Meditație" deși interesantă ca tra.. 
tare plastică, ca realizare este 
sumbră și simplistă întrucîtva. Mai 
cităm „Colega mea“, un intere
sant portret al Silviei Radu, un 
„Autoportret“ aparținind lui C< 
Iliescu, precum și „Autoportretul* 
și „Ciobanul" sculpturi semnatei 
de studentul Mihai Vătămanu.

In sala de la etaj sînt expuse lu
crările de grafică precum și uns 
lucrări de sculptură și pictură. Dt>. 
grafica expusă ies în evidență cî
teva afișe, rod al unei bogate și 
interesante preocupări a studenți
lor pentru acest gen de exprimare 
plastică. Remarcăm afișul „10 ani 
de Republică Populară" al studen
tului Barbu Teodorescu, precum și 
afișele „Pace“ al lui Eugen Mi- 
hăescu și cel al lui V. Penișoară.

Dintre lucrările de grafică de 
șevalet, menționăm acelea ale lui 
L. Bardocz, simplu tratate dar 
foarte expresive, „Cîntec nou" de 
V. Penișoară și „Autoportret“ de 
Silviu Grosu. Se remarcă de ase
menea gravurile aparținind lui Etel 
Lucaci, tratate cu o linie deosebit 
de ingenioasă și interesantă. Dintre 
lucrările expuse de elevii școlilor 
medii se cer citate „Portret de fe
meie" de Ana-Mariă Brătianu fi 
„Natură statică“ de S. Suleanu. 
De asemenea lucrarea „Căruța* 
semnată de Arpad Maraton.

B. ROMAN



Un locușor cald

In întreaga țară a început

ALEGEREA
Consiliilor F. D. P.

(Urmare din pag. l-a)

Se spune că în lume există 
circa 540 de meserii clasice. Dacă 
ar trebui să ne luăm însă după 
vechile tarife de salarizare, ar fi 
cîteva mii. In orice caz, sînt me
serii și meserii; unele mai u- 
șoare, altele mai grele, unele pe 
care pot să le practice și femeile, 
altele nu. Să luăm un exemplu. 
In buletinul de identitate al lui 
Gheorghe Penciu, Ia rubrica „pro
fesia“ scrie clar — casier. La 21 
de ani Penciu e casier la „Ali
mentara" din Bulevardul Repu
blicii nr. 30—București (Panteli- 
mon). Orice s-ar spune e o me
serie. Profesia aceasta o are de 
trei ani. De trei ani Gheorghe 
Penciu încasează bani, dă restul, 
pune ștampila „achitat" și cere 
mărunțiș. (S-a obișnuit să nu 
aibă niciodată bani mărunți. Din 
„obișnuința“ aceasta îi pică zil
nic cîte 20—30 de Iei).

După ce a terminat Școala me
die a dat examen la facultate. 
N-a reușit. După mai multe luni 
de hoinăreală și-a găsit — prin 
grija șl intervenția mamei — a- 
cest post. Și de atunci...

Gheorghe Penciu e unul dintre 
cei despre care se spune că e 
„bine făcut“. Un tînăr înalt, cu 
umeri largi de atlet, cu fața ro
șie de sănătate. După mărturi
siri, din clasa a 7-a elementară 
n-a mai 
spune e

De ce 
fesie ?

Am aflat că nici nu dorește: 
—„De ce să mă omor muncind

ta strung, la freză sau la altă 
mașină ?“

Nu-i place să presteze o muncă 
fizică I „E obositoare, murdară, 
brută“. După „înaltele“ sale con
cepții despre muncă totul e să 
știi să te aranjezi:

— Muncă cît mai puțină, pa
rale cît mai multe ! Și casier la 
o Alimentara... iese bani.

Evident, toate aceste „concep
ții“ țin de trăsăturile de carac
ter ale sUsnumitului tînăr.

Un fapt divers care conturează 
și mai clar optica despre viață a 
lui Gheorghe Penciu s-a petrecut 
cu 2—3 săptămîni în urmă. îna-

clasa a 7-a elementară 
fost bolnav. Cum s-ar 
„sănătatea întruchipată“, 
nu și-a ales altă pro-

Demnitatea
tinereții

inte de relatarea acestuia însă, 
e necesară o explicație: persona
lul magazinului e format din 
cinci persoane. Trei femei In 
virstă, între 40—45 de ani, 
Gheorghe Penciu șl responsabilul 
magazinului, un om trecut și el 
de 45 de ani. In ziua aceea, to
varășa Nicoară Maria n-a venit 
la ora deschiderii magazinului. 
Tovarășele de muncă erau îngri
jorate. Nu se mai Intîmplase nici
odată să . lipsească fără să anunțe.

— Lasă că știu eu femeile, co
mentă cazul Penciu. Vor să cu-

Anti teze
(Urmare din pag. l-a) 

viene, fiindcă deasupra acestui 
pseudo-paradis spînzura o fatalita
te tragică : mizeria. „Direcția va 
fi nevoită să concedieze fiindcă în
treprinderea nu e rentabilă“, stă 
șctis intr-o altă carte, apărută tot 
în acei ani, arătând adevărata față 
a paradisului cu „un jardin fleuri“ 
și „un orchestre ouvrier“.

Toată lumea știe cît s-a schim
bat Hunedoara de atunci. N-are 
roși să demonstrez evidențe clare 
Aș vrea doar să subliniez aportul 
moral pe care-l aduce o uzină so
cialistă în viața unui oraș. Astăzi, 
o uzină în apropierea oricărei lo
calități, și nu numai la Hunedoara, 
constituie un îndemn la creație, o 
atmosferă nouă, care stimulează, 
dacă vreți. Voința și talentul în ge
nere, nu numai în imediată con
tingență cu tehnica. E cazul unui 
tînăr de la oțelărte înzestrat cu 
real talent pentru pictură. Pînzele 
sale de începător, expuse la cercul 
de plastică, l-au scos diti anonimat. 
Dar la examenul de admitere la 
Institutul de plastică, a căzut, 
lipsindu-i exercițiul temeinic în 
materie. înctezător în steaua lui, 
el a stăruit cu o deosebită perse
verență. S-a angajat la atelierul de 
afișe al clubului, muncind zi și 
noapte. Dimineața făcea afișe și 
placarde, iar în restul timpului 
exersa și studia. La examenul de 
admitere din anul următor a reușit 
la institut între primii. Și acum 
e student. Cred că succesul lui se 
datorește, în bună parte, prezenței 
în climatul hunedorean.

Alt caz nu mai puțin semnifica
tiv. Intr-o seară m-am rătăcit la 
centrul de aeromodelism, unde la 
ora 10 mai era lumină, și am dat 
peste un bazar întreg de micromo-

dele împrăștiate pe mese, spînzu- 
rate pe pereți, iar din mijlocul a- 
celui haos aviatic m-a întâmpinat 
un tînăr blond, cu fața de copil, 
care s-a prezentat „instructor“ și 
posesor a nu știu cîte brevete. Vă- 
zîndu-mă interesat, mi-a dat expli
cații pină după miezul nopții. 
Dintr-atîtea cîte mi s-au perindat 
prin față, am rămas cu imaginea 
unui micro-model transparent, ca 
făcut din sticlă ce nu cîntărea nici 
un gram. O adevărată operă de 
artă Era și un reactor în minia
tură, construit de un tînăr meca
nic din combinatul siderurgic, 
executat din tablă, cu bot ascuțit, 
aripi piezișe avînd deasupra un fel 
de măciucă aerodinamică, ce con
stituia motorul. Interlocutorul meu 
mi-a vorbit și de un proiect de a 
construi o serie de vase și avioane 
în miniatură, mișeîndu-se în mod 

la
are 
nu

automat. De aici și pînă 
proiectul unui robot, cum 
de gînd să-l construiască, 
mai este mare distanță. Tinerii din
acest cerc trăiesc în plin secol XX. 
cu tot ce e mai fantastic și încăr
cat de romantism. Pe o masă am 
zărit o machetă de birou, făcută 
din zgură, vopsită cu bronz, închi
puind un peisaj lunar, și alături 
de ea un glob pămîntesc suspen
dat, din care săgeta o rachetă cos
mică. Sensibilitate și orizont de 
gîndire ale unei generații care va 
întreprinde zboruri interplanetare, 
virtuți inspirate de Hunedoara teh
nicii noi și a giganților industriei 
moderne.

Spuneți-mi s unde-i plictiseala 
provinciei de altă dată ?

'7

r

O insulă :

(Urmare din pag. l-a)

bile ca să binevoiască a-l cinsti 
cu abonarele la abonamentul ci 
anunfează". Primul spectaool : 
„Baba Hîrca“ lui Millo.

Evit cronologia și prefer con
templația lipsită de obligații 
reportericești. îmi pironesc pri. 
virea pe masa de lucru a lui 
Ion Luca Caragiale. O fotogra
fie cu Coșbuc. Alta cu familia, 
la Berlin. O glastră cu flori. Pe 
biroul acesta s-au născut ne
muritoarele opere ale lui Cara
giale. Un birou oarecare, în 
preajma căruia te simți emo
ționat. „Noaptea furtunoasă 
sau numărul 9, comedie în pa- 
tru tablouri de d-nu I. L. Cara- 
giall. Spectacolul se va sfîrși 
cu d-nu Choufleurl, operetă în-

tr-un act de d-nu de Saint 
Retny". Afiș din 1883. Alături, 
un alt afiș, măi ttnăr cu un an: 
„Scrisoarea pierdută“ la al doi. 
lea spectacol. In distribuție : 
Nottara, Iulian, Aristizza Ro- 
manescu. „Loje rang I 30 
franci, galeria 1 fnatic — în 
ctirînd : Faust".

Costume, afișă, manuscrise. 
Peruca lui Millo. Liciu notează 
într-un oarnet liniat că a strîns 
84 Iei și 75 de bani în turneu 
la Tîrgu Jiu. Intr-un colț observ 
o bucată de fier schilodită E 
gongul Naționalului, găsit în 
1944 printre ruinele fumegtnde. 
In anii copilăriei îl ascultam 
înfiorat, dé sus de la galerie. 
Acum își are locul lui în istoria 
teatrului rómtnésc. Ca Un sfîrșit 
de capitol.

Aci, totul îți evocă gloria scenei romînești...
Foto: D. F. DUMITRU

rețe prin casă — lipsesc, vor să 
spele — lipsesc, vor să se ducă 
la piață — lipsesc! Cine știe ce 
treburi a avut Nicoară (Penciu 
obișnuiește să se adreseze tutu
ror din magazin pe nume fără a 
ține seama de virstă. Vezi doam
ne, el e casier iar ceilalți doar 
simpli vînzători).

N-a avut dreptate. Peste vreo 
două ore tovarășa Nicoară a fost 
adusă Ia magazin cu Salvarea. 
Dimineața, pe drum spre maga
zin, in tramvai suferise o puter
nică criză de ficat. A fost dusă 
la spitalul Colțea, leșinată. După 
îngrijirile necesare, cînd se simțea 
mai bine, a cerut să fie dusă la 
magazin.

— Știi, mă simt încă slăbită — 
s-a adresat ea lui Penciu—după 
ce a venit de la spital, direct la 
magazin — nu vrei să mă lași 
să stau astăzi eu la casă ?

— Cum? să trec eu la tejghea? 
s-a indignat Penciu. Să stau eu 
atitea ore în picioare ? Nu! Nu 
pot! Mi-e imposibil 1 Și n-a vrut 
în ruptul capului. Ultimul argu
ment a fost acesta:

— Nu de alta, dar nu vreau să 
devină un obicei. Dacă te las azi 
la casă, mîine vor avea aceleași 
pretenții șl ceilalți vînzători. Așa 
că... niciun compromis.

Cum a stat tovarășa Nicoară 
în ziua aceea atîtea ore în pi
cioare, nu știu. Știu insă că din 
ziua aceea Gheorghe Penciu a 
scăzut cu totul în ochii tovarăși
lor săi de muncă. S-a dovedit u«i 
om lipsit cu totul de inimă, de 
înțelegere omenească.

■ Nu există în țara noastră nici 
o lege care să prevadă că tinerii 
în puterea vîrstei și sănătății nu 
pot să ocupe funcții de casieri la 
magazine. Nu, și nici nu e în In
tenția mea să propun o asemenea 
lege. Mă gîndesc totuși, dacă di
rectorii trusturilor alimentației 
publice n-ar putea lua măsuri ca 
în funcțiile de casieri să fie 
admiși doar oameni in virstă, a 
căror sănătate nu le permite să 
stea în fiecare zi 8 ore in pi
cioare. De ce n-ar putea Gheor
ghe Penciu, de pildă, să fie vîn- 
zător ?

Poate în felul acesta ar căpăta 
puțină demnitate. Deocamdată, 
după mine, nu prea are.

P. ALEXANDRU

Școala elementară de 7 ani din comuna Vulcan, regiunea Stalin. In foto: Profesoara Liciu Ar
gentina cu elevii clasei a Vl-a în timpul orei de științe naturale.

Solemnitatea înmînârii unor ordine
Vineri seara a avut loc la Pre

zidiul Marii Adunări Naționale, 
solemnitatea înmînării de ordine 
ale R. P. Romîne conferite de 
Prezidiul Marii Adunări Naționa
le cu prilejul celei de-â 10-a ani
versări a proclamării R. P. Ro
mîne, unor tovarăși pentfu me
ritele lor deosebite în îndeplini
rea sarcinilor date de Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru acti
vitatea deosebită pe tărîmul con
strucției de stat, 
ciale, culturale și

La solemnitate 
tovarășii: Chivu 
Bodnăraș, general^ 
xandru DrăgLiJ. ‘ 
vicepreședinți

economice, so- 
obștești.
au luat 
Stoica, 
colonel

parte 
Emil
Ale

xandru Drăghici, Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, genetal 
colonel Leontin Sălăjan, Janos 
Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, 
Gh. Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, și mem
bri ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

A fost conferit Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne“ cla
sa l-a tovarășilor: general colo
nel Alexandru Drăghici, general 
colonel Lfeontin Sălăjan, ing. Mi
hail Florescu și Alexandru Sen- 
covici.

A fost conferit ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne“ cla
sa II-a tovarășilor: Aurel Măi- 
nășan, Manole Bodnăraș, general 
locotenent în rezervă Dumitru 
Dămăceanu, Ion Vidrașcu, Cons-

Sosirea unei delegații
culturale bulgare

Vineri dimineața a sosit tn 
Capitală delegația culturală bul
gară care va participa la elabo
rarea și semnarea planului de 
muncă pe anul 1958 pentru apli
carea convenției culturale dirttre 
R.P. Romînă și R.P Bulgaria.

Delegația este alcătuită din 
acad. Sava Ganovski, vicepreșe
dinte al Academiei de Științe a 
R.P. Bulgaria, conducătorul de
legației, prof. Stepan Todorov 
Stanev, director general în Mini
sterul Invățămîntului și Culturii, 
și Sara Sason Garti, director în 
Comitetul de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea din R.P. 
Bulgaria.

Totodată a sosit și o delegație 
a Prezidiului Academiei de Știin
țe a R.P. Bulgaria condusă de 
asemenea de acad. Sava Ganov
ski. Această delegație va semna 
acordul de colaborare științifică 
dintre Academia de Științe a R.P.

Bulgaria și Academia R.P. Romi- 
ne, precum și planul de reali
zare a acestei colaborări pe 1958.

(Agerpres)

O delegafie a Unlu ii
Asociafiilo Studenților 

din RP.R. în R.D. 
Germana

tantin Prisnea, Petre Belle și mi
tropolitului Ardealului, Nicolae 
Colan, Ordinul „Steaua Republi
cii Populare Romîne“ clasa III-a: 
irig. Gherăsim Popa, Mihai Su
dar, Ionel Diaconescu, Gh. D. Sa- 
fer, episcopilor Antim Angelescu, 
Chezârie Păunescu, losif Gaftori, 
Andrei Mager, Antim Nica și Ar- 
day Aladar, preot Alexandru Io- 
nescu și preot profesor Nicolae 
Mladin ; ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne“ clasa 
IV-a: Ștefan Cruceru, Marcu 
Witzman, dr. Octavian Belea, Ma
rin Stancu, Ion Velea, Bujor Al- 
mășan ; Ordinul „Steaua Republi
cii Populare Romîne“ clasa V-a : 
Ion Cozma, șef de secție la co
mitetul regional P. M. R. Bucu
rești, Constantin Popescu, Stoian 
Petrescu.

A fost conferit Ordinul „Apăra
rea Patriei“ clasa II-a tovarășilor: 
Janos Fazekaș, A. Moisescu, M. 
Gavriliuc, I. Gh. Maurer și ge
neral locotenent C. SmirnoV ; Or
dinul „Apărarea Patriei“ clasa 
III-a : Mihai Mujic, general maior 
Stelian Staicu, general maior Al. 
Mureșanu, general locotenent în 
rezervă Radu D. Rusescu, gene
ral locotenent Titus Lupescu, gene
ral maior Petre Dtimitrescu.

A fost conferit Ordinul Muncii 
clasa La tovarășilor : Gh- Gaston 
Marin, acad. Atanâse Joia, Vasile 
Dumitrescu, acad. M. Ralea, C. 
Teodoru, Carol Loncear, acad. 
Zaharia Stancu, Ladislau Banyai 
acad. Vasile Malinschi ; Ordinul 
Muncii clasa II-a: Ion Cozma, 
ministrul Agriculturii și Silvictil- 
turii, Florian Dănălache, Vladi
mir .Gheorghiu, P. Niculescu-Mi- 
zii, Pavel Țugui, Vasile Bene, Pe
tre Niculescu, Voinea Marinescu, 
general locotenent Ion Tutoveanu, 
general locotenent Mircea Haupt, 
Gogu Rădulescu, Ion Bernachi, 
Emil Stanciu, losif Ardeleanu, 
Melita Apostol, Cioroiu Răduca- 
nu, Óctavian BerlOgea, D. Simu- 
léscu, Mihail Novicov, Vasile Io- 
nescu, Andrei Păcuraru ; Ordinul 
Muncii clasa III-a: Anton Breit-

enhofer, Elena Lascu-Iordăchescu, 
Cristache Vasile, Elena Livezea- 
nu, Elena Vîlcoci, Mihail Ghelme- 
geanu, Gh. Diaconescu, Aurel Vi» 
joii, Mihai Levente, general maior 
Gh. Bucșan, general locotenent 
Al. Paraschiv, D. Praporgescu, 
Horia Lovinescu, Vicu Mîndra, 
Francisc Munteanu și Petre Dră» 
goescu.

După ce a înmînat înaltele dis
tincții, tovarășul Anton Moisescu, 
în numele Prezidiului Marii Adu» 
nări Națioriale, a felicitat .căldu
ros pe cei decorați.

în numele celor decorați a luat 
cuvintul tovarășul general colonei 
Alexandru Drăghici, care a spus 
printre altele:

Mulțumesc conducerii partidu
lui, guvernului și Prezidiului 
Marii Adunări Naționale pentru 
deosebita apreciere dată muncii 
noastre, acordlndu.ne aceste înal
te distincții. Acestea constituie 
pentru noi un stimulent în mun* 
că, un îndemn de a munci mai 
bine și cu mai multe rezultate 
pozitive.

Vom lupta cu hotărire pefitru 
construirea socialismului, întări
rea statului, pentru consolidarea 
și apărarea regimului nostru de
mocrat-popular.

în numele ierarhilor decorați 
a vorbit Nicolae Colan, mitropo
litul Ardealului.

în numele scriitorilor decorați 
a vorbit acad. Zahafia Stancu.

Conducătorii de stat și de par
tid prezenți s-au întreținut apoi 
cu cei decorați, urîndu-le noi suc
cese în activitatea de viitor.

★
Cu prilejul celei de-a 10-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Romine, Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a mai conferit 
și altor activiști de partid și de 
stat, muncitori, țărani muncitori, 
militari, tehnicieni, ingineri în
vățători, profesori, oameni de 
știință și artă pentru merite deo
sebite in activitatea lor, ordine și 
medalii ale R.P. Romine care ur
mează să le fie laminate.

(Agerpres)

Vineri a avut loc la Deva în 
sala festivă a sfatului populat re
gional adunarea cetățenească i en- 
tru constituirea consiliului regio
nal al Frontului Democrației Popu
lare. Au participat numefoși oa
meni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, reprezentanți ăi orga
nizațiilor de partid, ai organizații
lor de masă și ai organelor locale 
de stat.

Tov. Ilie Verdeț, prim secretar 
al comitetului regional P. M. R.» 
a vorbit despre importanța alege
rilor de la 2 martie.

A fost ales apoi consiliul regio
nal al F. P. D. Președinte a fost 
ales tov. Ilie Verdeț, iar secretar, 
tov. Petre Dumitrescu, secretar al 
comitetului regional de partid.

★
Vineri după-amiază în sala de 

festivități a sfatului popular regio
nal Suceava a avut loc adunarea 
pentru alegerea consiliului regio
nal al Frontului Democrației Popu
lare. Tov. Nicolae Munteanu. se
cretar al comitetului regional de 
partid, a făcut o scUrtă expunere 
asupra realizărilor sfaturilor popu
lare din regiune și a arătat sar
cinile ce revin consiliului regio
nal F.D.P. în campania electorală 
pentru alegerea deputaților în 
sfaturile populare. A urmat apoi 
alegerea consiliului regional al 
F.D.P.

Președinte al consiliului a fost 
ales tov. Enc Țurcanu, iar secre
tar, tov. Teodorescu Ion, secreta
rul consiliului regional A.R.L.U.S.

★

Vineri a avut loc în sala Con
siliului Sindical local din Timișoa
ra o adunare pentru constituirea, 
consiliului regional al Frontului 
Democrației Populare. După ce 
tov. Ion Gluvacov, secretar al co-

mitate 25 de membri. vorbit despre importanța alegeri-
Președinte a fost ales tov. Va- lor deputaților în sfaturile popu- 

sile Vîlcu, iar secretar Vasile Du- lare s-a trecut la alegerea mem- 
ma, secretar al comitetului regio- brilor consiliului regional al 
nai de partid Constanța. In după F.D.P, 
amiaza aceleași zile a fost ales "
Consiliul orășenesc F.D.P. Constan- Martin, iar secretar, Vasile Daju, 
ța și consiliile F. D. P. raionale secretar al comitetului regional de 
Tulcea, Fetești, Medgidia. partid.

al Comitetului Orășenesc București 
al P.M..A., Lucia Demetrius, scrii
toare, Tudor IHoiu, fruntaș în pro
ducție la Complexul C.F.R. „Gri- 
vița Roșie“, Alfted Mendelsohn, 
compozitor, Dida Mihalcea, preșe
dinta Comitetului Organizatoric al 
Femeilor pe otașul București, Ște
fan Milcu, academician, secretar 
prim al Academiei R. P. Romîne. 
Dumitru Miron, directorul Com
pletului C. F. R. „Grivița Roșie", 
loan Mitarcă, președintele Consi
liului Sindical local București, 
colonel Petre Perlele, Emil 
Ștefan, ziarist, redactor șef al 
Ziarului ,,Informația Bucureștiu- 
lui", Anton Vlădoiu, președintele 
Sfatului Popular al Capitalei. 
. Pentru buna organizare și coor
donare a întregii activități a cam
paniei electorale a fost ales apoi 
biroul consiliului F. D. P. al ora
șului București.

Președinte ăl Consiliului a fost 
ales tov. Florian Dănălache, mem
bru al C. C. al P. M. R., prim- 
secretar al Comitetului Orășenesc 
București al P.M.R., iar secretar, 
tov. Gh. Calcan, vicepreședinte al 
Sfatului Populat al Capitalei.

■k
Vineri după amiază a avut loc 

adunarea de constituite a consi
liului regional Constanța al Fron
tului Democrației Populare în Ve
derea alegerii deputaților în sfa
turile populate, care vor avea loc 
la 2 martie.

Tov. Vasile Vîlcu, prim secretar 
al comitetului regional de partid 
a făcut o expunere asupra realizări
lor obținute de sfaturile populare 
în anii puterii populare iiisislînd 
asupra transformărilor adinei pe
trecute în viața regiunii.

S-au făcut apoi propuneri pen
tru constituirea consiliului regio
nal F.D.P. Au fost aleși în unani- mitetului regional de partid,

'Președinte a fost ales tov. Isac

Vineri dimineață a părăsit Ca- 
pitala plecînd spre R. D. Germană 
o delegație a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R. P. Romînă care 
va participa la ședința Comitetului 
Executiv al Uniunii Internaționale 
a Studenților, ce va avea loc între 
6—11 ianuarie Ia Leipzig.

Delegația este condusă de tov. 
Ion Iliescu, președintele Uniunii 
Asociațiilor Studenților din R. P 
Romînă, secretar al C.C. al U.T.M., 
membru în comitetul executiv al 
U.I.S.

La plecare pe aeroportul Bă. 
neasâ membrii delegației au fost 
salutați de activiști ai Uniunii Aso
ciațiilor Studenților .din R. P. Ro 
mînă șl ai C.C. al U.T.M.

In raionul Toplița, raion de 
munte, cu specific agrar și fores
tier, majoritatea tinerilor trăiesc 
la sate: ei lucrează în agricul
tură, în exploatările forestiere, în 
întreprinderile de prelucrare a 
lemnului sau se ocupă cu crește
rea animalelor

Deși dispunem, pe lingă acti
viștii comitetului raional, de uri 
grup de 35 instructori extrabuge
tari, noi nu putem fi zilnic iti le
gătură cu toate organizațiile de 
bază, multe la număr și dispuse 
în tot raionul. Noi am găsit un 
âlt mijloc, mai eficace de întă
rire a f/ecărei organizații, pen
tru a fl în stare să desfășoare 
o activitate continuă. Acti
viștii noștri se străduiesc să a- 
jute acele organizații care au 
nevoie și atita timp cît au ne- 
novie, pentru ta să fie în state 
să ducă o activitate bogată și 
interesantă, cu alte cuvinte „să 
trăiască pe picioare proprii“.

în munca de întărire a orga
nizațiilor U.T.M. am acordat o 
mare atenție adunărilor gene» 
rale. Participarea la adunări, 
la discutarea diferitelor pro
bleme, îl apropie pe fiecare 
utemlst de organizația din care 
face parte și e primul indice că 
această organizație trăiește o via
ță activă. Seriozitatea și inițiati
va în organizarea adunărilor ge
nerale de U.T.M., au făcut posi
bilă antrenarea a mii de tineri la 
muncile obștești, la Activitatea 
culturală prin faptul că organiza
țiile noastre au discutat temeinic 
aceste probleme cu tineretul ori de 
cite ori a fost nevoie.

Adunările generale de U.T.M. 
au un rol hotărîtor în întărirea 
disciplinei privind îndeplinirea în» 
datotirilor șl a sarcinilor, înce- 
pînd de la cele mici pînă la cele 
mari. Neachitarea cotizațiilor, de 
pildă, este o raritate. Rindurile 
organizațiilor U.T.M. din raionul 
nostru cresc în fiecare lună.

Nu afirtti că toate merg bine, 
ei doar că am reușit să Închegăm 
mai bine organizațiile noastre, că

tinerii sînt mai uniți, activează 
cu mai mult elan, discută in co
mun tot ce ii interesează, vin cu 
sugestii, cu propuneri.

In Bilbor, Vătava, Gălăuțaș-co- 
mună, la Filea s-a discutat în a- 
dunări deschise despre Statutul 
U.T.M. și despre eroismul luptei 
ilegale a utCciștilOr. Au avut loc 
discuții despre caracterul, scopul 
și sarcinile U.T.M.

tn ultimele șase luni aceste or
ganizații au crescut numericcșfe 
— cea dlh Vătava cu 18 membri, 
din Filea cu 11, din Sălăuțoș cu 
12, din Bilbor cu 10. Noii 
miști provin 
acelor tineri 
mă, au fost 
dunări.

In Ultima 
pat mult eficacitatea adunărilor, 
conținutul lor, interesul tinerilor

ute- 
tocmai din rîndul 

care, cu luni în ur- 
invitați ia aceste a-

vreme ne-a preocu-

^^9

(cìmematokham)
Erupția - PATRIA, BUCUREȘ

TI, Epave - REPUBLICA. LUMI. 
NÂ ; Cinematograful de altădată— 
V. ALECSANDRI. ELENA PAVEL; 
Taifun la Nagasaki - MAGHERU. 
I. C. FRIMU. ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE, ALEX. SAHIA ; 
Povestea primei Iubiri — LIBER
TĂȚII ; Frate și soră și Fetița 
mincinoasă — CENTRAL ; O zînă 
oa-n povești șl Balonul rbșți r- 
VICTORIA, MAXIM GORKI ; 
Ștrengărită - DOINA, POPULAR ; 
Să zîmbească toți copiii, Casă 
nouă. Recoltă buna, toate bune, 
Povestea celor cinci frați, Misterul 
vechfultli câStel, , Procup, prietenul 
animalelor (ciclu de desene ani

mate) - TIMPURI NOI : 
Quijotte - TINERETULUI ; Sim
fonia Leningradului — ALpX. PO. 
POV, N. BALCESCU ; Povestiri 
din Roma (ecran lat) — GH. DO- 
JA; Călătorie în tinerețe - GRI- 
VlȚA; .Ulisse - VASILE ROAI. 
TA ; Vînătoarea tragică — CUL
TURAL ; Godzilla - UNIREA, 23 
AUGUST: Intîlnire Ia bal - C. 
DAVID, DONCA SIMO.) Malva - 
FLACARÂ ; Gervaise — ARTA : 
Trepte abrupte — MUNCA; Vră
jitoarea - MIORIȚA, BOLESLAW 
BIERUT; Dracul păcălit - MO- 
ȘILOR ; împotriva tuturor — ILIE 
PINTILIE.

-

La întreprinderea „Stăruin
ța“ din Capitală a intrat în 
funcție, in fază experimentală, 
o nouă secție de bunuri de 
larg consum din policlorură 
de vinii.

In foto: Mihai Lazăr, șef de 
echipă în atelierul de confec
ționat geamantane, face proba 
unei noi mașini.

) 
J Incinerarea prof, 

dr. Simien lagnov

perativizarea agriculturii șl sar
cinile ce revin tinerilor in Crește
rea animalelor. Ca urmare, nu
meroși tineri au intrat în Întovă
rășirile din Deda, Lunca Bradu
lui, Ciobotari, iar la Rușii Munți 
se va inaugura curind o întovă
rășire, conStitilită din ihifiativa 
tineretului.

Deși au ăvut, prin conținutul 
lor. același scop, aceste adunări 
s-au deosebit prin elemente spe
cifice, prin felul expunerii lărgi
mea temei Ctc. In unele adunări 
s-a discutat despre Statutul în
tovărășirilor in general tn altele 
expunerea a fost concretizată prin 
exemple locale, in sfîrșit, la Rușii 
Munți s-a discutat despre „Viața 
țărănimii in trecut și în prezent“. 
Discuția însă nu s-a depărtat prea 
mult de viața satului, ci s-a refe
rit la fapte și probleme cunoscu-

Vinări a avut loc la Crematoriul 
„Cenușa“ incinerarea profesorului 
dr. Simion lagnov, membru co
respondent al Academiei R.P. Ro
mîne, titular al catedrei de clini
că medicală de la spitalul „I. <L 
Frimu“ a Institutului medico-far- 
maceutic din București.

La catafalcul defunctului au luat 
cuvîntul : acad. dr. N. Gh. Lupu, 
în numele Prezidiului Academiei 
R. P. Romîne și al secției de știin
țe medicale, acad. St. Milcu, prim- 
secretar al Academiei R. P. Ro
mîne, din partea Comitetului 
P.M.R. al Academiei R.P. Homî- 
rie, dr. Al. Bulla, secretar general 
al Ministerului Sănătății și Preve
derilor Sociale, din partea acestui 
minister și a muncitorilor pe tă- 
rîtn sanitar, acad. Marius Nasta, 
din partea Societății Științelor Me
dicale din R. P. Romină, prof. dr. 
T. Burghele, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, rec
torul Institutului medico-farmaeeu- 
tic din București, în numele ca
drelor didactice și studenților ace
stui institut, conf. univ. dt. L. Ber- 
cu, din pariea colaboratorilor cli
nicii a II-a medicale a Spitalului 
„I. C. Frimu“, dr. Ilie Cosmule- 
scu, din partea colectivului secției 
de medicină internă a Institutului 
de terapeutică al Academiei R. P. 
Romîne și studentul N. Gorun, di» 
partea elevilor profesorului dr. S. 
îagnov.

Vorbitorii au scos în relief mc- 
ritele deosebite ale defunctului 
pentru progresul științelor, medica
le și formarea de noi cadre de me
dici, precum și lupta sa, ca vechi 
militant al mișcării muncitorești 
din țara noastră Și câ membru al 
P.M.R,, pentru cauza clasei mun
citoare.

rativa „Drapelul Roșu“, utemiștii 
au discutat despre prietenie, to
vărășie și dragoste. Aceste adu
nări, au antrenat la discuții un 
mare număr de tineri.

Interesul pentru astfel de teme 
l-am putut observa și la U.R-C.C. 
Aici discuția n-a avut, ca să 
spun așa, un cadru Organizat. In Doina a făcut propunerea să se 

organizeze cercuri speciale de 
broderie, de gospodărie, in ca
drul cărora să invețe arta culina» 
ră, broderia etc. Acum, din cer
cul de broderie condus de Dan 
Doina, fac parte 25 fete, iar din 
cercul tinerelor gospodine 15.

Prin aceste cîteva exemple am 
vrut să arăt că organizațiile noas
tre, majoritatea lor, discută in a- 
dunările generale probleme care 
într,-adevăr interesează tineretul. 
Conținutul adunărilor a devenit 
mai bogat, temele mai variate, iar 
numărul parțicipanților ia adunări 
și ia discuții a crescut, in me
die, 90 la sută din membri iau 
parte ia adunări.

Ici-colo mai asistăm și la a- 
dunări șablon. Mai au loc și adu
nări pripite, în care pregătirile 
se fac în ultimele minute. Une
ori, la astfel de adunări unii ac
tiviști ai comitetului raional fac, 
de fapt, tot ceea ce ar trebui să 
facă utemiștii : ei vorbesc, ei fac 
propuneri, tot ei trag concluziile 
cu privire la „discuții“ etc. Tov. 
Goia Emilia, instructor raional, a 
fost nu odată criticat pentru a- 
cest exces de......oratorie“.

Mâi avem multe de făcut. In 
primul rînd popularizarea expe
rienței bune. Trebuie să stimulăm 
inițiativa cadrelor noastre, să-i 
determinăm pe cei care conduc 
organizațiile de bază U.T.M. să 
se gindească mai mult la scopul 
fiecărei adunări inainte de a o 
organiza. Mai ales la scopul edu
cativ. Numai astfel fiecare adu
nare va fi o școală 
comuniste.

MARIAN
Prim.secretar al

raional U.T.M.-Toplița

spun așa, un cadru Orgi 
pauza adunării de alegeri, un 
tovarăș judecător a vorbit despre 
„Codul familiei". Expunerea a 
fost scurtă. N-a fost timp pentru 
discuții îndelungate. Utemiștii au 
fost de părere ca despre această 
problemă să vorbească într-o vii
toare adunare generală, ceea ce 
au și hotărît in unanimitate.

Pină nu de mult, tinerii de ta 
U.I.L.-Toplița erau nemulțumi 
de organizația lor, pentru că 
neglijat organizarea plăcută 
timpului lor liber,

Viața de organizație

Pentru adunări generale

ti 
a 
a

și pline de continui educativ !
față de problemele discutate. Nu 
orlcind îndeplinesc adunările 
noastre rolul de școală comunis
tă. Adunările seci, fără conținut, 
care nu produc nici o schimbare 
in conștiința utemiștilor sînt, de 
fapt, adunări inutile. Discuțiile 
trebuie să trezească interesul 
tinerilor și să miște fiecare coar
dă a conștiinței lor.

In organizațiile din satele 
Deda. Lunca Bradului, Dumbra
va, Rușii Munți s-a discutat in 
adunării« de U.TJH. despre coo-

te mai mult sau mai puțin, tine
retului.

In ultima vreme, se bucură de 
intetes adunările pe teme politi
ce, morale, științifice. In multe or
ganizații utemiștii au ascultat ex
puneri despre „Energia atomică", 
„Sateliții artificiali lansați de 
U.R.S.S.“ etc. Astfel de adunări 
au avut loc la Școala profesio
nală din Toplița, la Lunca Bradu
lui șl in alte organizații.

în organizația U.T.M. a Sfa
tului popular raiortal și la eoope-

Tov. Fichter Ferdinand, secre
tarul comitetului, a propus ca a- 
ceastă problemă să fie discutată 
intr-o adunare de U.T.M.

Intr-adevăr, după această adu
nare, la care utemiștii au făcut 
propuneri Interesante, activitatea 
culturală a luat avînt. Noi tineri 
au intrat în echipa artistică. în 
fanfară, în orchestra întreprin
derii și in fiecare săptămînă au 
ioc „Joi ale tineretului“.

în Rușii Munți, activau puține 
fete in organizație. Intr-o aduna-

re de U.T.M. cu cîteva luni in 
urmă, figurînd pe ordinea de zi 
tema: „Cum să atragem mai 
multe fete la munca de U.T.M.“ 
—a reeșit că organizația n-a gă
sit acele forme, acele activități 
spre care năzuiesc fetele și care 
te-ar apropia de U.T.M. Dan

a educației

ION
Comitetului

—A-

Inform afie
Revista „Instructorul de oionleri" 

aduce la cunoștință, pe această 
cale cititorilor săi, că se măi pri
mesc răspunsuri la concursul „Cu. 
noștlnțele noastre" pină pe data 
de 15 ianuarie 1958.

Cel care doresc să participe mai 
au timp să trimită răspunsurile 
pină la această dată.



Avioane 
sovietice 
ionosferice

MOSCOVA 3 (Agerpres). - 
In numărul său de Anul Nou 
ziarul „Sovetskaia Aviația“ scrie 
că rachetoplaneie și avioanele lo- 
nosferice pot servi ca aparate 
destinate zborurilor în păturile 
superioare ale atmosferei și in 
spațiul cosmic cu o viteză care 
să depășească de cîteva ori vite
za sunetului. Avioanele ionosfe
rice cu motor reactiv cu flux di
rect vor folosi energia aerului, 
disociat și ionizat de razele soa
relui la înălțimi mari în ionosfe- 
ră. Drumul pe care-1 va putea 
străbate un astfel de avion va fi 
în mod practic nelimitat.

TAȘKENT. — Uzina metalurgică 
,,Lenin" din Uzbekistan a trecut 
la ziua de lucru de șase ore. A. 
ceasta este prima întreprindere 
din Uniunea Sovietică in care săp- 
tămina de lucru, este în prezent 
de 34 de ore. Reducerea zilei de 
lucru înfăptuită conform celui de 
al 6-lea plan cincinal, nu se răs- 
fringe asupra salariilor muncitori
lor.

TIRANA. — Agenția telegrafică 
albaneză, referindu.se Ia postul de 
radio Tirana, anunță că la 31 de
cembrie 1957 la ora 10,30, ora loca, 
lă, un avion englez de tip „Sky- 
master“ nr. 10.408 a violat spațiul 
aerian al Republicii Populare Alba, 
nia în Regiunea Semani. Avionul 
a zburat deasupra teritoriului al. 
banez aproximativ 30 minute. A. 
vioanele forțelor militare aeriene 
ale Republicii Populare Albania au 
forțat avionul să aterizeze pe 
unul din aerodromurile albaneze. 
Pe bordul avionului se afla numai 
echipajul format din 6 persoane.

PARIS. — Cu prilejul celei de-a 
zecea aniversări a R. P. Romine

Rezoluțiile Conferinței de la Cairo
Documente ale luptei 

popoarelor Asiei și Africii 
pentru libertate și independență

CAIRO 3 (Agerpres). — TASS transmite: La ședința planară 
din 1 ianuarie a Conferinței de solidaritate a țărilor Asiei și 
Africii de la Cairo delegațiile au aprobat în unanimitate rezolu
țiile elaborate și prezentate de comitetele conferinței.

IN REZOLUȚIA CU PRIVIRE 
LA IMPERIALISM, conferința 
condamnă cu hotărire imperialis
mul sub toate formele și manifes
tările lui, amestecul străin în tre
burile altor țări; pactele și alian
țele militare și politice care primej- 
duiesc pacea în întreaga lume; 
comploturile care urmăresc răstur
narea guvernelor naționale în in
teresul imperialiștilor ; ajutorul în 
condiții care prejudiciază interesul 
statelor mici și știrbesc suverani
tatea și independența lor ; crearea 
do baze militare străine și stațio
narea de forțe armate pe terito
riile altor țări. Conferința declară 
că sprijină întrutotul drepturile 
popoarelor la libertate, autodeter
minare, suveranitate și indepen
dență deplină și dreptul popoare
lor la reglementarea problemelor 
interne prin forțe proprii și ale
gerea formelor de guvernare în 
conformitate cu dorința lor.

Conferința sprijină lupta popoa
relor arabe pentru unitate, inde
pendență și libertate. Conferința 
consideră că pactul de la Bagdad 
și „doctrina Eisenhower“ încalcă 
independența țărilor arabe, aten
tează la suveranitatea lor și le 
primejduiesc securitatea.

1N REZOLUȚIA CU PRIVIRE 
LA DEZARMARE ȘI LICHIDA
REA PRIMEJDIEI UNUI RĂZ
BOI ATOMIC, conferința cere în
cetarea imediată și necondiționată 
a experiențelor cu arma nucleară 
și cheamă la dezarmarea generală. 
In rezoluție se subliniază că po
poarele Asiei și Africii se pro
nunță împotriva stocării de arme 
nucleare și arme rachetă, impotri-

va creării și extinderii bazelor mi
litare, îndeosebi a bazelor mili
tare atomice pe teritoriile altor 
țări.

IN REZOLUȚIA CU PRIVIRE 
LA DEZVOLTAREA SOCIALA 
se vorbește despre necesitatea de 
a se acorda dreptul electoral e- 
gal persoanelor de ambele sexe, 
salariu egal la muncă egală și 
despre îmbunătățirea situației fe- 
meilor-mame și copiilor. In rezo
luție se propune ca în 1958 să se 
organizeze în Egipt o conferință 
a tineretului din țările Asiei și 
Africii în scopul studierii cerin
țelor comune și a metodelor me
nite să contribuie la bunăstarea 
tineretului din aceste țări. Se 
propune de asemenea să se or
ganizeze cu regularitate festiva
luri ale tineretului din țările A- 
siei și Africii.

Au mai fost adoptate rezoluții 
cu privire la colaborarea econo
mică și tehnică, culturală, în 
problemele discriminării rasiale, 
algeriană, palestiniană.

In afară de aceasta la confe
rință a fost adoptată o REZOLU
ȚIE CU PRIVIRE LA O.N.U. în 
care se subliniază necesitatea res
tabilirii Chinei în drepturile ei le
gale in O.N.U, și a admiterii 
Mongoliei în această organizație.

In sccpul traducerii în viață a 
rezoluțiilor și recomandărilor 
conferinței și al asigurării unei 
legături permanente între mișcă
rile de solidaritate din diferite țări, 
conferința a hotărît să creeze un 
Consiliu de 
poarelor din Asia și Africa 
care să facă parte cite un repre
zentant al fiecărei țări din cele

două continente, precum șl un se
cretariat permanent cu sediul la 
Cairo.

I
Pe lingă aceste rezolu'ii, 
conferința a adoptat un APEL 
ADRESAT GUVERNELOR 
S.U.A., U.R.S.S. Și MARII 
BRITANII în care cere inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară. In apel se exprimă 
speranța că guvernele S.U.A. 
și Marii Britanii vor urma 
exemplul U.R.S.S. și își vor 
exprima hotărîrea de a înceta, 
incepînd din ianuarie 1958, 
experiențele cu arma nucleară. 
APELUL CONFERINȚEI CĂ
TRE OAMENII DE ȘTIINȚĂ 
DIN ÎNTREAGA LUME cere să 
se acționeze cu hotărire împotriva 
folosirii armei nucleare și să se 
distrugă stocurile de arme nuclea
re.

Cu prilejul Anului Nou In primele zile ala noului an

solidaritate a po-
din

Conflictul Stassen-Dulles
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

Ziarul „Chicago Tribune“ a pu
blicat un articol în care arată 
că Harold Stassen, consilierul 
președintelui în problema dezar
mării, depune în prezent toate 
eforturile pentru a obține înde
părtarea lui John Foster Dulles 
de la Departamentul de Stat.

Potrivit relatărilor ziarului, 
Stassen a declarat recent unor 
ziariști de încredere, că el în
deamnă pe președintele Eisenho
wer să propună Uniunii Sovietice

„concesii importante în domeniul 
dezarmării“. Se spune că Stassen 
ar fi comunicat deja că a pre
zentat în scris propunerile sale, 
în ciuda împotrivirii hotărîte din 
partea lui Dulles, a lui Strauss, 
președintele Comisiei pentru 
energia atomică, și a Ministeru
lui Apărării. Ziarul scrie că Stas
sen a arătat necesitatea convo
cării unei conferințe a șefilor 
statelor pentru elaborarea unui 
program de coexistență pașnică.

I
 Conferința a adoptat de a- 
semenea o recomandare în ce 
privește acțiunile comune îm
potriva armei atomice în care 
se arată că în sccpul traduce
rii cît mai rapide în viață a 
hotă-rîrii conferinței cu privire 
la interzicerea experiențelor 
nucleare, participanții la con
ferință intenționează să cola
boreze pe de-aniregul cu cea 
de-a 4-a conferință internațio
nală de protest împotriva 
bombelor atomice și cu hidro
gen care urmează să aibă lcc 
în august 1958, că recomandă 
popoarelor din Asia și Africa 
ca la 1 martie 1958 să acțio- 

Ineze în comun pentru a nu
permite Statelor Unite să e- 
fectueze experiențele nucleare 
pe atolul Eniwetok și sprijină 
ideea convocării în 1958 a ți
nui congres mondial al po
poarelor pentru dezarmare și 
coexistență pașnică.

<★
La Cairo a avut loc prima șe

dință a Consiliului permanent de 
solidaritate a popoarelor Asiei și 
Africii, constituit potrivit hotărîrii 
Conferinței de solidaritate a ță- 
rilor Asiei șl Africii de la Cairo.

Regiunile pitorești din R. Ceho
slovacă atrag în mod firesc pe turi
știi de pretutindeni. Istoricul castel 
®din piața Nachod (în 

foto) a fost vizitat nu
mai anul trecut de pe
ste 120.000 persoane.

SCURT
ziarul „L‘Humanite", a început 
publicarea unor note de drum ale 
trimisului său special Roger Le 
Brlquir, care a vizitat timp de 
două săptămini Republica Populară 
Romină. Primul articol al acestor 
note de drum ocupă o pagină în
treagă de ziar.

BERLIN. — La 30 decembrie 
Jurgel Mickeleit, un soluat din 
Bundeswehrul vestgerman, a tre. 
cut în Republica Democrată Ger. 
mană și a cerut autorităților să-i 
acorde azil.

ROMA. — Agențiile de presă a- 
nunță că activitatea vulcanului 
Etna s-a intensificat brusc în ziua 
de 2 ianuarie. Timp de mai multe 
ore sau înregistrat explozii în timp 
ce o mare cantitate de lavă avînd 
o lățime de 2 km. se scurge pe ver
santul oriental al vulcanului. Co
loane de fum gros s-au ridicat 
pînă la înălțimea de 300 m.

STOCKHOLM. — După datele 
Biroului central de statistică la 1 
ianuarie 1958 populația Suediei se 
cifra la 7.395.000 locuitori.

PRAG A. — Conform datelor Di. 
recției Statisticii de Stat a R. Ce. 
hoslovace, la 1 ianuarie 1958, 
populația Cehoslovaciei a fost de 
13.420.000 de locuitori.

ROMA. — După cum transmite 
agenția 
consimțămintului guvernului Ita. 
liei de a se construi pe teritoriul 
țării baze americane pentru ra
chete balistice, după 6 ianuarie 
vor sosi în țară primele iranspor. 
turi de materiale pentru echiparea 
primului divizion atomic, care va 
face parte din efectivul N.A.T.O.

BUDAPESTA. — Tribunalul Su
prem al Republicii Populare Un
gare a condamnat la moarte pe 
contrarevoluționarul Laszlo Ko- 
vacs, care a luat parte activă la 
putch-ul contrarevoluționar, con- 
ducînd un grup înarmat.

Sentința a fost adusă la îndepli. 
nire.

italiană S.A.I. in urma

Schimb de mesaje 
între conducătorii U.R.S.S.

și președintele S.U.A.
A

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite mesajul de Anul 
Nou adresat de K. E. Voroșilov, 
N. S. Hrușciov și N. A. Bulganin 
lui D. Eisenhower și răspunsul 
președintelui S.UA.

Excelenței sale d-lui DWIGHT 
D. EISENHOWER, președintele 
Statelor Unite ale Americii.

Washington
In ajunul Anului Nou vă ru

găm, d-le președinte, să primiți 
personal și să transmiteți popo
rului Statelor Unite ale Americii 
cele mai bune urări din partea 
popoarelor Uniunii Sovietice și a 
noastră personal.

Ne exprimăm speranța că anul 
care vine va fi un an de întărire 
a prieteniei și colaborării dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite ale Americii, un an în 
care mărețele principii ale coe
xistenței pașnice, care se bucură 
de o recunoaștere internațională 
tot mai largă, vor deveni baza 
relațiilor dintre statele noastre.

Consacrînd activitatea noastră 
atingerii acestui nobil țel, vrem 
să ne exprimăm convingerea fer
mă că, unind eforturile statelor 
noastre cu ale altor țări, există 
posibilitatea de a traduce în viață

visul măreț, cel mai scump al o- 
menirii — de a crea o pace 
trainică pe pămint, de a crea ast
fel de condiții în care omenirea să 
trăiască fără să se teamă de vii
torul său și de viitorul generații
lor care vor veni.

K. VOROȘILOV. 
N. HRUȘCIOV. 
N. BULGANIN.

31 decembrieMoscova, Kremlin 
1957.

★
sfatul Pensilvania.

James Murray 
dă alarma...

WASHINGTON 3 (Agerpres).— 
Senatorul democrat James Murray, 
statul Montana, a înaintat preșe
dintelui Eisenhower un raport al 
comitetului senatorial pentru Afa
cerile Interne, în care atrage a- 
tenția că Statele Unite sînt pe 
punctul de a fi din nou întrecute 
de Uniunea Sovietică și alte țări 
socialiste, și anume in domeniul 
dezvoltării resurselor de apă și al 
controlului asupra condițiilor 
meteorologice. In raportul prezen
tat de Murray se spune că Uni
unea Sovietică și China populară 
au întocmit proiecte de dezvoltare 
a resurselor de apă care întrec pe 
cele americane.

Murray a calificat drept „ului
toare“ proiectele Uniunii Sovietice 
privind dezvoltarea resurselor de 
apă și „menite chiar să schimbe 
climatul unor provincii întregi“.

GettySburg,

Excelenței 
EFREMOVICI 
ședințele Prezidiului 
Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Moscova
In numele poporului american 

răspund cu aceleași sentimente la 
saluturile dv. și la saluturile pri
mului ministru Bulganin și ale 
d-lui Hrușciov. Sper că în anul 
ce vine popoarele Uniunii Sovie
tice vor trăj într-o atmosferă de 
pace și vor avea condițiile princi
pale .ale unei vieți mai sigure 
spre care năzuiește întreaga ome
nire. Cred profund că noul an va 
aduce o îmbunătățire și o întă
rire a înțelegerii dintre cetățenii 
Uniunii Sovietice, poporul ameri
can și popoarele celorlalte țări- 

_Puteți fi siguri că guvernul Sta
telor Unite va depune toate efor
turile pentru atingerea acestui 
țel.

DWIGHT D. EISENHOWER.
31 decembrie 1957.
Au mai avut loc schimburi de 

mesaje între conducătorii U.R.S.S. 
și Mao Țze-dun, Liu Sao-ți, Ciu 
En.Iai; losip Broz Tito, E. Kardelj, 
A. Rankovici ; A. Zawadski, W. 
Gomulka, J. Cyrankiewicz; regina 
Elisabeta a Angliei, H. Macmil
lan ; Gelai Bayar, A. Menderes ; 
J. Nehru.

Sale
VOROȘILOV, pre-

i Sovietului
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Bal studențesc 
la Kremlin

i

( MOSCOVA 3 (Agerpres).
I TASS transmite : In Palatul j 
I Mare al Kremlinului a avut loc | 
f la 2 ianuarie tradiționalul bal | 
I studențesc de Anul Nou. Au ! 
participat peste 2.000 de stu- i 
denți din Moscova și oaspeți I 
din alte 32 de țări.

Tinerii au avut ca oaspeți pe | 
[ Nikolai Bulganin. Nikita Hraș-1 
f ?iov, Anastas Mikoian, Aleksei I 
I Kosîghin, Mihail Pervuhin. j 
j N. S. Hrușciov a vorbit tine- 1 
f rilor, felicitindu-i cu prilejul j 
I Anului Nou și dorindu-Ie suc- j 
! cese în învățătură.

[Congresul studenjilori 
din Africa Neagră ;

PARIS 3 (Agerpres).—După j 
cum anunță ziarul „L’Huma- I 

[ nife“, la Paris și-a încheiat lu- j 
I crările cel de-al VlII-lea Con- j 
f greș al Federației studenților J 
[ din Africa Neagră care studia- ] 
[ ză în Franța. Congresul s-a j 
( desfășurat sub semnul întăririi J 
f unității de acțiune a studen- j 
[■ ților și tineretului și a tuturor j 
f oamenilor muncii din Africa.)

Numeroase personalități 
occidentale se pronunță 

pentru tratative cu Răsăritul
PARIS 3 (Agerpres). — In 

primele zile ale noului an nume
roși oameni politici din Occident 
au cerut în cadrul unor inter
viuri sau declarații făcute presei 
ca în 1958 guvernele occidentale 
să înceapă cît mai grabnic tra
tative cu Răsăritul pentru slăbi
rea încordării în lume și pentru 
înlăturarea pericolului atomic.

„Anul 1958, a declarat frunta
șul social-democrat din Germa
nia occidentală, ERLER, trebuie 
să intre in isterie ca anul trata
tivelor rodnice între Est și Vest. 
Este timpul ca guverne'e occiden- 
ta'e să răspundă pozitiv propu
nerilor sovietice cu privire fa în
ceperea tratativelor dintre Est și 
Vest. In cazul cînd puterile oc
cidentale nu vor face acest lucru 
ete își vor asuma in fața istoriei 
o gravă răspundere : răspunderea 
pentru faptul că nu au făcut ni
mic pentru a evita un eventual 
război nuclear“.

La rîndul său fostul prim mi
nistru al Franței, EDGAR 
FAURE, s-a pronunțat și el în

favoarea începerii de tratative cu 
Răsăritul.

Intr-un interviu acordat revis. 
tei „Zycie Warszawy“ Faure a 
declarat între altele: „Anul 1958 
poate favoriza începerea de tra
tative. Putem păși pe diferite căi 
care nu se exc'ud une'e pe altele 
și anume: 1) O conferință la cel 
mai înalt nivel intre șefii guver
nelor după modelul conferinței dî 
la Geneva și, in caz de nevei", 
una lărgită. Eventual se p-rte 
ține mai înfii o conferință a mi
niștrilor de Externe. 2) începe, 
rea de tratative directe intre ță
rile blocului atlcntic și țările Tra
tatului de la Varșovia. Consider 
de asemenea că se poate folosi 
încă o cale și anume crearea de 
comisii mixte din reprezentanții 
diferitelor țări a e celor dou î 
blocuri. Reprezentanții numiți de ' 
guvernele respective nu trebuie 
să fie numai politicieni de carie, 
ră, ci și oameni care se bucuri 
de un prestigiu deosebit in lume 
sau reprezentanți ai lumii inte
lectuale“.

TELE GR AM E
Tovarășului dr. PETRU GROZA 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine,

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Romtne, 

Tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R.

Cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a proclamării Republici 
Populare Romine, în numele poporului ungar, al Prezidiului Re
publicii Populare Ungare, al Guvernului Revoluționar muncitoresc- 
țăpănesc al R.P. Ungare, al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar și al nostru personal, vă trimitem dv. și 
prin dv. poporului frate romîn sincere salutări și cele mai bune 
urări. Victoria Uniunii Sovietice asupra fascismului a creat con
diții istorice pentru ca poporul muncitor romîn să-și hotărască 
singur soarta sa. După eliberarea țării, poporul romîn a continuat 
să ducă lupta eroică și sub conducerea comuniștilor romîni, la 30 
decembrie 1947 a răsturnat odioasa monarhie, a proclamat Re
publica Populară iar clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea 
muncitoare a preluat puterea în mîinile sale. După preluarea 
puterii politice poporul muncitor romîn a trecut la crearea condi
țiilor economice necesare construirii socialismului, la transfor
marea societății. Succesele strălucite obținute de poporul romîn, 
constructor al socialismului, în cei zece >ani de existență a Re
publicii Populare în domeniul vieții politice, economice și cultu
rale constituie o mărturie a capacității creatoare a unui popor 
liber și independent și a superiorității noii orînduiri socia'.e. 
Poporul ungar urmărește cu bucurie munca rodnică de construire 
a socialismului a poporului frate din Republica Populară Romină 
vecină.

Intre popoarele noastre, care merg pe calea comună a construirii 
socialismului, s-au stabilit legături indestructibile de prietenie și 
de colaborare multilaterală care contribuie reciproc la succesele 
muncii creatoare în domeniul economic și cultural din țările 
noastre, contribuie la întărirea lagărului socialist și servesc 
apărării păcii. Urăm poporului frate romîn noi și mari succese in 
construirea socialismului.

Președintele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc al R.P. Ungare, 
prim-secretar al Partidului Muncito

resc Socialist Ungar,
IANOȘ KADAR 

Președintele Prezidiului Republicii 
Populare Ungare,

ISTVAN DÖBI

Excelenței Sale dr. PETRU GROZA,
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Romîne am plăcerea să adresez Excelenței Voastre, îm
preună cu întregul popor sirian, cele mai bune urări pentru ferici
rea Dv. personală și pentru prosperitatea poporului romîn.

SUKRI KUATLY 
Președintele Republicii Siria

(Urmare din pag. l-a) 

toate avantajele sînt de partea 
socialismului, că în procesul în
trecerii economice dintre cele 
două sisteme, pozițiile sistemului 
socialist se vor lărgi, pe cînd 
cele ale sistemului capitalist se 
vor restrînge.

Realitatea a confirmat și con
firmă această apreciere leninistă.

Sistemul mondial socialist are 
astăzi 962 milioane de locuitori, 
adică 35 la sută din Întîeaga 
populație a globului. El se în
tinde pe o suprafață de 35 mi
lioane km. pătrați, adică 26 la 
sută din suprafața pămîntului. 
Țările socialiste ocupă 2/3 din 
teritoriul Europei și Asiei.

In țările sistemului mondial al 
socialismului, volumul producției 
industriale a depășit în 1957 de 
peste 4 ori nivelul antebelic, în 
timp ce în principalele țări ale 
lumii capitaliste,, volumul pro
ducției industriale a crescut în 
aceeași perioadă, numai cu apro
ximativ 90 la sută. Analizînd a- 
ceste cifre nu trebuie uitat că 
în timpul celui de al doilea răz
boi mondial, S.U.A. au sporit vo
lumul producției industriale cu 
60 la sută, în timp ce economia 
națională a Uniunii Sovietice și 
a țărilor de democrație populară 
a suferit distrugeri uriașe.

Datele cele mai grăitoare cu 
privire la situația în domeniul 
întrecerii pașnice dintre socia
lism șf capitalism sînt cele 
care, oglindesc întrecerea: dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. Cu fiecare an 
ce trece decalajul între Uniunea 
Sovietică și S.U.A. în ce privește 
producția principalelor produșe 
se micșorează, demonstrînd cu 
limpezime că nu este departe 
timpul cînd U.R.S.S. va a- 
junge și depăși producția celei 
mai puternice țări capitaliste. 
Despre acest lucru vorbesc și 
dușmanii neîmpăcați ai socialis
mului, ca economistul Cyrus 
Sulzberger care, în cartea sa a- 
părută recent la New-York, sub 
titlul „'Marele dezgheț“ recu
noaște că U.R.S.S. „a progresat 
vizibil“ că „productivitatea și 
potențialul ei cresc repede și a

cest lucru va continua. Unele din 
dispozitivele ei mecanice sînt tot 
atît de bune sau cftiar mai bune 
decît acelea de care dispunem 
noi... Sub raport industrial, U- 
niunea Sovietică dispune de o 
putere uriașă ; sub raport științi
fic ea ocupă un loc de frunte“.

Ritmul rapid al dezvoltării in
dustriale în țările socialiste mo
difică raportul de forțe nu numai 
între U.R.S.S. și principalele 
state capitaliste, ci și între aces
tea din urmă și țările democrat 
populare. In 1938 Italia produ
cea cu 40 la sută mai mult oțel 
decît Polonia. încă din 1954 pro
ducția de oțel a Poloniei a în
trecut pe cea a Italiei. In 1955 
țările democrat - populare din 
Europa au produs aproximativ 
două treimi din cantitatea de e- 
nergie electrică și trei sferturi 
din cantitatea de oțel produsă de 
19 state capitaliste europene 
luate la un ioc; în ceea ce pri
vește producția de cărbuni, ele 
au produs cu mult mai mult. 
Proporțiile generale ale produc
ției principalelor ramuri ale in
dustriei grele în țările europene 
de democrație populară se apro
pie cui pași repezi de nivelul pro
ducției principalelor țări capita
liste din Europa.

Pentru a învinge însă difinitiv 
în întrecerea economică cu capi
talismul, socialismul trebuie să-și 
afirme superioritatea și în ceea 
ce privește volumul producției 
calculat pe cap de locuitor. Uni
unea Sovietică consideră sarcina 
de a ajunge din urmă și a între
ce principalele țări capitaliste în 
privința producției calculate pe 
cap de locuitor, drept sarcina sa 
fundamentală. Cu fiecare an, de
calajul dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
s-a redus și se reduce simțitor 
și în această privință.

Importantele măsuri economice 
adoptate în ultimii ani de 
P.C.U.S. și guvernul sovietic au 
creat premize din cele mai favo
rabile pentru noi succese în în
trecerea economică cu sistemul 
capitalist și în domeniul pro
ducției agricole. Nu de mult, C.C. 
al P.C.U.S. a încredințat po
porului sovietic sarcina de a a-

Coexistența și întrecerea pașnică 
Intre socialism și capitalism

junge din urmă S.U.A. în urmă
torii ani în privința producției 
calculate pe cap de locuitor la 
carne, lapte și unt. încă de pe 
acum Letonia a și întrecut Sta
tele Unite în ceea ce privește 
consumul de unt pe cap de locui
tor.

A ajunge și depăși țările capi
taliste înaintate în producția cal
culată pe cap de locuitor este o 
sarcină care privește nu numai 
Uniunea Sovietică. Pe o anumită 
treaptă a dezvoltării economice, 
aceasta devine o sarcină funda
mentală pentru fiecare țară care 
a pășit pe drumul socialismului. 
Bineînțeles căile, proporțiile și 
perioada de înfăptuire vor varia 
în funcție de condițiile istorice 
concrete ale fiecărei țări socia
liste.

O condiție hotărîtoare a reali
zării întîietății socialismului în 
domeniul producției pe cap de 
locuitor este creșterea mai rapidi 
a productivității muncii în țările 
socialiste decît în principalele 
țări ale sistemului capitalist.

Productivitatea muncii din in
dustria Uniunii Sovietice a cres
cut în 1957, în comparație cu a- 
nul 1913 de peste 9 ori în timp 
ce în aceeași perioadă de timp 
productivitatea muncii în S.U.A. 
a crescut numai de 2,2 ori, în An
glia de 1,3 ori și în Franța de 
1,8 ori.

Dacă analizăm ritmul mediu 
anual de creștere a productivită
ții muncii în perioada postbelică, 
el a fost în S.U.A. de 2,9 la sută, 
în Anglia de 2 la sută iar în 
Franța de 3,8 la sută. In aceeași 
perioadă ritmili mediu anual de 
creștere a productivității muncii 
în Uniunea Sovietică și țările de 

democrație populară a fost de 
10-15 la sută.

Indicele sintetic cel mai grăitor 
al întrecerii dintre cele două 
sisteme sociale îl oferă datele 
cu privire Ia venitul național.

Venitul național în U.R.S.S. a 
crescut aproximativ de 20 ori în 
1957 față de anul 1913 în timp 
ce în S.U.A. el a crescut numai 
de circa 3,5 ori.

In țările socialiste venitul na
țional aparține oamenilor mun
cii și este repartizat în scopul 
dezvoltării economiei naționale Și 
al creșterii continue a bunei 
stări a populației. Aceasta se re
flectă în creșterea salariilor rea
le ale muncitorilor și funcționa
rilor, în sporirea veniturilor ob
ținute de țărănime. In Uniunea 
Sovietică salariul real al munci
torilor a sporit între anii 1913 și 
1957 de peste 5 ori iar veniturile 
reale ale țărănimii de peste șase 
ori. In R. P. Chineză salariul me
diu al muncitorilor și funcțio
narilor a crescut în comparație 
cu anul 1952, cu 33,5 la sută. 
Puterea de cumpărare a țăranilor 
chinezi a crescut în 1956 cu 61,8 
la sută față de 1952. In R. D. 
Germană salariul real al oame
nilor muncii a crescut în 1956 
față de 1950 cu 48 la sută. Sala
riul real în ultimii trei ani ai ce
lui de al doilea cincinal al R. P. 
Bulgaria a crescut cu 46 la sută. 
In R. P. Romină salariul real al 
muncitorilor a crescut în 1956 cu 
peste 30 la sută față de 1950. 
Este important să se sublinieze 
totodată faptul ca în țările so
cialiste veniturile reale ale oa
menilor muncii cresc într-o mă
sură însemnată pe seama acți
unilor social culturale care au o 

pondere de 15-35 la sută din to
talul cheltuielilor bugetare.

Cu totul alta este situația tn 
țările capitaliste unde cea mai 
mare parte a venitului național 
este însușită de fabricanți, mo
șieri și alte pături parazitare. 
Zeci de milioane de familii de 
muncitori din țările capitaliste 
nu sînt în stare să obțină veni
turi corespunzătoare minimului 
de trai, calculat chiar de statis
tica oficială burgheză.

Un indicator grăitor al ridică
rii nivelului de trai în socialism 
este creșterea consumului. In 
Uniunea Sovietică consumul ali
mentar pe o persoană din fami
liile muncitorești a fost în 1956 
cu 90 la sută mai mare ca în 
1940. In familiile colhoznicilor 
consumul pe o persoană a cres
cut în același răstimp cu 50-400 
la sută la diferitele articole ali
mentare. Adînca semnificație e- 
conomico-socială a acestor date 
iese și mai mult în evidență dacă 
le comparăm cu evoluția consu
mului în capitalism. Este recu
noscut că în perioada de după cel 
de al doilea război mondial, con
sumul maselor populare în țările 
capitaliste are o tendință de scă
dere, fapt pe care nu-1 pot as
cunde nici datele medii pe întrea
ga populație. In Anglia, spre 
exemplu, consumul de carne pe 
cap de locuitor era în 1954 cu 
60 la sută mai mic decît media 
anilor 1934-1938. Scăderi impor
tante — aproape pînă la jumăta
te ■— s-au înregistrat în Anglia 
și în Statele Unite la consumul 
de unt.

Capitalismul. este învins și în 
domeniul tehnicii și științei. Uni
unea Sovietică nu numai că nu 

rămîne în urma țărilor capita
liste, dar merge înaintea lor fn 
domeniul aviației, al folosirii în 
scopuri pașnice a energiei atomi
ce, al balisticii și în numeroase 
alte domenii. Știința sovietică a 
pătruns prima în spațiul inter
planetar, lansînd primii sateliți 
artificiali ai pămîntului. Uniunea 
Sovietică a lăsat mult în urmă 
țările capitaliste în ceea ce pri
vește pregătirea cadrelor știin
țifice și tehnice. Un sfert din 
populația Uniunii Sovietice este 
încadrată în felurite forme de 
învățămînt. Peste 20 la sută din 
populația țărilor de democrație 
populară urmează în mod orga
nizat învățămîntul de stat.

A fost lichidată neștiința de 
carte. Uniunea Sovietică ocupă 
primul loc în lume în ceea ce 
privește numărul studenților. In 
U.R.S.S. la 100 locuitori revine 
un student, pe cînd în țările ca
pitaliste europene un student re
vine la 300 locuitori. Tn timp ce 
U.R.S.S. pregătește 66.000 ingi
neri pe an, S.U.A. pregătește nu
mai 22.000.

Socialismul sigur de forțele 
sale, de superioritatea sa, propu
ne lumii capitaliste întrecerea în 
domeniul dezvoltării economici și 
a creșterii bunei stări a popu
lației. In convorbirea recentă pe 
care tov. Hrușciov a avut-o cu 
ziariștii americani ci spunea : 
„Chemînd Statele Unite la în
trecerea de a produce mai multă 
carne, unt, îmbrăcăminte, încăl
țăminte, de a fabrica mai multe 
aparate de televiziune, radio, as
piratoare de praf și alte mărfuri 
și articole necesare omului, po
porul sovietic este convins de 
victoria sa... Pe dumneavoastră 

vă amenință nu rachetele balisti
ce intercontinentale, vă amenință 
ofensiva pașnică, întrecerea paș
nică în ceea ce privește produc
ția articolelor de consum și a 
articolelor care ajută la ridicarea 
nivelului cultural și la îmbună
tățirea vieții oamenilor... Și a- 
ceasta va convinge și mai mult 
pe toți oamenii de superioritatea 
sistemului socialist“.

Țările socialiste militează pen
tru dezvoltarea legăturilor eco
nomice și culturale între toate 
statele indiferent de orînduirea 
lor socială, dar aceasta nu în
seamnă că se înțelege coexisten
ța pașnică ca o împăcare a ideo
logiei comuniste cu cea burghe
ză. Pronunțîndu-se pentru o po
litică de coexistență pașnică a 
statelor cu sisteme sociale dife
rite, țările socialiste nu intențio
nează desigur să afirme că între 
socialism și capitalism nu există 
contradicții, că ar fi posibilă o 
conciliere între ideologia co
munistă și cea burgheză. Di
vergențele ideologice sînt de 
neîmpăcat și ele vor exista. For
țele socialismului vor duce și în 
viitor o luptă neîmpăcată, con
secventă împotriva ideologiei 
burgheze. Dar aceasta nu exclude 
coexistența pașnică, întrecerea 
pașnică între țările socialiste și 
capitaliste.

Istoria societății omenești a 
cunoscut în trecut și alte între
ceri între modurile de producție 
și orînduiri sociale, dar nici una 
dintre ele n-a cunoscut atîta am
ploare și rapiditate ca întrecerea 
dintre socialism și capitalism. 
Feudalismului i-au trebuit mai 
mult de două secole pentru a-și 
arăta superioritatea asupra eco
nomiei sclavagiste și pentru a se 
impune ca mod de producție do
minant. Aproape un secol și ju
mătate a fost necesar ca orîn
duirea capitalistă să-și arate su
perioritatea asupra sistemului 
feudal, să atingă un nivel ridi
cat de dezvoltare a forțelor de 
producție și să devină un sistem 
mondial. Socialismului i-au tre
buit mai puțin de patru decenii 
pentru a deveni un sistem mon

dial și pentru a-și demonstra su
perioritatea asupra sistemului 
capitalist.

Aceasta dovedește pe depl n 
măreția și puterea forțelor ma
teriale și spirituale ale comunis
mului.

Sistemul mondial al socialis
mului, care crește și se întărește, 
exercită o influență tot mai mure 
asupra situației internaționale, în 
interesul păcii, progresului și li
bertății popoarelor.

Marea chemare a Manifestului 
Păcii, adresat tuturor oamenilor 
de. bunăvoință de pe glob, răși
nă astăzi în toate colțurile lumii, 
devenind steagul nobilei mșcări 
pentru coexistența pașnică între 
popoare.

Această înflăcărată chemare 
împreună cu recentele inițiative 
de pace ale U.R.S.S. mobilizează 
la luptă activă pentru înfăptuirea 
coexistenței pașnice zeci și sute 
de milioane de oameni din lumea 
întreagă.

Militînd cu fermitate pentru co
existența pașnică, poporul nostru 
muncitor aprobă din toată inima 
hotărîrea ședinței plenare a CC. 
al P.M.R. din 14 decembrie 1957 
în care se arată că partidul și 
guvernul vor continua cu consec
vență politica activă de apărare a 
păcii, de întărire a unității lagă
rului socialist, de dezvoltare a re
lațiilor de prietenie, colaborare, 
a schimburilor economice și cul
turale cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială. Lupta 
pentru coexistența pașnică a tu
turor statelor, ce-și găsește ex
presie atît în 'Manifestul Păcii cît 
și în noile propuneri sovietice, co
respunde pe deplin și intereselor 
poporului nostru. De aceea oame
nii muncii din țara noastră își 
însușesc atît chemările Manifestu
lui Păcii cît și noile propuneri 
ale guvernului Uniunii Sovietice, 
luptînd împotriva uneltirilor cer
curilor a’gresive imperialiste, pen
tru promovarea coexistentei și în
trecerii pașnice între țările cu 
sisteme sociale diferite.
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