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UNEI

EXPOZIȚII
A vizita pe îndelete o expoziție 

de artă populară și artă decora
tivă echivalează cu încercarea de 
a înțelege cum se fac vrăjite. In- 
til, intrarea tn lumea frumosului 
este, in felul ei, un șoc. Ca obiec
tivul unui aparat fotografic care, 
la lumină puternică, trebuie mult 
închis, ochii sini obligați să trea
că printr.o perioadă de acomoda
re ; pașii, deprinși cu mecanica 
ritmului din stradă, de asemenea. 
Abia pe urmă, treptat, devii apt 
stă privești, să guști și, poate, să 
înțelegi vrăjitoria.

Căci altfel nu poate fl numită 
ivirea din materia amorfă a obiec
telor create după legile armoniei, 
Cind rostești vorbele care se obiș
nuiesc în astfel de împrejurări — 
talent, simț artistic, măiestrie — 
rămii profund nemulțumit, ca a- 
tunci cind auzi pe cineva definind 
pacea ca pe „un lucru foarte ne
cesar“. Cum e posibilă o astfel de 
reducere la schelet1 Nu, hotărît, în 
crearea acestor cojoace și ii, trai
ste și marame, plosce și chimire, 
scoarțe și vase, a intervenit ceva 
mai mult decît 
sibilitatea de a 
țe, — patima 
veacurilor, de-a 
generații și ajunsă astăzi esență.

Este aici, înainte de orice, elo
giul demnității omenești. Impun-
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CUM FORMAM
talentul, — impo- 
trăi fără frumuse- 
cernută prin sita 
lungul a sute de

sătura de ac care trece migălos, 
dintr-o parte tntr-alta a pînzei, 
ochiul de purece al unui fragment 
de aitiță, concurează lliada și 
Odiseea in ardoarea cu care laudă 
omul. Chimirul hunedorean, ma
siv și ornamentat, cu comparti
mentele sale utile, destinate bri
ceagului, pungii de tutun, chibri
turilor — este expresia vanității 
corpului bărbătesc pe care-l încin
ge. Cind convenim să ne imagi
năm o crăiasă de poveste, n-o pu
tem vedea altfel decit înfășurată 
într-o maramă din Muscel, pre
lungă. străvezie, de o finele ima
terială, cu clteva broderii rare, 
menită să pună in valoare faldul 
diafan al borangicului.

Lumea haiducilor și a eroilor 
populari, lumea celor demni și 
mindri, evocată de uluitoarea artă 
pe care o vezi, vine să se substi
tuie cadrului banal de expoziție. 
Te freci la ochi: fi s-a părut deo
dată că niște flăcăi trupeși au dat 
brinci manechinelor descăpăfina- 
te. imbrăcînd ei bundifele mara
mureșene cu ciucuri, încălțînd ei

ȘTEFAN IUREȘ

VIITORII ECONOMIȘTI
Hotărîrea partidului și guvernu

lui cu privire la îmbunătățirea în- 
vățămîntului superior, documentele 
elaborate la cel de-al doilea Con
gres al U.T.M. și la cea de-a treia 
plenară a Comitetului Central al 
U.T.M. din 19—21 decembrie 1957, 
reprezintă un mare ajutor în îm
bunătățirea continuă a pregătirii 
profesionale a tineretului studios.

Ca urmare a influenței hotărîtoa- 
re pe care au avut-o aceste în
semnate documente în rindurile ti
neretului studios, corpul didac
tic de la I.S.E.P. a simțit în acest 
an școlar o contribuție mai mare 
decît în trecut a organizației 
U.T.M. și a Asociației studenților, 
în sprijinirea procesului de învăță- 
mînt, în stimularea activității știin
țifice a studenților, în cultivarea 
dragostei față de profesia de eco
nomist.

Studenții și studentele de la Ins
titutul de Științe Economice și Pla
nificare „V. I. Lenin“ din Bucu
rești, sprijiniți de biroul organiza
ției de partid, de Institutul de 
Cercetări Economice al Academiei 
R.P.R., de comitetul U.T.M., de 
Consiliul asociației, de conduce
rea institutului, facultăților, cate
drelor și de întregul corp di
dactic, au făcut intense pregă
tiri pentru a întîmpina aniversa
rea nașterii marelui învățător al 
proletariatului — Vladimir Ilici 
Lenin — cu noi succese în muncă. 
Ei au elaborat cu multă seriozitate 
programul lucrărilor celei de-a 
V-a sesiuni a cercurilor științifice 
studențești în ale cărei 8 secțiuni

Prof. univ. 
Manea Mânescu 

membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

fie analizată.

Tn cadrul des
fășurării lucrări
lor sesiunii cercu
rilor științifice 
de la I.S.E.P. 
cele mai multe 

abordat probleme alereferate au
industriei socialiste din țara noas
tră. Printre acestea, amintim cîte- 
va care ne pot da o imagine a 
problemelor studiate: „Aspecte ale 
eficacității economice a speciali
zării întreprinderii „Iosif Ran- 
gheț"-Arad“ al studentului Rotaru 
Petre, anul IV, Facultatea de eco
nomie politică și planificare ; „U- 
nele aspecte ale rezultatelor a-

Femeii; din țara noastră se solidarizează 
cu istorica hotărlre a I). R. S. S.

Comitetul Executiv al Consiliu
lui Național al Femeilor întrunit 
în ziua de 9 aprilie 1958 în șe
dință extraordinară, sub preșe
dinția tovarășei Maria Rosetti 
a adoptat o declarație in care se 
spune printre altele:

In numele milioanelor de femei 
din Republica Populară Romînă, 
Comitetul Executiv al Consiliu
lui Național al Femeilor, salută 
cu profundă satisfacție și bucurie 
Hotărîrea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. de a înceta în mod uni
lateral efectuarea 
cu toate tipurile de arme 
și cu hidrogen. Femeile din pa
tria noastră văd in acest act mă
reț, forța fără seamăn a umanis
mului socialist, exemplu sublim 
de slujire a intereselor umanită
ții, cea mai luminoasă mărturie 
cî socialismul și pacea sînt de 
nedespărțit.

Inițiativa Uniunii Sovietice a-

experiențelor 
atomice

act mă-

sublim

s-au dezbătut 
timp de 3 zile 
(4—6 martie) 
circa 70 de refe
rate. Este o rea
lizare remarcabi
lă care merită să

★
Munca cercurilor științifice de la 

I.S.E.P. „Vladimir Ilici Lenin“ din 
Capitală s-a ridicat anul acesta pe 
o treaptă superioară față de anul 
universitar trecut. Activitatea de 
cercetare științifică a studenților 
institutului s-a desfășurat în cadrul 
a 28 de cercuri care cuprind peste 
900 studenți. Spre deosebire de 
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(Pe marginea celei de-a V-a conferințe 
a cercurilor științifice studențești

de la I.S.E.P. „ V. f. Lenin“ din Capitală) 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
anii anteriori s-a extins metoda de 
conducere efectivă a fiecărei lucrări 
de către cadrele didactice, care 
asigură conducerea științifică a re
feratelor. In felul acesta nivelul 
științific al referatelor s-a îmbu
nătățit simțitor iar cadrele didacti
ce au fost antrenate în mare mă
sură în preocupările cercurilor 
științifice.

S-a extins tot mai mult metoda 
de a invita la dezbaterile cercu
lui pe tovarășii din unitățile eco
nomice studiate, iar, pe de altă 
parte, un număr tot mai mare de 
cercuri au făcut deplasări la în
treprinderile studiate.

In anul acesta s-a redus nu
mărul membrilor inactivi, ajungîn- 
du-se ca peste 50 la sută din nu
mărul total al membrilor cercu
rilor științifice să lucreze la dife
rite teme. S-au făcut de aseme
nea progrese și în ce privește a- 
tragerea studenților din anui I și 
II la munca cercurilor.

Pentru ridicarea calității lucră
rilor sesiunii cercurilor științifice 
și pentru lărgirea posibilităților de 
a se purta discuții cit mai vii și 
ample, în anul acesta s-a limitat 
numărul referatelor la circa 70. 
Dacă în anul trecut au fost pre
zentate la sesiunea pe institut 65 
la sută din totalul îucrărilor dis
cutate în cercuri, în acest an, 
pentru considerentele mai sus ară
tate au participat la sesiunea pe 
institut aproximativ 45 la sută 
din lucrările prezentate în cercuri. 
Admiterea lucrărilor la sesiune s-a 
făcut în urma unei riguroase se
lecții. Aceasta a ridicat mult ni
velul științific al sesiunii.

plicării sistemului îmbunătățit 
de salarizare la întreprinderea 
„Bella Breiner“-București" al stu
denților Mihăilescu A. și D. Ma- 
nolache din anul IV — Fa
cultatea de economie și plani
ficare ; „Eficacitatea economică a 
fabricării electrozilor prin meto
da continuă la uzinele Carbochim 
Cluj“ al studentei Jega Verona, 
anul IV, Facultatea de economie 
și planificare ; „Efectul economic 
al introducerii turnării la între
prinderea „Ernst Tăllmann“ Ora
șul Stalin al studentului Trifan 
Emil, anul V, Facultatea de eco
nomie și planificare ș.a.

Teme interesante au fost inspi
rate din domeniul agriculturii so
cialiste. Printre acestea cităm : 
„Rentabilitatea în GA.S.-Cluj“ 
(referat prezentat de studenta 
Mustață-Fokt-Elena, anul V, Fa
cultatea de economie și plani
ficare); „Cercetări asupra rentei 
funciare în agricultura regiunii 
București“ (referat prezentat de 
studentul Răzvan Gheorghe din a- 
nul V al Facultății de economie și 
planificare).

In majoritatea referatelor, ela
borate pe baza unei documentații 
corespunzătoare, autorii au reu
șit să trateze temele luate în cer
cetare, la un nivel științific co
respunzător. Intr-o măsură însem
nată autorii referatelor au luat 
poziție critică și principială față 
de unele lipsuri constatate în în
treprinderile studiate, preconizînd 
soluții, care, într-o serie de ca
zuri, fiind recunoscute ca juste de 
conducerea întreprinderilor, au 
fost puse în aplicare. Așa de pil-

dă, în lucrarea: „Unele rezerve 
de creștere a productivității mun
cii în întreprinderea „Kirov“-Bucu
rești", studenții Popovici Monica, 
Lehene Petre, Zuba Gheorghe și 
Moga Ion din anul II al Facul
tății de economie și planificare 
au propus o serie de soluții care 
au fost verificate ca posibile în 
discuțiile ce au avut loc cu spe
cialiștii din întreprindere. Una 
din propuneri verificată în prac
tică și cu oarecari modificări teh
nice (privitoare la transportul pie
ilor de la un etaj la altul) a fost 
deja aplicată. Exemple de genul 
acesta mai pot fi încă citate.

Documentarea diferitelor refe
rate prezentate la sesiune a fost 
făcută mai ales în întreprinderile 
economice, unde studenții au efec
tuat practica sau la întreprinderile 
unde membrii cercului au efec
tuat vizite colective, creîndu-se 
astfel o serioasă bază de discuții, 
deoarece problemele studiate au 
fost cunoscute în prealabil de 
membrii cercurilor. S-a extins tot 
mai mult legătura cu unitățile e- 
conomice prin invitarea delegați- 
lor din partea întreprinderilor care 
au făcut expuneri în fața studen
ților și prin susținerea de către 
studenți a referatelor în cadrul u- 
nităților studiate. Trebuie remarcat 
că majoritatea cercurilor au efec
tuat vizite sau excursii cu caracter 
științific. Excursiile cu caracter 
științific, bine organizate și cu 
tematică dinainte stabilită, au a- 
vut 
tiv

un efect instructiv și educa- 
deosebit de important.

campaniei agricole
de PRIMĂVARĂ
Tineri destoinici

Dis-de-dimineață tinerii lăteni 
din comuna Miroși au pornit spre 
cimp. Cei mai mulți dintre ei au 
terminat arăturile pentru însămîn. 
țările de primăvară pe cele aproa
pe 1.500 ha. Utemista Evdochia 
Robu, tehnicianul agronom al co
munei și membră în comitetul or
ganizației de bază U.T.M. ne-a in
format că încă din luna februarie, 
cind vremea s-a menținut căldu
roasă, țăranii muncitori de aci au 
început arăturile de primăvară.

Ei s-au folosit și de nestabilita- 
tea zilelor dc martie. Atunci cînd 
ploua, au transportat pe cîmp 
peste 50 de tone de îngrășăminte 
naturale, au grăbit lucrările în 
vii și livezi și au plantat peste 
500 de pomi fructiferi. înainte de 
a părăsi această comună utemista 
Evdochia Robu a ținut să ne mai 
amintească că cu toate capriciile 
vremii în comuna lor s-au însămîn- 
țat pînă acum aproape 300 hectare 
de floarea-soarclui și peste 150 
hectare de ovăz.

Realizările din 
în desfășurarea 
le de primăvară, 
ție. Succese asemănătoare au obți
nut și gospodăriile agricole colec
tive din Mozăceni și Recea, întovă
rășirile agricole din Slobozia, 
Stolnici și Deaguri.

După ultimele date sosite la cen
trul de raion reiese că pînă acum 
s-au făcut arături pe o suprafață 
de peste 16.000 hectare și s-au în- 
sămînțat aproape 19.000 hectare 
cu diferite culturi. Ca și în anii 
trecuți, și de data aceasta tinerii 
mecanizatori și colectiviști, tinerii 
muncitori din gospodăriile agrico
le de stat, din întovărășirile agri
cole și din gospodăriile indivi
duale, îndrumați și sprijiniți de 
către organizațiile de partid și 
U.T.M. aduc un aport însemnat 
pentru terminarea la vreme și în 
cele mai bune condițiuni a lucră
rilor agricole de primăvară. Con
comitent cu arăturile și însămînță- 
rile, tinerii din sectorul coopera
tist al agriculturii raionului Cos- 
tești și cei cu gospodării indivi- 
duale au transportat pe cîmp peste 
25.187 tone de îngrășăminte natu
rale și au grăpat peste 2.032 hec
tare însămînțate cu culturi de 
toamnă.

comuna Miroși, 
lucrărilor agrico- 
nu sini o excep-

P. LUNGU

duce omenirii însetate de pace 
speranța că este posibil să fie 
oprită goana înarmărilor atomice, 
că nu este departe clipa în care 
minunata forță a atomului nu va 
mai fi pusă să otrăvească^ apa, 
aerul și hrana oamenilor, să uci
dă viața, ci să servească vieții.

Și cine mai puternic decit fe
meile, decît sutele de milioane 
de mame de pretutindeni a sim
țit bucuria acestei speranțe. 
U.R.S.S. alungă de pe cerul lu
mii norii negri ai unui război în
grozitor.

Comitetul Executiv al Consi
liului Național al Femeilor din 
R. P. Romînă exprimă speranța 
femeilor și mamelor că generosul 
exemplu al Uniunii Sovietice va
fi urmat neintirziat și de celelalte^wx^v^v^WV/vVW^^^vW^WWVW  ̂
state care dețin armament ato
mic și nuclear, S.U.A. și Anglia.

Frecvența 
și semnificația 
culorii roșii

Tunurile tăcuseră, și spaimele războiului, 
dar încă mult timp, în fiecare dimineață, oa
menii mai scoteau victime de sub dărîma- 
turi. Jumătăți de clădiri se prăbușeau în 
fiecare noapte. Locuite. Locuite de supravie
țuitori rămași pe drumuri. Omul voia să 
aibă un cuib al lui. El trebuia să-și adăpo
stească undeva trupul istovit de război, să-și 
adune undeva viața.

Acum, călătorind prin Polonia după trei
sprezece ani de la război, nu mă pot opri 
să transmit cititorului puternicul sentiment 
de admirație, marea satisfacție pe care ți-o 
dă constatarea că puterea populară a făcut 
aici totul pentru a da omului un cămin. Desi
gur, problema locuințelor nu a fost încă re
zolvată. Distrugerile nu fost prea mari, ce
rințele au crescut progresiv. Dar peste tot 
a inundat acum o mare roșie de cărămidă 
nouă. Peste tot se ridică pereți roșii, neten- 
cuiți încă, în dosul cărora ghicești dulcea 
căldură a căminului. Roșul proaspăt, ca sin- 
gele regenerat, reflectă pe chipul acestei în
cercate țări sclipirile tinereții.

Gdansk, bătrînul și atît de tînărul oraș 
baltic, replăsmuit după un tablou, reflectă 
în golful mării o largă pată roșie. Poporul 
polonez și-a redobîndit legitimile drepturi 
teritoriale din mîinile fascismului — geniul 
distrugerilor. Și el trebuie să refacă în 
cîțiva ani ceea ce secolele înseși sedimen
taseră. Renumele marelui oraș baltic re
naște însă și mai sclipitor. Pe apa 
verzuie a canalelor șantierului naval alu
necă lin marile cargoboturi care iau dru
mul mărilor. Scheletele vopsite în roșu ale 
vapoarelor în construcție, înșirate de-a Iun-

gul canalelor, par niș
te gigantice animale 
marine, gata pentru o 
lungă călătorie în pre

istorie. E un spectacol 
de la care se pregătesc să plece balenele 
roșii de zece mii de tone. După cum ni s-a 
spus însă pe șantier, la gurile canalelor de 
lansare vor putea fi văzute nu peste mult 
timp scheletele, de trei ori mai mari,

MUNCA HARNICA
în cinstea Sărbătorii Primăverii

Petroliștii de pe Valea Praho
vei au sporit în perioada 1 ianua
rie — 1 aprilie viteza de foraj cu 
18 la sută față de cea planifi
cată.

Brigăzi ca cele conduse de I. 
Potecă și P. Spoici au săpat son
de în șantierele Drăgăneasa și 
Berea cu 2—8 zile înainte de ter
men. După inițiativa minerilor de 
la Aninoasa petroliștii din 6 bri
găzi de pe șantierele întreprin
derii de foraj Moreni sînt în în
trecere pentru a fora cel puțin un 
metru peste plan pe fiecare 
schimb.

Pe întreaga regiune Ploești în 
primul trimestru al anului 1958 
petroliștii au îndeplinit planul de 
foraj în proporție de 108,6 la sulă 
și au săpat în sectorul de explo
rare 3.124 m. peste prevederile 
planului.

Profil Industrial (Nowa-Hutta)

grandios acest start

ale

tone.unor vapoare de trei zeci de mii de 
Și odată cu ele se va răspîndi și faima, me
reu mai strălucitoare, a tânărului port baltic 
socialist.

Alături de marile nuclee industriale — 
cu certificate de naștere socialiste sau dez
voltate de Polonia socialistă — au răsărit 
ca din pămînt orașe noi. Străbătînd Silezia 
neagră, cum e numit ținutul carbonifer ul 
Poloniei, în goana mașinii, am avut de odată 
sentimentul că văd la orizont o originală 
„fata morgana** : o splendidă oază roșie ur
bană. în Silezia neagră nu există insă 
„fata morgana**. Aveam de a face cu Nowe 
Tychy, cel mai tînăr oraș al Poloniei. Ace
stei așezări socialiste — binemeritată de eroi
cii mineri polonezi — care așa cum ni s-a 
spus, în 1960 va număra 100.000 de locui
tori, i s-a pus piatra de temelie în 1949,

Am avut satisfacția să aud și să văd 
pulsînd marea inimă de fier a Poloniei : 
Nowa-Hutta. Masiv, ritmic, cu bătăi răsu
nătoare, care se aud departe. Inimă de fier, 
incandescentă, pe care o mișcă forța ener
giei vii a oamenilor, în complicate procese 
chimice, fizice și morale. Am văzut sìngole 
aprins clocotind în furnalele cele mai mo
deme, am văzut șarpele roșu alergînd pe 
rulourile laminorului, oprindu-se încremenit, 
rece, într-o cameleonică decolorare.

Nowa-Hutta s-a ridicat — ca magnificul 
pod de aur din basme, — aproape într-o 
noapte în plin cimp. Și lingă el, tot în plin 
cîmp, un oraș de 80.000 de oameni. Cu 
piețe, străzi, parcuri. Un oraș roșu, socia
list.

Cracovia — capitala de odinioară, leagă
nul glorioasei culturi poloneze, al străve- 
chei universități Jagelone, pe al cărei bla
zon strălucesc nemuritoarele nume ale lui 
Kopernic și Mickievicz — rămăsese totuși 
încremenită în vechea atmosferă conserva
toare feudalo-catolică. Pe străzi înguste te 
întîmpină fețe tocite, roase de ploaie ale 
apostolilor de piatră, ferestre sărace înfipte 
în zidurile vechilor minăstiri. Ritmul vieții

Guvernul sovietic este

gata să înceapă la Mos-

cova schimbul de păreri

în legătură cu pregătirea

unei conferințe a miniș-

trilor Afacerilor Externe.

DUMITRU POPESCU

(Continuare in pag. 4-a)

— Citiți tn pagina IV-a de
clarația guvernului S.U.A. din 
31 martie și memorandumul gu
vernului sovietic din II apri-

lie a.c.

Raioanele Rm. Sărat

Gospodărit harn ici — se spune — (șl fac fama 
căruță și vara sanie. Așa și Cei de la G.A.S.
Drăgănești, regiunea Pitești. Ei repară încă de 

pe acum ccmbi nele, așa cum îi vedem in foto
grafie.

și Buzău sînt codașe
Daca în raionul Rm. Sărat ar fi 

existat mai multă preocupare din 
partea sfaturilor populare și a 
comitetului raional U.T.M. — prim 
secretar Isaiia Răcășanu — toate, 
organizațiile de bază U.T.M. ar fi 
putut obține realizări importante 
în campania agricolă din această 
primăvară.

Deși planificarea de 1.662 ha. 
viteză zilnică pentru cele 51.560 
ha. ce trebuie însămînțate în 
primăvara aceasta, corespunde 
întrutotul forțelor și termene
lor optime, totuși din cele 
11.138 hectare planificate pen
tru etapa I-a s-au însămînțat 
numai 1.200 hectare. Situația în- 
sămînfărilor și arăturilor de pri
măvară este îngrijorătoare și în 
raionul Buzău. Din cele 32.468 
ha. ce trebuie arate pentru în-

sămînțările de primăvară, pînă 
acum s-au efectuat arături abia pe 
2.815 ha., iar însămînfări numai 
pe o suprafață de 564 ha.

Comitetul raional U.T.M. Buzău
— prim secretar Ion Alexandresca
— nu s-a sezisal de fuptul că or
ganizațiile U.T.M. nu sprijină in 
suficientă măsură desfășurarea lu
crărilor agricole de primăvară. 
Așa cum se prezintă acum situa
ția campaniei de primăvară în cela 
2 raioane sînt necesare măsuri 
grabnice din partea comitetelor 
raionale U.T.M. Buzău și Rimni- 
cul Sărat, care să aibă ca rezultat 
o largă mobilizare a tineretului 
pentru grăbirea tuturor lucrărilor 
agricole de primăvară rămase în 
urmă.

N. PUIU

Contribuția TINERETULUI

POMI - VITICULTURII
în regiunea PI IEȘ1 I

Pomi-viticultuTa are condiții 
deosebit de favorabile în regiunea 
Pitești. Totuși, față de posibili
tățile existente și față de condi
țiile de climă și sol, situația ac
tuală a dezvoltării pomi -viticul
turii în regiunea Pitești este 
mult rămasă în urmă în special 
în ceea ce privește proporția între 
diferitele specii de pomi.

De aceea sarcina refacerii și 
dezvoltării patrimoniului nostru 
pomi-viticol reieșită din expune
rea tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej la Consfătuirea pe țară a ță*- 
ranilor și lucrătorilor din secto
rul socialist al agriculturii, își 
găsește o valabilitate deplină și 
în activitatea organelor agricole, 
a organelor și organizațiilor 
U.T.M. din regiunea Pitești.

Faptul acesta s-a desprins și 
din convorbirea pe care am a- 
vut-o zilele acestea cu tov. 
Istrate Mihai, prim secretar al 
Comitetului regional U.T.M. Pi
tești și tov. Gheorghe Pacea din 
Direcția agricolă regională Pi
tești. Publicăm mai jos textul 
acestei convorbiri.

— Care este situația actuală a 
pcmiculturii în regiunea 
și care sînt perspectivele

— Pomicultura deține 
important în economia 
Pitești și constituie în 
timp ocupația de bază a 
rilor din zonele deluroase. Dar 
cu toate acestea majoritatea live
zilor de pomi sînt de calitate in
ferioară. Ele nu corespund ii'ci 
calitativ și nici cantitativ cerințe
lor actuale de consum. Dacă fa
cem raportul între speciile pomi
cole existente, se observă că el 
este în defavoarea varietăților 
cu o înaltă productivitate și cu 
o mare valoare economică. Ast
fel p»s*s 80 la sută din livezile

De vorbă cu tov. 
Mihai Istrate, 

prim-secretar al Comi
tetului regional U T M.

șl 
din

ing Gh. Pacea 
Direcția agricola 

regională

de pomi fructiferi din regiune 
sînt cultivate numai cu pruni. 
Asta n-ar fi un lucru prea rău 
dacă cel puțin ar proveni din va-

rietăți superioare, cu o Înaltă 
productivitate, însă, peste 75 la 
sută 
sînt

O 
mult 
sînt de exemplu 
în regiunea Pitești abia 7.6 
sută din suprafața totală a live
zilor.

De aceea o sarcini Importantă 
a planului nostru de perspectivă 
este aceea de a îmbunătăți acest 
raport.

Pentru a ilustra mai bine ra
portul actual între speciile de 
pomi și perspectivele pentru anul 
1065 vă prezentăm acest grafic:

din livezile noastre de pruni 
de calitate 
specie de 
superioară

inferioară.
pomi fructiferi 
prunilor cum 

merii, reprezintă 
la

Pitești 
sale ?
un loc 
regiunii 
același 
locuito-

Specii
Procentul 
existent 

in prezent

Procentul normal la 
care trebuie să 

ajungem în anul 1965
Mărul 7,6% 401b
Părul 2,6% 61b
Prunul 81% 43%
Caisul (1,2% 1%
Piersicul 0,2% 1%
Cireșul 1,8% 3%
Vișinul 1.1% 2«/»
Nucul 2,3% 4%

înfăptuirea procentajului nor
mal la care trebuie să ajungem 
în anul 1965 deschide un larg 
cîmp de activitate pentru toți ță
ranii muncitori și desigur pentru 
tineretul din regiunea noastră 
Sarcina aceasta va constitui o 
adevărată școală de înaltă califi
care a tinerilor în domeniul pu
țin explorat al pomiculturii.

Conform planului nostru de 
perspectivă patrimoniul pomicol 
va crește de la 12.000.000 pomi 
fructiferi la 20.000.000 pomi fruc
tiferi de calitafe, iar producția a-

nuală a acestora va crește de la 
70.000 tone de fructe la 300.000 
tone fructe.

— Ce măsuri au fost luate 
pînă acum pentru asigurarea ma
terialului săditor necesar?

— Direcția agricolă regională 
împreună cu comitetul regional 
U.T.M. au întocmit un plan de 
perspectivă, de care am mai po1- 
menit. Pe baza acestui plan da



TINERI MUZICIENI
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prezintă lucrări

Iată o pictu
ră în ulei a stu
dentului Modîl- 
gă Eftimie din 
anul V al Insti
tutului de arte

IN PRIMA AUDIȚIE
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plastice „Nicolae Grigorescu“ 
din București, din expoziția 
deschisă cu ocazia Festivalu
lui republican al elementelor 
fruntașe din școlile și institu-

Tot mai mare este aportul pe 
care-1 aduc tinerii creatori ți in- 
terpreți la viața noastră muzicală. 
Alături de muzicieni vîrstnici, cei 
tineri contribuie la susținerea ni
velului înalt al activității noastre 
muzicale „de zi cu zi“, afinnîn- 
du-se în toate sectoarele ei. Sînt 
cunoscute succesele compozitorilor 
noștri tineri atît în țară cît și 
peste hotare. Recentul triumf al 
violonistului Ștefan Ruha la Mos
cova este o nouă mărturie a avîntu- 
lui pe care-1 iau în zilele noa
stre tinerele talente. Despre tine
rii interpreți nu se cade a se vorbi 
numai la „ocazii mari“ ci și cu 
prilejul realizărilor lor obișnuite. 
De aceea ne-am oprit asupra re
centului concert al Orchestrei sim
fonice a Radiodifuziunii în care 
dirijor a fost Iosif Conta iar so
list — pianistul Dan Mizrahi.

Iosif Conta are o susținută ac
tivitate dirijorală atît la orches
trele Radiodifuziunii cît și la An
samblul Sfatului Popular al Capi
talei. L-am ascultat dirijînd cu 
mult succes opere-concert după 
cum l-am apreciat și în concerte 
simfonice. Iosif Conta este un di
rijor cu un temperament dinamic 
(vădit îndeosebi in piese de stră
lucire), izbutind să transmită cu 
preciziune instrumentiștilor pe 
care-i conduce intențiile sale. El 
ne.a prezentat la recentul concert 
două piese din repertoriul clasic : 
uvertura la „Maeștri cîntăreți din 
Nürnberg“ de Wagher și „Tablouri 
dintr-o expoziție“ de Mussorgski- 
Ravel. Uvertura a răsunat majes- 
tuos, ața cum o cer și o serie de 
teme și momente ale partiturii. 
Iosif Conta a obținut proporționa
rea ansamblului formei, structurii 
ți o execuție plină de avînt a ei. 
Am remarcat însă că dozarea in
strumentelor, pentru a scoate pe

prim plan elementele esențiale în 
cunoscutele momente contrapuncti- 
ce ale lucrării (cînd diferite teme 
și motive se suprapun), nu a fost 
întotdeauna perfectă, creîndu-se 
momente mai mult tumultuoase 
decît complexe. Că asupra acestui 
aspect al artei dirijorale — pro
porționarea justă a sonorităților 
diferitelor instrumente în ansam
blul sonor-orchestral — Iosif Con
ta va trebui să mai zăbovească 
ne-a dovedit și tălmăcirea dată 
„Tablourilor dintr-o expoziție“ în 
care uneori forța sonoră a întrecut 
forța expresivă.

Iosif Conta a introdus în pro
gramul său și două prime audiții: 
Concertul de pian de Gershwin și 
Concertul de orchestră de Ovidiu 
Varga.

Dan Mizrahi — solistul concer
tului lui Gershwin — a con
ferit interpretării sale elan și a- 
desea farmec, dovedind pătrun
derea specificului acestei mu
zici. Tînărol pianist — care 
este un fidel interpret al mu
zicii compozitorului american pro
gresist — ne-a dat și plastice tăl
măciri ale „Rapsodiei în albastru“ 
și a preludiilor pentru pian de 
Gershwin. El este în progres în 
ceea ce privește agilitatea tehnică 
șî sonoritatea (care mai are de 
câștigat în masă sonoră și culoare). 
Orchestra, e drept cam timidă în 
elanurile ei, l-a secondat sub con
ducerea lui Iosif Conta cu corecti. 
tudine și bun gust.

Tălmăcirea concertului lui Ovi
diu Varga a dovedit nivelul fru
mos la care 6e poate pre
zenta grupul de coarde (ea și 
percuția) de la orchestra Radio, 
Iosif Conta izbutind să ne dea o 
imagine adecvată a acestei noi lu
crări.

FR. SCHAPIRA

tele de artă.

Expoziția 
„Arta plastică 
în R.P.O. Coreeană“

Sectorul cel mai bine reprezen
tat al expoziției îl constituie pic
tura în ulei. Diversitatea tema
tică a lucrărilor afectează însăși 
multilateralitatea vieții noi care 
se plămădește pe meleagurile eli
berate ale Coreei de Nord. Iată, 
de pildă, tabloul lui Ten Gvan 
Cer care-i înfățișează pe oțelarii 
unui combinat siderurgic surprinși 
în momentul elaborării unei șarje. 
Pictorul a reușit să scoată în evi
dență în culori vii patosul eroic 
al muncii libere, spiritul de înal
tă conștiință al clasei muncitoare 
coreene, făuritoare a unui trai tot 
mai fericit. Pe aceași linie se si
tuează tabloul lui Pak Cian Diun, 
„Grup de geologi cercetători“.

Dar diversitatea tematicii de 
care pomeneam mai sus îl pune 
pe vizitator și în fața unor lucrări 
în care tonurile sînt aspre, dure
roase, evocatoare. Din categoria a- 
cestora se impun mai ales tablou
rile amintind momente din lupta 
eroică a poporului coreean împo
triva mercenarilor clicii lui Li Sîn 
Man sprijinită de imperialiștii 
străini. Tabloul lui Kim Din Han 
„Eroii cotei“, cît mai ales „Zorile 
roșii“ ale pictorilor Iu Hvan Glii, 
Hon Sen Cer și Pak San Nak, 
subliniază eroismul cu care po
porul coreean și-a apărat patria 
de invadatori.

Expoziția din sala Dalles ne fa- 
miliarizează totodată eu pictura 
națională coreeană (în tuș) din 
care sînt expuse numeroase lu
crări.

Expoziția „Arta plastică în 
R.P.D. Coreeană“ merită să fie 
vizionată de cît mai mulți vizita
tori care vor face cunoștință cu 
arta realist-socialistă a unui popor 
prieten și talentat.

S. VLAD

Note de lector

Anatoîe France
Colecția ,,Oameni de seamă" scoasă de Editura Tineretului, dă 

tinerei generații posibilitatea să cunoască marile figuri ale istoriei, 
artei și științei, acelor valori de la care el poate să ia acele ele. 

mente necesare formării structurii sale morale. Ultima lucrare din 
această colecție. Anatole France, a lui B. Elvin se integrează perfect 
scopului urmărit de colecția susamintită. De astă dată nu avem de 
a face nici cu un studiu critic,-.nici țu o monografie și cu iatît mai 
puțin cu o v+ață romanțată. Cititorului i se înfățișează un erou în 
care autorul supune, într.un mod personal, confruntării critice, va
loarea actuală a lui Anatole France. B. Elvin alege pentru aceasta, 
forma tinerească a unei călătorii tn care cititorul parcurge — ceva 
cam repede — viața scriitorului, legată cronologic de opera lui. 
Autorul eseului nu se lasă ispitit de a expune faptele într-o formă 
didactică, ci a preferat să-1 poarte pe lector tn atmosfera creață de 
o interpretare vie și pasionantă a personalității lui France. Cititorul 
descoperă în evenimentele copilăriei și adolescenței lui France, exal
tată de lecturi, dar jignită de regimul din școală, de ipocrizia bise
ricii și de disprețul bogaților, capacitatea viitorului scriitor de a 
privi în jur cu atenție lucidă, de a reflecta critic asupra întîmplă- 
rilor vieții.

Pornind de fa aceasta, B. Elvin demonstrează în eseul său ac
tualitatea lui France, încearcă să descifreze mesajul adresat de 
acesta luptătorilor vremii noastre. Parcurgînd opera lui France, in- 
terpretînd-o, confruntînd.o cu evenimentele vremii lui, B. Elvin sub
liniază cîteva elemente care stăruie de-,a lungul acestei strălucite 
opere : luciditatea, refuzul fanați,srnelor,' înțelegerea caldă, umană a 
vieții. Aceste chei explică fireasca evoluție a Iul France, oare avea 
să-1 poarte de Ia luciditate la ironie și atunci cînd aceasta s-a dove
dit nesufipietjtă pentru dărîjnarea dogmelor vremii, să termine intr-o 
atitudine activă, de luptă.

,,Nu se pot tăgădui contradicțiile din opera lui' Anatole France, 
dar în același timp nu se poate afirma că ele anulează ceea ce e 
mai nobil și mai durabil în această operă. Adevărul este că ele ja
lonează o mișcare progresivă“; notează Elvin.

Confruntarea operei lui France cu gîndirea și sensibilitatea epocii 
noastre constituie partea cea mai interesantă din eseul lui Elvin. 
Evenimentele mărețe oa și marile erori ale timpurilor moderne au 
supus opera lui. France unui examen greu, din oare sensul ei a ieșit 
sporit și mai apropiat de inima contemporaneității. Aceasta este 
ideea esențială ce-i rămâne lectorului la oapătul eseului lui Elvin. 
Păcat fnsă că autorul n-a insistat mai mult asupra amănuntelor 
biografice ale lui France, fapt care ar fi permis o mai profundă 
cunoaștere a vieții și gîndirii marelui scriitor francez. Aceasta ar fi 
fost mai aproape de scopul urmărit de colecția în care a apărut 
lucrarea. Și poate n-ar fi dăunat lucrării mai multă cursivitate, un 
limbaj mai limpede, spre oare B. Elvin face eforturi să se apropie.

V. VRÎNCEANU

Așa cum străzile lașu
lui amintesc de ilustre 
figuri de domnitori și 
cărturari, fiecare colți
șor al Teatrului Națio
nal păstrează gloriile 
unor mari înaintași. Cînd 
am venit aici se repeta 
„Despot Vodă“, această 
dramă romantică a cti
torului teatrului ieșean, 
Vasile Alecsandri. Mai 
mult o repetiție tehnică, 
pentru definitivarea jo
cului și intensității, lu
minilor. Dan Nasta, re
gizorul și interpretul ro
lului titular, ne dă cîteva 
lămuriri. „Luminile sînt 
și ele actori și încă din 
ceî pretențioși, care au 
dreptul la repetiții spe
ciale”. li dăm dreptate 
isistînd mai apoi la miga. 
la cu oare se lucrează. In 
acest spectacol (acum se 
joacă cu sala arhiplină) 
și-au dat întîlnire maeș
tri venerați ai teatrului, 
ca Gh. Popovici, Ion 
Lascăr, N. Șubă, C. Sava, 
cu numeroși actori din 
generația tînără. Distin
gem, în suita boierilor 
moldoveni, chipul juve
nil al lui Virgil Costin, 
un tînăr actor prețuit 
de întregul colectiv și 
de publicul ieșan. Intr-o 
pauză îl rog să-mi acor
de un interviu. Știam că 
numai cu doi ani în ur
mă a absolvit Institutul 
de Artă Teatrală și cine
matografică „I. L. Cara- 
giale“ din București. O 
primă întrebare, deci, 
a fost :

— Ce posibilități îți 
oferă teatrul din Iași 
pentru • a continua per
fecționarea măiestriei ar
tistice ?

— Mi-am luat în pri
mire „rolul" de actor în 
condițiile unui climat 
primitor, de încredere și 
simpatie. Sînt de doi 
ani angajatul teatrului, 
timp în care am avut 
multe de învățat de la 
actorii ieșeni. Evident, 
am început prin a face 
figurație, așteptând un 
prilej de afirmare. A- 
cesta s-a ivit mai iute 
decît credeam. împreu
nă cu cîțiva colegi de 
promoție și alți actori 
tineri ai teatrului, prin
tre care Gilda Marines- 
cu, Gh. Vrînceanu și 
Valentin Ionescu, am 
realizat un recital Sha- 
kespeare care a cuprins 
sonete și fragmente din 
șapte piese. Am avut 
aici rolul de clown — 
prezentator și, de ase
meni, fragmente din ro
lurile lui Polonius în 
„Hamlet“ și Boten în „Vi- 
sul unei nopți de vară“. 
Succesul recitalului a 
fost și un succes perso
nal. De atunci am sa
tisfacția de a primi ro
luri bune aproape la fie
care nouă punere în 
scenă. Unul după altul, 
ele sînt adevărata mea 
școală. în „Omul care a 
văzut moartea" de Vic
tor Eftimiu am interpre
tat Vagabondul. Specta
colul a făcut rețetă 
bună, totalizînd 72 de 
reprezentații. Teatrele 
din Bacău și Timișoara

care jucau și ele piesa 
lui Eftimiu, m-au invi
tat să interpretez și aco
lo rolul meu. 'Am răs
puns cu dragoste ama
bilei invitații și am fost 
răsplătit cu aceeași bună 
primire din partea pu
blicului. Au început a- 
poi pregătirile pentru 
Decada dramaturgiei ori
ginale. într-un timp re
cord regizorul N. Al. 
Toscani a pus în scenă 
drama istorică „Horia“; 
de M. Davidoglu. Inter- 
pretîndu-1 pe Ionuț, ju
riul concursului a apre
ciat creația mea acor- 
dîndu-rni premiul II pe 
țară. în* Barbarosa din 
„Nota zero le purtare“ 
m-am simțit în elemen
tul meu, acesta fiind un 
rol în care umorul se 
îmbină cu duioșia. Spec
tacolul a fost viu aplau
dat și în recentul turneu 
prin R.S.S. Moldove
nească,

— Observ că vorbești 
cu entuziasm de fiecare 
rol. Aș vrea să cunosc 
însă care îți este cel 
mai apropiat.

— Aici e o poveste 
mai lungă. Încep prin 
a-i mulțumi Soranei Co- 
roamă, regizoarea spec
tacolului cu piesa „Po
goară iama“. Trebuie 
să-ți mărturisesc, totuși, 
că încredințîndu-mi per
sonajul Trok Estrela din 
„Pogoară iama“, Sorana 
Coroamă m-a mîhnit la 
început. Acesta, un cri
minal oare conduce din 
umbră toate firele, este, 
un rol foarte dificil. Nu 
mi se părea de loc a fi 
„genul meu“ și mi-a dat 
adevărate nopți de in
somnie. La premieră am 
sosit cu vreo trei cea
suri mai de vreme și, la 
sfârșit, nu am fost din 
cale afară de satisfăcut. 
Am jucat apoi în Bucu
rești, la Concursul tine
rilor actori. Acolo spec
tacolul s-a rodat și am 
avut fericirea ca Gilda 
Marinescu și cu mine

ION BRAD

Urcuș
Dă-mi mina
Sa urcăm pe munți,
Dă-rni mina
Spre cetăți do stele !
Gătește-ți inima
Su-n/iunți
Balauri — nourii eărunți —
Cu mii de limbi ca fulgerele grele.
Aszute-ți deci
Săgețile privirii,
Să le-azvârlim
Din piscuri, peste piscuri,
Să căutăm
Izvorul nemuririi,
Să-1 coborâm, în vale, omenirii,
Cti tălpile desculțe,
Prin spini, prin cremenea atîtor riscuri. 
Cinci va cerca, prin scorburi furișată, 
Muma Pădurilor să ne doboare, 
O, te rugăm s-ajungi la noi cu vestea, 
CiOcănitoarn !
Dacă fuge Cotoroanța mai iute,
Vin vulturii și-o să ne-ajuto !

Palatul imperial
Dormi liniștit,
Cuib din care-au pornit zvîrcolirile ? 
Vulturii tăi, decapitați, 
îmi iau în ghiare privirile.
Ca o apă moartă, în pieîre-ai închis 
Hohotul da rio al curtenilor.
Prin noaptea isteriei,
To mai tulbură oaro vreun vis ? 
Clipești șiret, cu gene de aur, 
l'urato munților mei, Apusenilor.
Do marmură rec a, balc.z,
Unde ți-s limbile atît de temute ?
Po cremenea solzilor tăi,
Inima mea
Spada de foc își ascute.
La porțile tale, Viena bătrină
A uitat zvâcnetul popoarelor —
Răzvrătite torente.
Pe undo sta Horia cu jalba în mînă
Trec limuzina indiferente.
Numai fîntînilo plîng
Cu ochii atîtor soldați.
Ele și câmpiile Europei
Lo mai freamătă-n vînt amintirile.
Vulturii tăi, decapitați, 
îmi iau în ghiare privirile.

Viena, 1956

I:

pentru poezia militantă *)
Cîntîndu-se pe sine, în „Dia

lectica poeziei“, artistul din Mar
cel Breslașu expune implicit con
cepția unei arte consecvente, rea
liste, angajate în slujba marilor 
idei ale timpului pe care-1 trăim, 
în această fermă luare de atitu
dine pentru o poezie militantă, 
politică in substanța ei, trebuie 
căutat, cred, mesajul „Dialecticii 
poeziei“, acest volum unic in fe
lul său în lirica noastră. Naște 
numaidecît întrebarea: cum a 
izbândit poetul să învingă serioa
sele dificultăți implicate de ex
primarea lirică a unor idei ce, 
prin natura lor, se pretează mai 
de grabă discutării in cuprinsul 
unor studii teoretice ? intr-ade
văr poetul operează cu abstrac
țiuni, vorbind despre prezența ar
tistului in actualitate, despre 
vechi și nou, conținut și formă, 
realism, măiestrie etc., versul său 
fiind astfel, din clipă în clipă, a- 
menințat să se rostogolească tn 
prăpastia platitudinii didactice. 
Un asemenea pericol este evitat 
cu Iscusință în majoritatea „cin- 
tecelor despre cântec", fraza poe
tică făcînd concurență eseului, 
fără a fi, decît in rare cazuri,

*) M. Breslașu: „Dialectica poe
tici-.

asimilată acestuia. Calitatea liri
că a speculațiilor cerebrale căro
ra se dedică poetul se constituie 
printr-o vibrație specială, prin- 
tr-o învîrtejire particulară a in
teligenței, care, cu suplețea ei 
extraordinară, stabilește asocia
ții, apelează la imagini cuceri
toare, răsucește fraza în chip 
neașteptat, și, adesea, o punctea
ză cu un umor subtil, se joacă 
cu sunetele și cuvintele, inlăn- 
țuiește original ritmurile, face să 
scinteeze rime imprevizibile, re
zultatul final fiind crearea unei 
stări de îneîntare în care ideile 
dobîndesc 'parcă ființă — o fiin
ță diafană, muzicală. Cu o ine
puizabilă fantezie, poetul își um
ple cartea de păsări și flori, pî- 
raie sprintene și fluvii domoale, 
vinturi, constelații, zumzet de al
bine, zboruri de gîze, nestemate 
și metale r.obile, înfățișări ale 
realității contemporane și chipuri 
din mitologia elină. Inventiv, 
Marcel Breslașu încearcă o di
versitate de forme poetice apelind 
la toate speciile lirice, accesibile 
tipului de poezie pe care îl cul
tivă, pentru a da o cât mai mare 
expresivitate fondului de idei pe 
care își propune sări comunice. 
De la confesiunea directă, poetul 
trece la alegorie și fabulă, ver-

seteie sentențioase, mimînd gra
vitatea didactică, alternează cu 
pagini de epigramă, causticei sa
tire ii răspund proverbe memo
rabile, în nesecata-i vervă, poe
tul ajunge să minuiască versul 
cu o dexteritate ce-l așează prin
tre cei mai îndeminaiici versifi
catori ce se cunosc in literatura

noastră. Uimi
toarea ușurință 
de versificare ii 
conduce însă pe 
poet și pe căi 
care, după pă
rerea mea, sînt 
sterile. Mă în
treb, astfel dacă 
anumite excen
tricități de or
din tehnic, pre
cum introduce
rea in poezii a 
unor pasagii de 
proză, încadra
rea unei pagini 
in chenar spre 
a reproduce un 
presupus afiș, 
folosirea unor 
abrevieri ca 
„etc., etc.“ sau 
ș.a.m.d.“, trimi
terile în jo
sul paginii nu

sînt de natură a transforma une
le strofe în facile pasaje de cro
nică rimată. Posibil ca asemenea 
procedee, oa și spiritualele, dar 
gratuitele jocuri de cuvinte, ce 
formează în volum un întreg ci- 
olu, să fie instructive pentru 
poeți, putîndu-le oferi acestora 
sugestii prețioase în anume ca
zuri particulare, dar ceea ce e 
durabil în volumul lui Marcel 
Breslașu, fără îndoială, nu in a- 
semenea artificii se concretizea
ză.

Valoroase în „Dialectica poe
ziei'' sînt versurile in care, în 
felurite moduri, se tălmăcesc ati
tudini de principiu ale unui poet 
al cărui cuvînt este ascultat cu 
interes de confrați și de cititori 
în genere. Merită astfel a fi re
levată forța mobilizatoare a ver
surilor ce militează pentru inte
grarea poetului în vremea sa, în 
viața poporului său. Artiștii cu- 
vintului sînt îndemnați uneori di
rect să vibreze împreună cu e- 
poca : „Da I Patria poetului e în 
timp / dar timpul tău e /. Acum, 
Aici / și ■— Acasă / Nicicînd n-au 
dus cărări căire Olimp / Să nu 
fi fost săpate-n clisa grasă...“.

Ce înseamnă însă participarea 
artistului >a frămintările actuali
tății ? Poetul ne-o spune clar ți

Un recital
BOGAT
și interesant

Viața noastră teatrală — 
care cunoaște o vie eferves- 
cență în stagiunea de față — 
s-a îmbogățit recent cu un in* 
teresant recital, foarte divers 
și original ca alcătuire, pre
zentat de Teatrul Evreiesc de 
Stat. Au fost reunite pe firul 
unei agreabile prezentări Iile' 
rare, -2 un bun gust incontes
tabil, două excepționale scene
te ale lui Bertold Br&rht din 
ciclul „Groaza și mizeria celui, 
de-al treilea Reich*', o seamă 
de cîntece populare (cintate 
cu temperament de B iii ana 
Straie viei), numeroase poezii 
din literatura de limba idiș, 
selecționate ca pentru o anto? 
logie șl — ceea ce constituie 
revelația recitalului — cîteva 
impresionante dansuri concepu
te și interpretate de către Mi
riam Tausinger. De o ținută 
artistică remarcab. a (cu toată 
aparenta sa lipsă de unitate) 
recitalul ce-i drept, pretinde 
de la spectatori un efort in 
plus de concentrare, răsplătit 
insă cu o substanțială desfătare 
spirituală.

Dintre tinerii interpreți ce 
se remarcă în această repre
zentație df o factură aparte, 
merită să ne oprim in mod 
special — fie chiar pe scurt — 
la Miriam Tausinger și Lia 
König-Stolper.
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De vorbă cu un tînăr actor
de la Teatrul Național din lași

să fim răsplătiți cu pre
miul III. Acum iubesc 
rolul cu o rară pasiune.

— După câte înțeleg, 
ai interpretat numai ro
luri de primă însemnă
tate ?

— Greșești. De altfel 
un asemenea lucru nu e 
nici posibil, nici reco
mandabil. Interpretez cu 
egal interes și roluri „de 
mina a doua“. De pildă 
Trip în „Școala bîrfeli- 
lor“, sau, după cum vezi, 
boierul moldovean care 
se află în costum de 
gală în fața ta. Colegii 
m-au făcut, de altfel, 
subiect de epigramă.

— Ce pregătești a- 
cum ?

— Repet în „Mutter 
Courage“ rolul unui mi
litar care parcurge o si
nuoasă evoluție, apoi în 
„Ivan Turbincă“, dra
matizare de George Va- 
silescu și Sandu Telea- 
jen după basmul lui 
Creangă. Este o feerie 
de mare plastică, mișca
re și cu vers frumos.

— Ce ai de gînd în 
viitor ?

— Să fac cinemato
grafie.

Aceasta convorbire ca
re i-a răpit actorului 
Virgil Costin posibilita

tea de a se odihni după 
două ore de repetiții, 
înaintea altor două, a 
fost edificatoare. Un 
prospăt absolvent de 
conservator obține titluri 
de laureat pe țară de 
la o stagiune la alta și 
numele său se menține 
în fruntea distribuțiilor 
unui Teatru Național. 
Teatre din alte orașe îi 
solicită, spectatorii din
tr-o țară prietenă îl a- 
plaudă cu entuziasm. Și 
despre toate acestea, 
el vorbește cu firesc și 
candoare.

Virgil Costin și mulți 
alți colegi de generație 
au atins o împlinire în 
pragul unor mai mari 
împliniri. Și dacă, po- 
vestindu-și succesele, el 
și alții ca dînsul găsesc 
că a te afirma e un lu
cru firesc, faptul se da- 
torește condițiilor crea
te de regimul nostru ti
nerelor talente.

EMIL MANDRIC

Scenă din opera „Don Juan" de Mozart, montată pe scena Clujului

Ț Dansurile prezentate în reci- • 
ț tal se îndepărtează net de „ca- • 
? noanele" baletului clasic. Dan. • 
î saloarea compune in scurte ta- • 
î blouri momente de viață ex- • 
1 presive, fără a recurge la miț- • 
» cărț convenționale (cu excep- i 
? {ia dansului „Serenada"). Dra- •
• mutica suferință a unei mame i 
® veghind la căpătiiul pruncului •
• bolnav ne e transmisă in „De 1 
ț veghe" (realizat după un tu- •
• blou de desenaloprea pr.ogre- •
• sista Kalke lipfuitg pe.Muzi- i 
? ca sugeirtird -ir fthlti Căteiaii),’i
• Alături de .Joaca cu mingea" •
• — un dans plin de prospefi- •
• nie, șăgalnic și vioi care redă • 
f o cuceritoare imagiue 'a copilă, ti
• rie{ vesele — Miridin' Tdusnt- • 
ț ger in/ăfițează ■ în^jcoptrfstf •
• pregnantă cearta dintre evretd •
• bogat și cel sărac in dansul • 
Ț creat pe muzica lui Mussorgski. • 
î Foarte reușit este și dansul i
• „Adolescență" sugerind euforia •
• lirică a unei tinere fete imbă- i
î tată de clarul lunii. i
: Pe de altă parte, Lia König- î
• Stolper face odată in plus do- * 

vada talentului ei dramatic * 
ieșit din comun intr-unu din •

e scenetele lui Brecht. Ea ne dez- *
• văluie zbuciumul unei femei j 
j care simte că valul otrăvitor al • 
j teroarei rasiste dezlănțuite de •
• fasciști se abate și asupra pro- •
• priului ei cămin. Cu durere j
• exprimată concentrat, actrița •
• justifică convingător hotărirea j
• eroinei de a-și părăsi soțul. •
• Cine se duce la teatru numai î 
? pentru a contempla strălucirea ?
• decorurilor și costumelor va fi j 
« probabil dezamăgit de sobrie- | 
î tatea recitalului acesta. Dar î 
? spectacolul oferă multiple sa- ? 
; tisfacții publicului dornic să-ți j
• îmbogățească orizontul culta- •
• rol, să cunoască noi valori ar- * 
: tiștice.
î m. andrei ;

■

frumos, respingând deopotrivă 
versiiicarea mecanică a ideilor 
actuale și căutarea ineditului, a 
originalități cu orice chip. Con
structorii noii realități nu vor:

Nici cîntece rișnite-n caterinci, 
nici păsări gungurind pe cer 

lozinci!
Goana după originalitate su

perficială e satirizată în versuri 
de o lapidaritate aforistică, sal
vate de didacticism prin elastici
tatea gîndului ce ie străbate în
mugurind uneori in imagini pline 
de prospețime: „Nu fiindcă-i 
fraged, inedit, plăpînd / te-neîntă 
noutatea unui gînd/ Colbul e 
gata vechi pe-o filă nouă.../ A-in- 
bătrînit cîndva un bob de rouă ?/ 
Ce este veșnic e și veșnic nou / 
cît timp trezește-n noi un nou 
ecou./ De repetări să nu ne fie 
teamă : / Ecou-i nou cît glasul 
care-I cheamă 1“ Tendințele unor 
literați de a nega valorile trecu
tului în numele unui așa-zis 
„modernism" sînt șfichiuite cu 
fină ironie: „Ce-i clasic azi —a 
fost cîndva „romantic“ / Doar

oe-a fost „strigăt“ a rămas 
„ecou“/ Ce-i azi „modern“ va fi 
odată „antic“/ Dacă ajunge 
„vechi“, nici n-a fost „nou“/. Să
gețile sînt numeroase in „Dialec
tica poeziei“, ele țintesc felurite 
fenomene reprobabile ce se ma
nifestă în lumea literară. O poe
zie satirizează intimismul (Poe
tul). Intr-o alta se condamnă ne
gativismul prezent în unele 
scrieri: „Sperăm că-n viitorii 
timpi / să crească raze fără 
ghimpi / Dar ghimpii fără tranda
firi / nu-i stau în fire-acestei 
firi 1“ Poetul osândește lucrul de 
mîntuială, în creația artistică, 
imaginînd o replică a presupusu
lui creator al lumii: „Meșterin- 
du-ți creațiunile,/ nu lua pilda 
mea, copile,/ dacă vrei s-o faci 
ca lumea, / .n-o poți face-n șapte 
zile 1“ Batjocorește opacitatea 
unora în fața noului : „Așa e 
soarta boului (vițel adult) / Să 
stea la poarta noului (nițel mai 
mult)!“. Poetul devine sarcastic 
atunci cînd satira sa vizează nu 
anumite neajunsuri din realita
tea noastră, ci poziții ostile artei

realiste. Poeții care nu vor să re
nunțe la turnul de fildeș 
sîint astfel stigmatizați: „Ei- 
rește 1 Astăzi te ferești / să 
mai scoți coarne... boierești 1 / 
Cind poți, / bie.( melcule hoinare,/ 
scoți coarne revoluționare.../' Pe 
cine-ncînți,/ pe cine-nșeli/ că te 
avânți/ — în lungi tîrșeli ! — / 
și te frămânți / și te deșeli că- 
tre-ale zărilor chemare?/ Cum o 
să-ajungi/ „pe drumuri noi“/ „pă
șind“ —- „alăturea de noi“/ cu 
turnul tău de fildeș în spinare?“

Nu numai satira manifestă în
deplinește rolul, în , Dialectica 
poeziei, de a exprima opoziția 
poetului față de fenomenele ne
sănătoase din literatură. Fabula 
„Cerbul" spre exemplu, orientată 
în același sens, recurge la alte 
mijloace decît acelea ale poeziei 
satirice deși, în fond, e și ea o 
satiră — satira formalismului. 
Povestind despre cerbul care, fă
los de podoaba coamelor lui ar
borescente, își dă seama prea tir- 
ziu că acestea-1 împiedică să a- 
lerge în voie prin desișuri pu- 
nîndu-1 în primejdia de a fi in-

colțit de vînători, poetul nu fo
losește ca altă dată, tonul ghiduș, 
vocea lui răsunând cu melanco
lică gravitate : „Bătrîne bard, să 
nu pajești ca cerbul/ împodo
bind și-mpovărîndu-ți verbul !„.“

Un mod al expresiei poetice în 
„Dialectica poeziei" este prelucra
rea personală a miturilor gre
cești. Pe această cale, poetul dă 
întrupare plastică unor impor
tante idei, cum e aceea a realis
mului în lirică. Poezia implicind 
zborul fanteziei, realismul liricii » 
nu trebuie apreciat pe temeiul u- 
nor criterii rigide, dogmatice. 
Poetul, nou Anteu, se află în 
sfera realismului atunci cînd în
fige steaguri pe piscuri: „Nul 
Maică.ta Țărâna / te așteaptă și 
este / și colo pe bîrna /neumbla
telor creste 1“

O carte de „cântece despre cin- 
tec“, cum este voiumuil lui Mar
cel Breslașu e, desigur, dintre 
acelea menite să stirnească inte
res mai cu seamă printre poeti. 1 
Dar nu numai poeții au de pro
fitat citind „Dialectica poeziei“. 
Cartea se adresează unor cercuri 
largi de cititori întrucât numeroa
se fenomene de viață reflectate 
in ea se pot întâlni (desigur sub 
altă formă concretă de manife
stare decît aceia înfățișată aici) 
nu numai in viața scriitorilor, ci 
în genere în realitatea contempo
rană. Autorul „Dialecticii poe
ziei" are tot dreptul să concludi 
în finalul cărții sale.

și a vremilor de-acuml“ 
cintă la-ncepuț de drum 
Dialectica vieții ;
și a vremilor de-acum !“

DUMITRU MICU



Turneul Internațional 
de fotbal juniori

Vineri s-au desfășurat semifi
nalele de fotbal pentru echipele 
de juniori, de la Luxemburg. 
Selecționata R.P. Romîne a în
tâlnit în nocturnă la Luxemburg 
puternica reprezentativă a An
gliei. Duipă o luptă sportivă deo
sebit de dîrză meciul s-a ternii» 
nat cu scorul de 1—0 în favoa
rea fotbaliștilor englezi.

In cealaltă semifinală. Italia a 
întrecut Franța cu 3—0 (0—0). 
Echipele Angl.iei și Italiei se vor 
întîlni duminică în meciul final 
în timp ce formațiile R.P. Romî
ne și Franței joacă a,stăzi pentru 
locul trei.

I
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De cîteva zile 
plouă încontinuu. 
Stăm în vagon. Deo
dată, ploaia a stat. 
Aici la Slobozia Cio- 
răști, pămîntul e des
tul de moale. Pe ia 
prînz a venit tovară
șul Vasile Țurcanu, 
inginerul agronom 

șef al S.M.T. Flo- 
rești din raionul Foc
șani.

L-a luat deoparte 
pe Niculae Căldă- 
rescu, șeful brigăzii, 
și i-a spus ceva în 
șoaptă.

— Au început ara
tul ! Izbucni deodată 
șeful brigăzii.

— Am niște pă
mânturi nisipoase, 
unde apa s-a scurs 
mai repede.

Am înțeles că e 
vorba de o altă bri
gadă.

— Atunci o să vă 
rog să ne dați voie 
să mergem la Bu- 
dești. Avem acolo 110 
hectare la întovărăși
rea „7 Noiembrie“. 
Cit ai bate din pal
me eram pe tractoa
re. La Budești pă
mântul era numai 
bun de arat. Pînă 
seara am arat deja cî
teva hectare. Din 
cind în cînd însă, pri
veam cerul înnourat 
gata de ploaie. Cînd 
am ajuns la capul 
tarlalei, șeful brigă
zii ne-a întrebat :

•— Ei, ce facem ? 
Plecăm ? Nu mai era 
nevoie să ne întrebe.

Vedeam prea bine că 
nu l-am fi putui 
scoate de pe tarla 
nici chiar remorcat. 
Ușor, noaptea a cu
prins nestîrșita cîm- 
pie. Vîntul sufla din 
ce în ce mai tare. 
Mîinile ne înghețau pe 
volan. Am aprins un 
foc din cîicva vrea
scuri. Ne încălzeam 
pe rînd mîinile învi
nețite de frig. Nu se 
auzea în noapte, de- 
cît uruitul înfundat al 
tractoarelor, iar din 
cînd în crnd cîteva lu
minițe, întocmai unor 
licurici ce se agitau 
nervos în întunericul 
do smoală. Toți eram 
obosiți. Și Aurel Nis- 
torcscu și Grigore Za- 
Iiaria și șeful brigă
zii. Niciunul însă nu 
spunea nimic. Era o 
luptă mută întro noi

și întinderea nesfâr
șită a câmpiei.

Dimineața ne-a gă
sit tot pe tractoare. 
A început să bureze. 
Munca însă a conti
nuat. Dar pe la prînz 
a început să plouă 
de-a-binelea. Căldă- 
rescu a dat semnalul 
de adunare.

— Nu se mai poa
te, a spus el necăjit. 
Nu ne mai Iasă ploa
ia. Dar oricum 80 de 
hectare e ceva. A- 
cum... la sobă.

Nu ne prea bucu
ram că mergem din 
nou la vagon, dar ce 
era să facem ?

La noapte, însă 
dacă vremea va fi 
frumoasă, vom porni 
din nou tractoarele. 
Timpul nu așteaptă 1 

GH. FRIMU 
tractorist

O vulpe vie suferă o ase
menea operație? (Tînăra Pa 
naschiva Petrescu de la Ate
lierele de material didactic al 
Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii lucrând •- impă- 

ierea unei vulpi).

„Aici S.M.T. Recea— 
va transmitem 

uitMe noutăți!“

tractoriștilor
, „ r._  vă voi. vorbi; s-a petrecut la începutul lunii 

aprilie. Mai mulți utemișți printre dare inginerul șef Rădoiu Alexan
dru și mecanicii Dumitru Chiriță, Brădescu Gheorghe și alții, au șeps 
dintr-o magazie un motor ,,Diesel“-50 G.P. Acesta se afla în stare de 
reformă ș! zăcea de ani de zile fără folosință și fără vreo speranță 
că va fi vreodată recondiționat. Cînd l-au dus în hala atelierului me
canic al gospodăriei, era după orele de producție. Motorul a fost de
montat, controlat amănunții, cercetat piesă cu piesă. Lipseau doar 
ctteva piese. A urmat o scurtă consfătuire a celor prezenți. Nu se 
mai putea da îndărăt. Motorul trebuia pus pe picioare. Tractoriștii 
mecanici, în frunte cu inginerul Alexandru Rădoi, au început lucrul. 
După cîteva ore, o parte J.in piese au fost terminate. A doua zi, cele, 
lalte piese au fost confecționate. După patru zile de lucru, motorul a 
fost reparat/

Făcîndu-i»se la rece rodajul, s.a constatat că merge perfect. Apoi 
a fost pornit direct cu motorină. După cîteva ore de mers s-a ob
servat că poate fi folosit cu succes la secția Străjești pentru lumina
tul electric.

Așteptăm instalarea sa definitivă la Străjești. Cînd primele licăriri 
de lumină vor străluci la Străjești, vom avea bucuria că noi, ute
miștii din G.A.S. Piatra-sat am dat viață unui motor care după 
unele păreri era .sortit unei amorțiri veșnice.

MONEA ION 
tractorist G.A.S. Piatra-sat, 

raionul Slatina

Darul
Acțiunea despre oare

Cită bucurie am avut zilele 
trecute cînd am auzit la difuzoa
rele dormitoarelor noastre de la 
S.M.T. Recea din comuna Valea 
Mare că S.M.T.-ul nostru este 
din nou fruntaș pe regiunea Pi
tești. Și pe drept cu-vînt, putem 
fi mîndri 1 In momentul de față 
90 la sută din planul stațiunii a 
fost îndeplinit. Din cei 2.734
hantri, 2.457 au fost realizați în
condiții bune. Dacă timpul nu
ne-ar fi împiedicat, planul ar fi 
fost îndeplinit încă de la 4
aprilie.

Cum am reușit noi să 
aceste rezultate ?

Întrecerile între brigăzi 
tractoriști s-au desfășurat 
mai bune condiții. _ 
de bază U.T.M. și tovarășul ingi
ner agronom Constantin Păiș con
trolau zilnic felul cum decurgea 
întrecerea. Foaia volantă a sta
țiunii arăta zilnic mersul întrecerii, 
Și cum era de așteptat, datorită 
muncii de bună calitate, frunta
șă pe stațiune este brigada l-a 
condusă de tractoristul Coltan 
Alexandru care a avut planificat 
de arat bi campania de primăvară 
450 ha. Ea a realizat 594 de ha, 
depășind astfel planul pe brigadă. 
Cu acest prilej, dintre tractoriști 
s-au făcut remarcați în mod spe
cial utemiștii Lupu Ilie, Traian 
Diaconescu, Stotcan Constantin și 
alții care au depășit cu mult pla
nul pe tractor.

Noi avem bunul obicei de a 
discuta în consfătuirile noastre 
de producție felul în care mun
cesc brigăzile și tractoriștii. Noi 
luăm în discuție activitatea atît 
a tractoriștilor fruntași cît și a 
celor codași. Gazeta noastră de 
stație este foarte apreciată. Cari
caturile prezintă pe codași și nu 
odată s-a întîmplat ca aceștia, în 
urma criticii aduse la gazetă, să-și 
schimbe felul de muncă.

In prezent ne pregătim pentru 
campania de vară. 7 secerători-le- 
gători au și fost reparate. Lucrăm 
de zor la repararea a 2 batoze. 
Pe curînd tovarăși, veți auzi și 
alte vești de la noi. Să sperăm că 
vor fi și mai bune.

ALDEA MARIN 
tractorist, secretarul organi
zației U.T.M. de la S.M.T.

Recea

obținem

și Intre 
in cele 

Organizația

* Duminică își va începe tur
neul în țara noastră echipa se
lecționată de lupte clasice a ora
șului Sofia. Luptătorii bulgari 
vor susține 4 întîlniri. In primul 
meci duminică la Lugoj echipa 
orașului Sofia va întîlni forma
ția locală Unirea.

In continuarea turneului echi
pa bulgară va evolua la 15 apri
lie la Reșița în compania echipei 
Metalul și la 17 aprilie la Timi
șoara unde va întîlni formația 
Feroviarul, Echipa orașului So
fia va întîlni în ultimul meci al 
turneului la 19 aprilie la Lugoj, 
echipa selecționată a orașului.

* In cursul acestui sezon 5 
echipe de fotbal din R.P. Polonă 
printre care Gwardia Varșovia, 
Polonia Bytom și Lks vor susține 
mai multe întîlniri în Uniunea 
Sovietică.

La rîndul lor, mai multe echipe 
sovietice vor întoarce vizita 
fotbaliștilor polonezi. Vor evolua 
in R.P. Polonă echipele Moldo
va Chișinău, Aripile Sovietelor 
Kuibîșev și Spartak Minsk.

începînd din 13 aprilie 1958, în scopul stimulării 
interesului pentru literatură, ziarul nostru publică 
pentru cititorii săi un con-curs-ghicitoare cu tema — 
„Lucrări literare și autori“. In cadrul acestui con
curs, pe baza unor desene ce vor fi publicate, par- 
ticipanfii vor trebui să recunoască titlurile și autorii 
unor opere literare.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE: La concursul 
nostru „Lucrări literare și autori“ poate participa 
orice tînăr pînă la vîrsta de 26 de ani. Fiecare 
desen va fi însoțit de un cupon de participare. 
Răspunsurile (însoțite de cupoane) se trimit toate 
o dată, la sfîrșitul concursului. Pentru câștigători 

se vor acorda următoarele premii:
Premiul I: O CĂLĂTORIE IN STRĂINĂTATE. 

PRIN O.N.T. CARPAȚI ;
Premiul II: UN CEAS-BRĂTARA „POBED.V; 
Premiul III : UN APARAT DE RADIO;
Mențiuni: 2 TRUSE STILOU-CREION, 4 SER

VIETE. 3 MINGI DE VOLEI, 3 MINGI DE FOT
BAL, UN SERVICIU DE TENIS DE MASA, 2 
SACI DE EXCURSIE.

tală, avem prilejul să vedem alți 
25—30 alergători întreeîndu-se în 
măiestrie, iar aproximativ 40—50 
învățăcei, căutînd să-i imite. Este 
o ădevăhată plăcere să fi marto
rul unor asemenea concursuri. Te 
uimește viteza de acțiune și înde
mânarea cu care alergătorii se 
descurcă din situațiile cele mai 
dificile. Ii ,vez( trecând prin por
țiuni de teren înnoroiat, prin va. 
duri, ureînd și coborând pante pe 
care, tu pieton, nu te-ai încumeta 
să pui piciorul decât dacă te-ai 
pregătit sufletește să tncerci ,,a- 
ventura" cu orice risc. Din toate 
aceste dificultăți, motocicliștii • - - j
succes. In plină viteză ei urcă și 
coboară pantele cele mai înclinate, 
trec prin, mlaștini și nu încetinesc 
mersul nici atunci cînd le apare 
în față o trambulină (dâmb), de 
pe care vor trebui să zboare prin 
aer — împreună cti motocicletele 
lor bineînțeles — 4—6 metri, la o 
înălțime uneori de peste un 
metru.

In luna martie, bucureștenii 
oare au îndrăgit sportul cu mo
tor au avut prilejul să urmărească 
trei concursuri de motocros și cam 
tot atîtea vor avea posibilitatea să 
vizioneze și luna aceasta. Dar, 
ori cîte ar fi, cursele de motocros 
nu plictisesc. Fiecare concurs a- 
duce ceva nou, întîmplări și fapte 
care nu sînt de natură să pună 
genului de întrecere amprenta de 
monoton.

Asiști la o piesă de teatru, la o 
întâlnire de volei sau chiar la un 
concurs de tenis de masă. Stai în
tr-un punct fix (în fotoliul sau pe 
banca indicată pe bilet), privirea 
îți zboară de Ia un actor la altul, 
de la un jucător la celălalt, dar tot
deauna câmpul vizual este ace
lași, acțiunea se desfășoară me
reu pe același fundal... La moto
cros situația este complect dife
rită. Iți poți schimba de nenumă. 
rate ori de-a lungul unui concurs 
fotoliul (și. oriunde l-ai plasa este 
totdeauna un fotoliu de or
chestră f„.) recepționând imagini 
noi. Acum asiști , la sărituri de pe 
o trambulină naturală, puțin mai 
târziu te emoționezi intens la tre
cerea concurenților prin vadul 
unui pârâiaș, la escaladarea unui 
mal cu pantă accentuată sau la 
coborîrea unei rîpe. Decorul este 
mereu altul, la fel de 
întotdeauna deosebit 
sânt I

Pentru caracterul lor 
mai apoi pentru multiplele 
tăți pe care le dezvoltă sportivilor, 
cit și pentru spectaculozitatea lor, 
cursele de motocros au devenit 
probele cele mai îndrăgite și a- 
preciate de spectatori și sportivi. 
Vă îndoiți de aceasta ? Veniți la 
primul concurs și vă va captiva 
desigur și pe dumneavoastră.

G. ȘTEFANESCU

Pe unii motocicllști îi vezi con
ducând mașini la oare, vorba po
vestitorului „I14 sopre te mai poți 
uita, dar la, ejei ba“.. Sclipesc de 
curățenie de parcă atunci au fost 
scoase din cutie. Or:cît te-ai uita, 
oricît le-ai căuta pricină, uici. un 
fir de praf, nici un strop de noroi. 
Pentru motocicliștii despre oare 
vorbim, ploaia reprezintă .un. ade
vărat dezastru. Pe asfaltul, ud 
merg cu încetinitorul și s-ar opri 
la fiecare pas să șteargă de. pe 
aripă sau far, picătura de noroi 
aruncată în mod inevitabil de 
roți. Foarte pedanți, ei au întot
deauna la îndemînă o piele de că- .
prioară la fel de curată ca batista reușesc să se descurce și încă cu 
și cu ea, ori de cîte ori li se oferă 
prilejul, încep lustruitul.

Alți motocicliști deși spală, deși 
gresează și ei. mașinile, ba. mai 
mult, săptămîniai. desfac motoarele 
și timp de 2—3 zile verifică piesă 
cu piesă, în momentul când . soco
tesc că totul este 'pus la punct, le 
soot la vedere... unde credeți? 
Prin toate noroaiele, prin toate 
hîrtoapele. Nu se sfiesc să le mur
dărească și nu se cruță nici pe ei.

Pe acești ultimi motocicliști 
poate i-ați recunoscut. Sînt moto
cicliștii sportivi. In . comportarea 
lor nu este de altfel nimic rău.. 
In tot ceea ce fac stă la bază do
rința de a se pregăti în condițiunl 
cît mai aspre pentru desăvârșirea 
măiestriei lor sportive.

Priviți fotografia de mai jos. S-ar 
părea că ea reprezintă Un număr 
acrobatic de săritură cu moto
cicleta. O demonstrație în care 
conducătorul mașinii vrea să dove
dească îndemînarea sa. îndemâ
narea și-o dovedește , cu adevărat, 
însă nu numai în această săritură 
constă adevărata sa pricepere și 
nici nu este singurul capabil de 
asemenea fapte.

Asemenea Iui. în concursurile 
de motocros desfășurate în Capi-

viu, însă 
de intere-

utilitar, iar 
cali-

Contribuția tineretului la înflorirea
POMI- VITICULTURII

în regiunea PITEȘTI
(Urmare din pag. l-a)

perspectivă, în cele mai principa
le bazine pomicole din regiunea 
noastră a luat ființă un număr 
de 20 de pepiniere, care în mare 
parte sînt deservite de tineri po- 
micultori și tineri specialiști în 
ramura pomiculturii. După înfiin
țarea celor 20 de pepiniere pomi
cole, cu sprijinul organizațiilor 
U.T.M. noi am rezolvat o pro
blemă vitală în organizarea ma
terialului săditor : procurarea u- 
nei cantități de 31.300 kg. sâm
buri și peste 3.700 kg. semințe, 
folosindu.se pentru acepsta 140 
de vagoane de fructe din speciile 
pomicole sălbatice.

Asigurarea cantităților cores
punzătoare de semințe a creat 
posibilitatea ca pepinierele pomi
cole din regiunea noastră să ob
țină pînă acum peste 16 milioane 
de puieți port-altoi. Cele mai

CUM FORMAM
VIITORII ECONOMIȘTI

(Urmare din pag. l-a)
în această privință merită să 

subliniem excursia științifică orga
nizată în mai anul trecut cu stu
denții cercurilor științifice de la 
Facultatea de economie politică 
și planificare pe ruta; Lupeni— 
Paroșeni — Hunedoara Teliuc — 
Reșița — Orșova — Porțile de 
fier și Cazane.

Remarcînd rezultatele activită
ții științifice a studenților, nu 
trebuie să scăpăm din vedere la
tura educativă. Legat de educarea 
studenților în spiritul dragostei 
pentru meseria aleasă, membrii 
cercurilor au studiat rolul diferite
lor organe de planifieare și evi
dență în îmbunătățirea activi
tății întreprinderilor, stabilind în 
felul acesta locul pe care-1 ocupă 
economistul în îndrumarea acti
vității economice. Luînd contact 
cu realitatea din economie, încă 
de pe băncile școlii, studenții se 

pentru 
pentru 
activi-

educă în spiritul luptei 
înlăturarea deficiențelor, 
îmbunătățirea rezultatelor 
tății economice.

★
Subliniind succesul recentei se

siuni a cercurilor științifice din 
I.S.E.P,, și succesele dobândite de 
studenți în activitatea de cerce
tare științifică menționăm că în 
această activitate există încă unele 
lipsuri. Asupra acestor lipsuri, 
asupra căilor de lichidare a lor, 
mă voi opri acum.
" Trebuie arătat înainte de toate 
că în unele cercuri științifice a 
lăsat de dorit pregătirea ședințe-

lor de cerc atît în privința mobi
lizării studenților la citirea prea
labilă a referatelor și a materia
lului bibliografic, cît și în privința 
participării la dezbateri. Nu în 
toate cercurile s-au dus discuții 
corespunzătoare asupra referatelor 
expuse și nu în toate cercurile a 
avut loc o elaborare sistematică a 
referatelor.

Trebuie arătat de asemenea că 
studenții din unele cercuri sînt 
preocupați numai de lucrările lor 
proprii, iar la lucrările colegilor 
lor fie că nu asistă, fie că se 
prezintă doar ca simpli specta
tori, ceea ce dovedește că n-au 
înțeles încă pe defHin rostul mun
cii într-un cerc științific. Aceasta 
din cauză că în grupe, ani și fa
cultăți, cadrele de asociație și 
U.T.M. precum și președinții 
cercurilor n-au dus o muncă per
severentă și coordonată prin care 
să-i convingă că susținerea unui 
referat, că activitatea îptr-un cerc 
științific nu este un scop în sine, 
ci un mijloc de aprofundare și 
dezvoltare a cunoștințelor.

Pentru ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a calității muncii 
științifice la I.S.E.P. credem că 
este de dorit să se țină seama 
în activitatea viitoare 
rele :

— Toate cercurile, 
celor care lucrează 
din anul I, să elaboreze tematica 
cercului pentru anul viitor, înainte 
de plecarea studenților în practică 
sau vacanță, iar temele respective 
pe cît posibil, să fie documentate

de următoa-

cu excepția 
cu studenții

în unitățile unde se efectuează 
practica. Pentru o serie de cercuri 
este posibilă și indicată elabora
rea unor teme complexe care să 
necesite un studiu de 2-3 ani și 
care să se refere la rezolvarea u- 
nor probleme mai vaște, de care 
studentul să se ocupe chiar după 
intrarea sa în producție.

Tematica să reflecte proble
mele cele mai actuale ale cons
trucției socialiste. Este de apre
ciat extinderea metodei de a sus
ține referate în cadrul întreprin
derilor studiate, sau invitarea unor 
reprezentanți din partea unități
lor respective. Aceasta va îmbu
nătăți pe de o parte calitatea lu
crărilor, iar pe de altă parte vă 
contribui la valorificarea conclu
ziilor lucrării, prin aceea că între
prinderile respective vor lua cu
noștință de sugestiile autorului.

Cercurile de științe sociale 
pot și trebuie să abordeze în- 
tr-o măsură mai mare teme de or
din teoretic ce sînt legate de re
zolvarea unor probleme ridicate 
de practica construcției socialiste 
în țara noastră sau în alte țări so
cialiste.

Trebuie să se extindă schim
bul de experiență între cercurile 
din cadrul I.S.E.P. din Capitală 
și cercurile științifice studențești 
din alte institute și universități, 

Conducătorii de cercuri ar 
trebui să se gîndească la forme 
de activitate mai variate în afară 
de aceea a susținerii și discutării 
referatelor. S-ar putea astfel or
ganiza ținerea unor informări

științifice legate de specificul 
cercurilor, dezbaterea unor proble
me noi din literatura de specia
litate sau alte asemenea activități 
tare ar antrena marea majoritate 
a studenților la munca științifică.

Este de dorit ca în activitatea 
cercurilor științifice să se lărgeas
că sprijinul acordat de Institutul 
de Cercetări Economice al Aca
demiei R.P.R., ajutorul perma
nent al catedrelor și cadrelor di
dactice pentru a asigura conținu
tul științific al lucrărilor prin con
ducerea nemijlocită a muncii de 
către cel puțin un cadru didactic 
iau cercetător științific.

★
Lucrările celei de a V-a sesiuni 

a cercurilor științifice studențești 
din Institutul de Științe Economi
ce și Planificare „V. I. Lenin“ au 
constituit o manifestare grăitoare 
a energiei pe care este în stare să 
o desfășoare tineretul nostru stu
dios, care sub îndrumarea partidu
lui și organizațiilor de U.T.M. 
pune tot elanul lui creator în sluj
ba dezvoltării științei și a cons
trucției socialiste.

Organizația U. T. M., cadrele 
de asociație, și corpul didactic 
din I.S.E.P. „V. I. Lenin“ precum 
și din celelalte institute de învă- 
țămînt superior din țara noastră 
au datoria să îmbunătățească și 
mai mult munca și activitatea ce 
se desfășoară în cadrul cercurilor 
științifice studențești, care con
tribuie la o temeinică pregătire 
profesională a cadrelor necesare 
eoonomiei naționale.

mari realizări a obținut în aceas
tă privință pepiniera condusă de 
tânărul tehnician Florea Rusu. 
Aici s-au realizat 10 milioane de 
puieți port-altpi.

Pentru organele agricole din 
regiunea Pitești, recoltatul puie- 
ților port-altoi a constituit de fie
care dată o problemă grea de re
zolvat. începând din acest an, un 
gruip de specialiști din Direcția 
regională agricolă, cu sprijinul 
întreprinderii metalurgice din Pi
tești și a tinerilor mecanizatori 
Niță Ion și Gheorghe Preda de 
la S.M.T. Costești au confecțio
nat 5 pluguri cu tracțiune meca
nică pentru scos puieții. Metoda 
aceasta ș-a dovedit avantajoasă, 
în afară de faptul că puieții sînt 
scoși cu întreaga masa de rădă
cini, un singur plug acționat de 
un tractor U.T.O.S. poate recolta 
într-o singură zi peste 600.000 de 
puieți.

înainte de a introduce scoate
rea mecanică a puieților un nu
măr de 50 de muncitori cu caz
male abia scoteau 80.000 de puieți 
într-o zi de lucru.

Concomitent cu recoltatul puie» 
ților port-altoi, de înd'ștă s-a 
început și plantarea ,10r în tere
nurile desfundate și organizate 
după normele tehnice pepinieris- 
tice. Pînă acum s-au plantat deja 
5 milioane de puieți.

Munca dusă pentru asigurarea 
materialului pomicoli săditor este 
sprijinită și de tinerii care mun
cesc în afara pepinierelor. Ute
miștii și tinerii din gospodăriile 
agricole colective și din întovă
rășirile agricole și-au luat de cu- 
rînd angajamentul să patroneze 
acțiunea de identificare și mar
care a unui număr de peste 400 
pomi, de la care se vor recolta 
altoiri. Comitetul regional U.T.M. 
și Direcția agricolă regională au 
hotărît să inițieze un curs de al
toiri cu o durată de 10 pînă la 15 
zile. Aceste cursuri vor fi 
frecventate de 500 de tineri po'- 
micultori.

— Ce măsuri ați întreprins 
pentru dezvoltarea viticulturii și 
care va fi contribuția tineretului 
în această direcție ?

— Spre deosebire de pomicul
tură, cele 13.000 hectare de vii 
din regiunea noastră sînt de cali
tate superioară.

Viticultura regiunii noastre su
feră însă din cauza numărului 
mare de goluri care s-au produs 
în plantațiile de vii (între 20-75 
la sută, media fiind de 30 la 
sută).

De aceea în planul de perspec
tivă se prevede un complex întreg 
de lucrări pentru refacerea și 
dezvoltarea viilor noastre. Pînă 
în anul 1965 noi trebuie să ajun
gem la cel puțin 20.000 hectare 
de vii. Pentru realizarea acestui 
obiectiv economic s-a constituit 
un complex «e forțat la pepiniera 
viticolă Căirnești cu o capacitate 
de 3.000.000 bucăți viță altoită.

Sarcinile reieșite din raportul 
tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej lm-

pun creșterea preocupărilor noa
stre pentru refacerea și dezvoî-' 
tarea sectorului viticol. .Am și 
prevăzut mărirea capacității de 
forțare a complexului viticol Că- 
linești cu încă 2.000.000 bucăți 
viță altoită.

In primăvara acestui an ș-au 
organizat plantări în masiv, și în 
sectorul viticol, pe dealurile cu 
panta mare unde vița de vie gă
sește condiții bune de cultură. A- 
ceste lucrări sînt .patronate îndeo
sebi de tineri. Din acțiunile între» 
prinse de organizațiile de bază 
U.T.M. dăm numai cîteva exem
ple. Astfel! pe dealul podgoriilor, 
din raza comunei Topoloveni ți
nerii vor amenaja în terase, pen
tru plantat cu vie, o suprafață de 
10 hectare. De asemenea tinerii 
din comuna Bîrsan, raionul Bă- 
beni vor amenaja în terase o su
prafață de 50 hectare, în vederea 
plantării ei cu vie. Pentru reali’-’ 
zarea acestei lucrări, utemiștii și 
tinerii din comuna Bîrsan au 
sprijinit ideea înființării unei aso
ciații viticole.

Pentru refacerea și dezvoltarea 
viticulturii regiunii Pitești se stu
diază acum și posibilitatea în
ființării unor șantiere ale tinere
tului care să patroneze lucrările 
de amenajare în terasă a terenu
rilor degradate ce vor fi destina1 
te sectorului viticoli.

Infor
Asociația foștilor deținuți și 

deportați politici antifasciști din 
R. P. Romînă a organizat vineri 
seara o adunare publică cu prile
jul zilei de 11 aprilie, Ziua In 
ternațională a foștilor deținuți și 
deportați politici antifasciști.

★
O.N.T. „Carpați“ face cunoscut 

că organizează o croazieră pe 
Marea Neagră între 28IV și 2V 
1958, cu itinerariul : Constanta— 
Odesa—Ialta, prețurile variind

Importante hotărîrî privind contribuția 
voluntară pentru efectuarea lucrărilor 

de interes obștesc
Noul Decret al Prezidiului Marii 

Adunări Naționale, ca și noua 
Hotărîre a Consiliului de Miniștri 
cu privire la reglementarea con
tribuției voluntare a locuitorilor 
pentru efectuarea de lucrări de 
interes obștesc stabilește că lo
cuitorii pot efectua lucrări prin 
contribuția voluntară nu numai in 
sate, comune și localități balneo
climaterice, ci și în fostele locali
tăți rurale incluse orașelor, pre
cum și in orașele mici cu carac
ter agricol.

Noua hotărîre precizează ce a- 
nume lucrări de interes local se 
pot efectua prin contribuție vo
luntară, și anume construcții sau 
reparații de școli, cămine cultu
rale, case de citit, dispensare, cre- 
șe, cămine de zi, grădinițe de 
capii, case de nașteri, staționare, 
băi populare, străzi și poduri din 
comune, fintînl, îndiguiri, canali
zări, electrificări, radioficări, tere
nuri de sport, parcuri și alte lu
crări cu caracter gospodăresc sau 
social-cultural de aceiași natură. 
Se acordă totodată dreptul ca su
mele încasate să poată fi folosite 
și pentru procurarea de inventar 
necesar funcționării localurilor 
construite din contribuție volun
tară.

Pentru a se evita stabilirea 
unor lucrări care depășesc posibi
litățile localității respective, se 
prevede că lucrările propuse tre
buie să fie din acelea care se pot 
executa din sumele realizate în 
decurs de cel mult 3 ani.

Propunerea de a se efectua lu
crări prin contribuție voluntară 
poate fi făcută de comitetul exe
cutiv al sfatului popular, de or
ganizațiile de masă, de un grup 
de locuitori, sau de oricare locui
tor al localității respective.

Contribuția voluntară a locui
torilor se aprobă o dată pe an, 
prin hotărîrea adoptată cu majo
ritate de voturi de către adunarea 
populară a capilor de gospodării 
din localitatea respectivă. Aduna
rea populară aprobă' ce lucrări 
urmează a se executa, suma to
tală necesară, suma ce revine fie
cărui cap de gospodărie, cît și 
termenele de plată. Suma se sta
bilește în raport cu costul lucrării 
și cu puterea economică a fiecă
rei gospodării, neputînd însă de
păși 100 de lei anual pe gospo
dărie. Adunarea populară poate 
hotărî scutiri de plată în anumite 
cazuri (invaliditate, bătrînețe. 
etc,). Sumelor încasate nu li 
se pot da alte destinații decîț a- 
celea hotărîte de adunarea popu
lară.

O prevedere nouă și importantă 
este aceea prin care se stabilește 
că adunarea populară poate ho
tărî ca achitarea contribuției vo
luntare să se tocă în bani sau în 
natură (produse agricole, cărău
șie, materiale de construcție etc.).

Adunările populare din locali
tăți învecinate pot hotărî realiza
rea prin contribuție voluntară a 
unor lucrări de interes comun.

Hotărîrea Consiliului de Miniș
tri prevede o serie de sarcini pen
tru sfaturile populare, pe linia 
creșterii rolului și răspunderii lor 
în organizarea și sprijinirea lu
crărilor efectuate prin contribuție 
voluntară.

Statul vine în ajutorul efectuă
rii lucrărilor din contribuție vo
luntară și prin obligarea comite
telor executive ale sfaturilor 
populare regionale de a lua mă
suri ca institutele regionale de 
proiectări să pună la dispoziția 
comunelor proiecte tip, ținind sea
ma de specificul și posibilitățile 
regiunii respective.

Un puternic stimulent îl consti
tuie prevederea ca Comitetul de 
Stat al Planificării să repartizeze 
anual materiale din fondul central 
pentru a da .astfel posibilitatea 
comitetelor executive ale sfaturi
lor populare regionale să sprijine 
terminarea lucrărilor din contri
buție voluntară, în acele localități 
care au obținut realizări deosebiie 
în acțiuni economice și gospodă
rești.

Se stabilește de asemenea ca 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii să pună la dispoziție pentru 
aceleași scopuri, anumite cantități 
de material lemnos din parchete 
aflate în apropierea localităților 
respective.

LA ÎNCHIDEREA
UNEI
EXPOZIȚII

(Urmare din pag. l-a)

matll
între 500 și 1200 lei. înscrierile 
se pot face la toate organizațiile 
O.N.T. „Carpați“ din țară

★
Vineri a sosit în Capitală, la 

invitația Academiei R. P. Romî- 
ne și Institutului pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, prof, 
dr. Edward Hindle, membru al 
Royal Society, directorul Institu
tului de zoologie și parazitologie 
din Londra.

concu^ul

cișmele cu creț ale băimărenilor șl 
■ dină ei de dușcă ploscile, sculpta

te dumnezeiește din inimă de fra. 
' sin.

Cornul, buciumul, 
ndlul, cintă neauzit sub 
de sticlă.

Este, in al doilea rînd, 
1 cu neputință de infrinat 

tății poporului din munț., 
luri și din cîmpie. Ea a . 
mari pete de culoare pe țesături, 
realizlnd Intr-un limbaj cifrat o
nouă hartă demografică a țării.
Ștergarul cu motive din Banat, Irt 
roșu aprins, dominant între negru, 
alb și galben, trădează tempera
mentul viu. Suceava vine cu largi 
alternanțe de albastru și crem: 
alt spirit, iubitor de maiestate sim
plă. Exuberanța, caracterul ar
dent, vădesc costumele mughiare, 
in culorile lor extreme. Albul și 
negrul din portul sașilor traduc: 
pondere, .echilibru. Pieptarul celor 
din Bistrița, înflorat ca o grădi
nă, denotă o naivitate aspră. Trăi
stuța din Vlașca e sobră, cea de 
prin părțile Sibiului, cochetă. Une
ori. localizarea merge pînă la a 
preciza cutare comună, deosebită 
de vecinele sale prin nerv și per
sonalitate. Dar in afară de aceas
ta, armoniile cromatice se supun in 
secret și altor criterii. Așa, tre
buie să știi că acest costum na
țional pe care-l ai tn față nu-l 
poartă prin Săliște dectt fetițele; 
dacă e mai puțin colorat dectt 
te-ai așteptat să fie, ghicește gri
ja mamei care nu vrea să crească 
o codană zurlie. In schimb, aceas. 
tă lungă haină de aba, bogat bro
dată cu negru pe guler, tn față șl 
la manșetele largi ale minerilor, o 
poartă mai ales bătrinii Gorjuiui, 
ca pe niște vestminte pontificale, 
cuvenite celor înțelepți.

Și, In sflrșit, intervine stilizarea 
de factură modernă. Covoarele ol
tenești moderne pot sta cu cinste 
în holurile celor mal stilate ho
teluri europene . discreția tonurilor 
nu le alterează fantezia, originali
tatea. Țesăturile moderne, căuta, 
te de orășeni cu gust, beneficiază 
de cuceririle geniului popular ■ 
fast și simplitate, ingeniozitate și 
naturalețe. Un nasture din mate
rial plastic, noutate de ultimă oră, 
reclamă deodată amintirea șiră, 
moșului său: lemn tăiat în chip 
de ghindă și care încheia cojoce- 
Iul de munte. Foarte uzitatul sac 
a main" pe care-l poartă elegan
te'te noastre, pare și el descenden
tul trăistuței țărănești și este cu 
atît mai reușit cu cît această ase
mănare este mai mare.

Sporuri de rafinament dobindesc 
obiectele din lemn - album, cană, 
scrumieră, casetă, ustensile de bi
rou, bibelouri, - cînd stilizează 
motivele verificate în cîteva sule 
ae ani de creatorii anonimi. Suc
cesul unei vitrine la „Romaria" are 
nnt !na-l.^ide Saranții în artiza
natul răbdător și umil din cine știe 
ce colibe Și tot așa se întimplă 
cu ceramica. Șl tot așa cu maro. 
rilelarn't aȘa cu teipletitu-
y confectu!e, mobila... Coopera.

LUPF‘ive de artă ™ «« de 
Prtt < /■, dln J°ată Mitologia. de- 
Cit tot legenda lui Anteu Și lor 
cu e<rZ‘S Sd rupâ tegătura

tuI- 7, ln cei mai larg 
sens al cuvintului — dacă vor să 
prospere și chiar să trăiască

■>Ars longa, vita brevis" Da 
Dar avem privilegiul să ne bucu'. 

r moștenirea veacurilor și deși fiecare generație o ia de la 
‘nceput, adăugăm frumusețe la 
frumusețe, colosala zestre a aees- 
tei unice vrăjitorii fiind. în IMt mart, ereditară, ■ m unit

flulerul șl 
vitrinele

explozia, 
a vitdli- 
din dea- 
proiectat
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Vizita delegației guvernamentale 
a R.P.R. în R.P.D. Coreeană

Mitingul de la Teatrul de Artă din Phenian
PHENIAN 11 (de la trimisul 

special Agerpres) : După cum 
s-a anunțat, la mitingul care a 
avut loc la 10 aprilie la Teatrul

de Artă din Phenian fn cinstea 
delegației guvernamentale a R.P. 
Romîne au luat cuvîntul tova
rășii Kim Ir Sen și Chivu Stoica.

Cuvintarea tovarășului 
Kim Ir Sen

Cuvintarea
Chivu

tovarășului
Stoica

U.R.S.S. este gata să înceapă schimbul de păreri
cu privire ia conferința miniștrilor afacerilor externe

Poporul romîn înregistrează 
mari succese în lupta pentru în
tărirea prieteniei internaționa
liste și a unității cu popoarele 
țărilor lagărului socialist și pen
tru consolidarea păcii mondiale. 
Eforturile sincere ale Republicii 
Populare Romîne îndreptate spre 
o pace trainică și securitate în 
Balcani sînt o mare contribuție 
adusă cauzei păcii mondiale. în
deosebi inițiativa pașnică luată 
de Republica Populară Romînă în 
septembrie 
prieteniei 
popoarele 
menținerea 
în Balcani 
jinul activ

Noi, poporul coreean, ne bucu
răm de toate succesele obținute 
de poporul frate romîn, ca de 
succesele noastre proprii. Simțim 
o mîndrie nețărmurită de a avea 
ca prieten poporul romîn care a 
ridicat cu hotărîre drapelul marx- 
îsm-leninismului și a resipins cu 
curaj uneltirile reacțiunii interna
ționale împotriva lagărului socia
list și calomniile revizionișlilor 
împotriva comunismului.

Popoarele celor două țări a'e 
noastre sînt frățește și ferm u- 
nite în marea familie a lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică. Cele două țări ale 
noastre sînt strîns unite prin co
munitatea sistemului lor de stat 
și social, prin identitatea țelului 
luptei Isr și ideologia marxist- 
leninistă, ele se sprijină și se a- 
jută reciproc, după principiile 
internaționalismului proletar.

Atît în perioada războiului pa
triotic de eliberare dus de po
porul nostru împotriva agresiunii 
armate a imperialiștilor ameri
cani și a lacheilor lor — clica 
lisînmanistă — cît și în perioada 
luptei perseverente pentru resta
bilirea și dezvoltarea economiei 
naționale de după război, po
porul romîn a acordat poporului 
coreean un considerabil ajutor 
material și tehnic, sprijin și în
curajare morală.

Poporul romîn crește cu dra
goste părintească copii orfani 
coreeni care și-au pierdut pă
rinții în timpul războiului. Po
porul nostru nu va uita niciodată 
importantul ajutor material pe 
care l-a primit din partea po
porului romîn și nici îngrijirea 
caldă pe care a primit-o din par
tea echipelor de medici romîni. 
Aceasta ne va ajuta să vin-

1957 pentru întărirea 
și colaborării între 
țărilor balcanice și 
șî consolidarea păcii 
s-au bucurat de spri- 
al popoarelor lumii.

„Este pentru noi o bucurie și o 
cinste, de a ne afla în glorioasa 
capitală a patriei dv„ orașul Phe
nian, de a fi printre dv„ bravi fii 
ai poporului coreean, prieteni de 
nădejde ai poporului nostru. Ab
negația și eroismul cu care po
porul dv. împreună cu voluntarii 
chinezi au luptat împotriva agre
siunii imperialiste, pentru apăra- 

poporului rea independenței acestei țări, au 
"" stîrnit admirația întregii omeniri

progresiste. Ele sînt mărturii pil
duitoare ale patriotismului fier
binte al poporului coreean, ale a- 
tașamentului său de neclintit față 
de orinduirea populară, ale faptu
lui că nimic în lume nu mai poa

te întoarce din drumul său un 
pcipor care și-a luat soarta în 
propriile sale mîini și a pornit 
să-și făurească o viață nouă, so
cialistă.

Privim capitala dv., pe care as
tăzi ați refăcut-o în mare parte 
din ruine și cenușe, a spus în con
tinuare tovarășul Chivu Stoica, șl 
putem aprecia eforturile uriașe 
care au trebuit să fie depuse pen
tru a realiza aceasta. Acestea sînt 
eforturi ale întregului dv. popor 
muncitor, care a făcut să renască 
ia viață localitățile și regiunile 
pe de-a întregul pîrjolite și a re
făcut sau construit din nou zeci 
de uzine și fabrici, case de locuit, 
instituții social-culturale. Poporul 
romîn se bucură sincer ca de pro
priile sale succese că poporul co
reean, după ce a îndeplinit și de
pășit prevederile planului trienal, 
realizează în prezent cu succes 
sarcinile prevăzute de primul cin
cinal. Este îmbucurător faptul că 
ritmul crescînd al dezvoltării in
dustriei in țara dv. a și permis 
depășirea simțitoare a nivelului 
producției dinainte de război“.

Tovarășul Chivu Stoica a ară
tat în continuare că și poporul ro
mîn obține realizări de seamă în 
dezvoltarea economiei țării, în- 
făptuindu-se cu succes politica 
P.M.R. în interesul îmbunătățirii 
continue a vieții poporului.

Subliniind în continuare că 
R. P. Romînă și R.P.D. Coreeană 
doresc să aibă raporturi de prie
tenie și colaborare cu toate sta
tele indiferent de orinduirea lor 
socială, tovarășul Chivu Stoica a 
arătat că guvernele celor două 
țări sprijină cu fermitate propu
nerea Uniunii Sovietice cu privire 
la convocarea unei conferințe la

se-decăm cît mai curînd rănile 
rioase pricinuite de război.

In numele întregului popor 
reean — a continuat tovarășul 
Kim Ir Sen — exprim profunda■ 
noastră recunoștință 1 . 
romîn care ne acordă lin aiutor 
neprețuit în lupta pentru liber
tate și fericire. Poporul coreean 
se va strădui să întărească în 
toate domeniile prietenia și soli
daritatea cu poporul romîn și va 
păși totdeauna înainte împreună 
cu poporul romîn în lupta pentru 
pace șî socialism.

Referindu-se la situația inter
națională. tovarășul Kim Ir Sen 
a spus : Nici o forță din lume nu 
poate înfrînge popoarele țărilor 
marelui lagăr socialist care nu
mără aproape 1 miliard de oa
meni și cuprinde o pătrime 
teritoriul globului. Astăzi 
popoarelor din întreaga lume 
pentru pace și socialism a ' 
într.o fază nouă. Prietenia 
lidaritațea 
popoarelor țărilor lagărului 
cialist în frunte cu U.R.S.S. 
devenit mai puternice ca oricînd 
și ideea păcii a devenit stindar
dul luptei popoarelor din lumea 
întreagă pentru libertatea și fe
ricirea lor. Consfătuirea reprezen- 
............................. ți 

ca- 
în 

de-
so-

co-

din 
lupta

intrat
Șl

internationalists
so

ts 
so
sti

fanților partidelor comuniste 
muncitorești din diferite țări, 
re a avut loc la Moscova 
noiembrie anul trecut, a 
monstrat unitatea lagărului 
cialist, și solidaritatea de nezdrun
cinat a mișcării comuniste inter
naționale, încurajînd și dînd un 
nou imbold luptei pentru pace a 
popoarelor din lumea întreagă.

In legătură cu recenta sesiune 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
care a adoptat hotărîrea cu pri
vire la încetarea unilaterală a 
experiențelor cu arme atomice și 
cu hidrogen, tovarășul 
Sen a spus: Această 
luată 
duce 
pace, 
buție 
încordării internaționale și la în
tărirea păcii în lume.

Popoarele celor două țări ale 
noastre, a spus tovarășul Kim Ir 
Sen în încheiere, sînt despărțite 
de mii de kilometri, dar gîndul 
nostru și țelul nostru este unul 
și același. Noi, poporul coreean, 
vom consolida continuu prietenia 
și solidaritatea cu poporul romîn 
și vom rămîne pe veci prietenii 
poporului romîn.

de guvernul 
cu fermitate 
constituie o 

importantă

Kim ir 
măsură 

sovietic, care 
o politică de 
nouă centri

la slăbirea

nivel înalt pentru discutarea 
rezolvarea celor mai arzătoare 
probleme internaționale, propu
nere care se bucură de o aprobare 
tot mai largă in întreaga lume. 
. Popoarele și guvernele noastre, 
a declarat tovarășul Chivu Stoica, 
care se pronunță în mod ferm 
pentru încetarea experiențelor cu 
arme nucleare, au salutat ca pe 
o uriașă contribuție adusă cauzei 
păcii hotărîrea Uniunii Sovietice 
de a înceta în mod unilateral ex
ploziile experimentale cu orice fel 
de arme atcmice și cu hidrogen.

încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară ar constitui un 
prim pas spre interzicerea to
tală a armelor atomice și cu hi
drogen. O contribuție însemnată 
în același sens ar constitui-o în
făptuirea propunerilor cu privire 
la crearea unor zone denucleari- 
zate în Europa și Asia. Noi ne 
pronunțăm în același timp cu fer
mitate pentru înfăptuirea unor 
astfel de măsuri cum sînt l’chida- 
rea blocurilor militare și bazelor 
străine de pe teritoriile altor sta
te, respectarea independenței și 
suveranității pcpoarelor Asiei și 
Africii și ale tuturor popoarelor, 
dezvoltarea schimburilor econo
mice și culturale internaționale.

In Coreea — a continuat tova
rășul Chivu Stoica — cercurile a- 
gresive americane împreună cu 
autoritățile sud-coreene întrețin o 
atmosferă de încordare prin în
călcarea convenției de armistițiu, 
transformarea Coreei de sud în
tr-o bază atomică și prin tot fe
lul de provocări îndreptate împo
triva intereselor poporului co
reean.

Guvernul R.P.R. sprijină întru- 
totuJ recentele propuneri ale 
R P.D. Coreene pentru realizarea 
unificării Coreei pe cale pașnică 
și pe baze democratice, prin re
tragerea trupelor străine și prin 
tratative între reprezentanții ce
lor două părți ale țării. Salutăm 
din Dată inima inițiativa de mare 
însemnătate „ guvernelor R. P. 
Chineze și R.P.D. Coreene care a 
dus la hotărîrea cu privire la re
tragerea pînă la sfîrșitul anului 
1958 a voluntarilor chinezi din 
Coreea.

Ne exprimăm convingerea pro
fundă că în cele din urmă năzuin
ța legitimă a poporului coreean 
spre unitate națională va deveni 
realitate.

și
MOSCOVA 11 (Agerprea). — 

TASS transmite memorandumul 
guvernului sovietic adresat guver
nelor S.U.A., Marii Britanii ți 
Franței în problema convocării 
unei conferințe la nivel înalt cu 
participarea șefilor de guverne.

După cum s-a mai anunțat în 
presă, la 24 martie guvernul 
U.R.S.S. a adresat guvernului

S.U.A. um memorandum în proble
ma convocării unei conferințe la 
nivel înalt cu participarea șefilor 
de guverne. Copiile memorandu
mului au fost trimise simultan gu. 
vcrnelor Marii Britanii și Franței.

La 31 martie ambasadele S.U.A., 
Marii Britanii și Franței au re- . 
mis Ministerului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. declarațiile guver
nelor S.U.A., Marii Britanii și

Franței cu conținut similar făcute 
în legăură cu propunerea guver
nului sovietic de a accelera pre
gătirile în vederea unei conferințe 
la nivel înalt, propunere cuprinsă 
în memorandumul din 24 martie.

La 1Ț aprilie, A, A. Gromîko, 
f ministrul Afacerilor Externe al
U.R.S.S., a primit pe L. E. Thomp
son, ambasadorul S.U.A., M. De-

jean, ambasadorul Franței și W. 
H. Young, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Marii Britanii în 
U.R.S.S., și le-a remis memoran. 
durnul guvernului sovietic.

Urmează textele declarației gu
vernului S.U.A. din 31 martie și 
memorandumul guvernului sovie
tic adresat la 11 aprilie guvernu
lui S.U.A. : v

★

Declarația guvernului
Statelor Unite

ale Americii din 31 madie

★

Dacă această procedură este ac
ceptabilă pentru guvernul sovie
tic, se propune ca tratativele di
plomatice să înceapă Ia Moscova 
în a 
lie.

doua jumătate a lunii apri-

DECLICUL
Convorbiri între delegațiile 

guvernamentale
PHENIAN 11. — Trimisul spe

cial al Agerpres transmite : Vineri 
după-amiază au avut loc la pre
ședinția Cabinetului de Miniștri al 
R. P. D. Coreene, convorbiri în
tre delegația guvernamentală a 
R. P. Romîne și delegația guver
namentală a R. P. D. Coreene. 
Din partea romînă la convorbiri 
au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Emil Bodnăraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Avram Bunaciu, ministrul Aface
rilor Externe și Anton Tatu Jia-

nu, ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. D. Coreeană.

Dîn partea R. P. D. Coreene 
la convorbiri au luat parte Kim 
Ir Sen, președintele Cabinetului 
de Miniștri al R. P. D. Coreene, 
Kim Ir, vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri, Nam Ir, vice
președinte al Cabinetului de Mi
niștri și ministru al Afacerilor 
Externe, și Li Don Gen, ministru 
adjunct al Afacerilor Externe. De 
asemenea, din partea R. P. D. Co
reene au asistat la convorbiri Pak 
Kil Lion, ministrul adjunct al Afa
cerilor Externe și Kim Ben Dik, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

— caracterizează astăzi 
economia capitalistă

* *
BOOTHBY: „Să facem comerț cu lumea 

comunistă “

Recepția oferită de tovarășul 
Ir

LONDRA 11 (Agerpres). — Di
ficultățile economice prin care tre
ce în prezent Anglia stîrnesc tot 
mai mari nemulțumiri în cercurile 
economice și în rîndurile opiniei 
publice.

Luînd cuvîntul la 9 aprilie la 
conferința anuală a Federației in
dustriașilor britanici de la Lon
dra, Hugh Beaver, președintele fe
derației, și-a exprimat neliniștea în 
legătură cu declinul economic din 
Statele Unite și consecințele sale 
asupra Angliei.

Beaver a declarat că „situația

Actuala situație internațională 
impune să se facă un efort serios 
pentru realizarea unui acord în 
problemele principale care exer
cită influență asupra asigurării 
păcii și stabilității în lume. în a- 
ceste condiții este de dorit să fie 
convocată o conferință la nivel 
înalt dacă ea ar oferi posibilita
tea discutării serioase a probleme
lor principale și ar constitui un 
mijloc eficace pentru realizarea 
unui acord asupra problemelor 
importante.

Memorandumtil
guvernului sovietic

din 11 aprilie
Guvernul Uniunii Sovietice a 

examinat cu toată atenția declara
ția comună a guvernelor Statelor 
Unite ale Americii, Marii Britanii 
și Franței din 31 martie făcută în 
legătură cu propunerea guvernului 
sovietic de a se accelera pre- 

_ r___ ,,__ gătirea unei conferințe la nivel 
Este limpede că o conferință la înalt, cuprinsă în memorandumul 

nivel înalt în aceste condiții tre- guvernului sovietic din 24 martie 
buie precedată de o activitate pre
gătitoare.

Această activitate 
s-ar putea efectua 
printr-un schimb 
cale diplomatică care să ducă la pentru realizarea 
o întîlnire a miniștrilor Afacerilor supra problemelor 
Externe.

Scopul principal al acestei ac
tivități pregătitoare trebuie să fie 
examinarea pozițiilor diferitelor 
guverne față de principalele pro
bleme nereglementate și stabilirea 
problemelor care urmează să fie 
examinate de către șefii de guver
ne. Aceste tratative pregătitoare 
ar avea ca scop nu luarea de ho- 
tăriri, ci elucidarea, cu ajutorul 
unei discuții generale, a posibili
tății realizării unui acord.

In cazul cînd miniștrii Afaceri
lor Externe ar încheia lucrările 
pregătitoare și le-ar considera sa
tisfăcătoare, ei ar cădea de acord 
asupra datei și locului unei con
ferințe la înalt nivel și ar solu
ționa problema componenței ace
steia.

pregătitoare 
cel mai bine 
de păreri pe

1958.
Guvernul sovietic constată că 

deși guvernele celor trei puteri 
declară că actuala situație inter
națională impune eforturi serioase 

unui acord a- 
internaționale 

fundamentale și pentru întărirea 
păcii generale și face de dorit 
convocarea unei conferințe Ia ni
vel înalt, în fond ele se eschi
vează să răspundă la propunerile 
concrete ale Uniunii Sovietice pri
vitoare la convocarea unei ase
menea conferințe, făcute încă în 
decembrie 1957.

După cum s-a arătat în memo
randumurile guvernului sovietic 
din 28 februarie și 24 martie a.c., 
în prezent sarcina principală este 
încheierea cît mai grabnică a lu
crărilor pregătitoare în vederea 
unei conferințe la nivel înalt. Pen
tru efectuarea acestor lucrări gu
vernul sovietic a considerat nece
sar ca o întîlnire a miniștrilor A- 
facerilor Externe să fie organizată 
încă în aprilie.

★

Din păcate trebuie 
constatarea că guvernele 
puteri tergiversează 
pentru pregătirea unei 
la nivel înalt.

în prezent, în scopul 
cît mai grabnice a lucrărilor 
pregătire a conferinței L 
înalt, guvernul sovietic 
necesar în primul rînd să se cadă 
de acord ca întîlnirea miniștrilor 
Afacerilor Externe să aibă loc cel 
tîrziu la sfîrșitul lunii aprilie — 
mijlocul lui mai a.c. Se presupu
ne că toate lucrările pregătitoare 
pe cale diplomatică trebuie să fie 
încheiate pînă atunci. De aceea, 
guvernul sovietic ar considera 
clica t ca schimbul de păreri 
cale diplomatică să fie limitat 
un minim de probleme legate 
mijlocit de organizarea unei 
tîlrțiri a miniștrilor Afacerilor 
terne și anume — problema datei 
și locului întîlnirii miniștrilor și 
problema participanților la aceas
tă întîlnire.

Tinzînd spre încheierea cît mai 
grabnică a lucrărilor de pregătire 
a unei conferințe la nivel înalt, 
Uniunea Sovietică, după cum se 
știe, a prezentat încă de mult spre 
examinare guvernelor S.U.A., Ma
rii Britanii și Franței propunerile 
sale în chestiunea ordinei de zi, 
a componenței participanților și a 
locului și datei ținerii conferinței 
la nivel înalt. Guvernul sovietic se 
așteaptă ca guvernele S.U.A., Ma
rii Britanii și Franței să dea cît 
de curînd un răspuns precis la a- 
ccste propuneri concrete.

Cît privește întîlnirea miniștri
lor Afacerilor Externe, după păre
rea guvernului sovietic miniștrii 
trebuie să cadă de acord asupra 
datei, locului și componenței par
ticipanților la conferința la înalt 
nivel și să stabilească problemele 
care vor fi discutate la această 
conferință.

Nu se exclude ca pregătind con-

să se facă 
celor trei 
tratativele 
conferințe

încheierii 
r de 

la nivel 
consideră

in- 
pe 
la 

nc- 
în- 
Ex-

★

ferința la nivel înalt, miniștrii, în 
caz de nevoie și cu asentimentul 
general, să poată face schimb de 
păreri asupra unora din proble
mele propuse de părți spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a confe
rinței la nivel înalt, pentru a elu
cida oportunitatea includerii unei 
probleme sau alteia pe ordinea de 
zi a acestei conferințe.

Se înțelege de la sine că pro
blema convocării unei conferințe 
la nivel înalt nu poate fi legată 
de rezultatele întîlnirii miniștrilor 
Afacerilor Externe. Guvernul so
vietic pornește de la premiza că 
toți participanții la această întîl
nire vor tinde spre realizarea unor 
rezultate pozitive. In ceea ce îl 
privește, guvernul sovietic va face 
tot posibilul pentru atingerea a- 
cestui scop. Dacă însă 
nu ar reuși să realizeze 
necesar în problema 
conferinței la nivel înalt, aceasta 
nu ar însemna în nici un caz că 

necesitatea acestei conferințe ar 
deveni mai puțin imperioasă. Ac
tuala situație internațională în
cordată impune reglementarea cît 
mai grabnică a problemelor inter
naționale actuale și în aceste con
diții ar fi nejust ca problema con
vocării unei conferințe la nivel 
înalt să fie condiționată de rezul
tatele întîlnirii miniștrilor Aface
rilor Externe. Este absolut evi
dent că dificultățile care s-ar pu
tea ivi la o întîlnire a miniștrilor 

pot și trebuie să fie lichidate la o 
conferință a oamenilor de stat, 
investiți cu împuterniciri mai 
largi.

Călăuzindu-se după cele expuse 
mai sus, guvernul sovietic dedată 
eă este gata să înceapă la 17 apri
lie la Moscova schimbul de pă
reri în legătură cu pregătirea unei 
întîlniri a miniștrilor Afacerilor 
Externe.

miniștrii 
acordul 

pregătirii

PHENIAN 11 (Agerpres). m 
Vineri seara președintele Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen, a oferit o re
cepție In onoarea delegației gu
vernamentale a R. P. Romîne, 
condusă de tov. Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mini
ștri al R. P. Romîne. In cursul 
recepției, care s-a desfășurat în . 
tr-o atmosferă deosebit de cor
dială, tovarășii Kim Ir Sen și 
Chivu Stoica au rostit cuvîntărl.

Salutîndu-i pe oaspeți în nu
mele C.C. al Partidului MuncH 
din Coreea și guvernului, Kim 
Ir Sen a spus: „Poporul coreean 
salută cu bucurie rezultatele 
strălucite obținute de poporul 
frate romîn în construirea socia
lismului, sprijină din toată inima 
politica externă de pace a guver
nului R. P. Romîne. Poporul ro
mîn ajută pe plan moral și ma
terial poporul coreean în lupta 
sa pentru unificarea pașnică și 
construirea socialismului. Guver
nul R. P. Romîne și poporul ro
mîn sprijină prin toate mijloa* 
cele propunerile noastre pentru

——----------------------- ★

PHENIAN 11. De la trimisul 
special Agerpres : In dimineața 
zilei de 11 aprilie, tovarășii 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Rotnine, 
și Emil Bodnăraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, însoțiți 
de tovarășii Kim Ir Sen, președin
tele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, Nam Ir, vicepre
ședinte al Cabinetului de Miniștri 
și ministru al Afacerilor Externe, 
Kim Kvan llobi, ministrul Apără
rii Naționale al R.P.D. Coreene, 
Kim Ben Dik., ambasadorul ex
traordinar ți plenipotențiar al

unificarea pașnică a Coreei, pen
tru evacuarea tuturor trupelor 
străine din Coreea. Permiteți-mi 
să exprim mulțumirile noastre 
poporului și guvernului și Parti
dului Muncitoresc Romîn pentru 
ajutorul frățesc acordat în pe 
rioada războiului și în perioada 
postbelică".

Răspunzînd, tovarășul Chivu 
Stoica a felicitat poporul coreean 
pentru realizările dobîndite în 
construirea socialismului și a 
declarat: „In țara noastră este 
urmărită cu mare atenție lupta 
poporului coreean pentru înfăp
tuirea năzuințelor sale spre re
stabilirea unității naționale. Gu
vernul romîn sprijină întrutotul 
inițiativele și acțiunile guvernu
lui R. P. D. Coreene avînd drept 
scop realizarea acestor năzuințe.

Ca țări socialiste Republica 
Populară Romînă și R.P.D. Co
reeană sînt legate prin trainice 
relații de prietenie, colaborare și 
intr-ajutorare tovărășească, rela
ții care își vădesc deplin carac
terul lor constructiv.

★----------------------------
R.P.D. Coreene la București, și 
de alți înalți demnitari coreeni, 
au făcut o vizită la Muzeul răz
boiului pentru eliberarea patriei.

Părăsind Muzeul războiului pen
tru eliberarea patriei, înalții 
oaspeți rumini însoțiți de înalți 
demnitari coreeni, s-au dus cu 
mașinile la cooperativa agricolă 
de producție din satul Sambon, 
care este situat la 40 kilometri de 
Phenian.

Intîlnirea cu țăranii coreeni a 
prilejuit o nouă și puternică ma
nifestare a prieteniei dintre po
poarele romîn și coreean.

Populația 
are de suferit

NEW YORK. în legătură1 
cu depresiunea economică 
crescîndă în S.U.A., autorită
țile din numeroase state și1 
orașe încearcă să rezolve, 
greutățile financiare crescîn-, 
de pe seama populației. ,

Guvernatorul, statului Caii- ( 
fornia de exemplu a propus ( 
să se reducă cu 132 milioane, 
dolari alocările pentru lucră-, 
rile de construcții de interes, 
public. Primarul orașului Los, 
Angeles — cel mai mare oraș, 
din California — a declarat, 
că bugetul orășenesc pe anul, 
în curs prevede mai puține, 
alocări pentru construcții mu- ( 
nicipale. Au fost reduse chel- ( 
tuielile pentru asigurările de, 
lucru în statele Washington,) 
Connecticut, Massachussetts, < 
Ohio și altele. <

• Cel 15.000 muncitori din ser
viciile municipale din Oslo au de. 
cl.anat vineri grevă. In urma gre
vei transporturile au fost parali
zate, bibliotecile, cinematografele, 
stadioanele, piețele de alimente, 
birourile de plasare și alte insti
tuții și.iau închis porțile. Străzile 
orașului au rămas nemăturate. A- 
genția United Press subliniază că 
acesta este cel mai mare conflict 
de muncă înregistrat în Norvegia 
în ultimii 24 de ani.

• Agenția United Press relatea
ză că potrivit declarațiilor unor 
oficialități americane, circa 700 de 
firme textile japoneze au declarat 
faliment în ultimul an și că nu
mărul falimentelor continuă să fie 
ridicat și în anul în curs. Aceiași 
situație există în general în rîndtil 
firmelor japoneze care lucrează 
pentru export.

economică a Statelor Unite, care 
pare în prezent mai amenință
toare decît în perioada celor două 
decline economice anterioare“, 
creează Angliei „mari dificultăți“.

Deputatul conservator Boothby 
a declarat că „asigurarea ordinei 
în economia haotică“ a țărilor occi
dentale poate fi obținută doar prin 
lărgirea comerțului cu țările lagă
rului socialist. „Cu cît mai repede 
vom declara că intenționăm să fa
cem comerț cu lumea comunistă, a 
spus el, cu atît va fi mai bine 
pentru noi toți“.

Boothby a declarat că politica 
restrîngerii comerțului dintre Ooci- 
dent și țările socialiste este „o a- 
devărată nebunie“.

i 
h 
l
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lucrurile situația aceasta poate dăinui toată 
explicația la această caricatură publicată

„După cum stau
vara“ — așa sună 
ziarul american „New York Herald Tribune“.

in

Stafia crizei din 1929 reapare...
Declinul economic și crește

rea șomajului care în S.U.A. a 
atins proporții îngrijorătoare, 
s-a extins și asupra Europei oc
cidentale.

Reacția în lanț declanșată de 
congestia economiei americane 
nu s-a lăsat mult așteptată și 
iată că declinul economic a a- 
tins și țările vest-europene.

In Anglia, producția indus
trială stagnează, iar numărul 
șomerilor cuprinde în unele 
regiuni 10 la sută din populația 
aptă de muncă, tn Germania 
occidentală producția și-a re
dus vizibil ritmul, iar la Bonn 
s-a anunțat că numărul șome
rilor trece de 1.400.000 persoa
ne, pe viitor folosirea brațelor 
de muncă fiind serios afectată 
de „lîncezirea dezvoltării pro
ducției“. Și presa japoneză 
semnalează fenomene îngrijo
rătoare în economia țării unde 
producția a scăzut într-o serie 
de ramuri. De asemenea, în 
multe alte state capitaliste se 
constată influența nefastă a 
declinului economic american. 
In Canada, Italia Belgia, Da
nemarca, Finlanda și Spania, 
numărul șomerilor se află în 
creștere apropiindu-se de si
tuația din perioada celor mai 
acute crize economice.

Aceste perspective sumbre au 
determinat ziartil vest-german 
„Frankfurter Zeitung“ să con
state nu fără îngrijorare că : 
„Stafia crizeț economice din 
1929 și-a făcut din nou apari
ția..."

Părerile după care în econo
mia americană nu este proba-

bilă o înviorare pînă cel mai de 
vreme în toamnă vin să ațîțe 
temerile cercurilor occidentale.

Declinul economiei america
ne va influența Europa occi
dentală atît direct cît și indi
rect. De ce ? Pentru că achizi
țiile americane din Europa vor 
scădea simțitor, iar pe altă par
te S.V.A. vor reduce importul 
din alte state capitaliste dimi~ 
nuînd puterea de cumpărare a 
acestora, la rîndul lor cliente 
ale țărilor vest europene. Ast
fel, posibilitățile de export ale 
Europei occidentale vor fi ata
cate pe două fronturi, fapt ce 
se va repercuta asupra econo
miei lor.

In ciuda faptului că monopo
lurile speculează situația creată 
pentru a se „răfui“ cu sindica
tele, mtreținînd și chiar creînd 
artificial șomaj, așa cum se pe
trec lucrurile în Anglia, în lu
mea capitalistă se constată o 
avalanșă de lupte greviste.

Este evident că „pneumonia" 
vest-europeană ia forme îngri
jorătoare, fapt care provoacă o 
derută legitimă în rîndurile 
cercurilor de afaceri. Dar situa
ția nu poate fi îmbunătățită 
prin antidotul — intensifica
rea cursei înarmărilor — pre
conizat de cercurile agresive 
americane.

SINGURA SOLUȚIE CU- 
RABILĂ ESTE SLĂBIREA 
ÎNCORDĂRII INTERNAȚIO
NALE Șl DEZVOLTAREA 
MULTILATERALĂ A LEGĂ
TURILOR ECONOMICE IN
TRE TOATE ȚĂRILE LUMII.

Pentru aceasta este necesar 
un singur lucru : interesele po
poarelor să fie puse mai presus 
de interesele regilor industriei 
de război.

C. S.

Succesul lui Ion Voicu 
în Anglia

LONDRA 11 (Agerpres). — în termeni foarte elogioși debu
tul la Londra al violonistului 
romîn. Astfel ziarul „Daily Mail“ 
sub titlul ».Arcușul fermecat al 
lui Ion Voicu“ scrie următoarele: 
Violonistul romîn Ion Voicu este 
un adevărat vrăjitor, demn de 
celebrii săi maeștri George Ene- 
scu și David Oistrah. Voicu are 
o imaginație de poet și o măie
strie uimitoare a digitației. Al’e- 
gro-urile sale sînt foarte înfocate 
și totuși fiecare notă își trăiește 
viața ei“.

Corespondență specială: Violo
nistul Ion Voicu. artist emerit al 
R.P. Rotnine. a susținut miercuri 
seara un recital de vioară în 
sala Wigmore Hali din Londra. 
Violonistul romîn, acompaniat li 
pian de Ferdinand Weiss, s a 
bucurat de un deosebit succes. 
Ca urmare a insistențelor publi
cului care umplea sala. Ion Voi
cu a trebuit să ofere în supli
ment 4 bisuri.

Ziarele londoneze comentează

CAIRO. — La 10 aprilie a avut 
loc la Cairo, în prezența unui 
mare număr de persoane oficiale, 
oameni de cultură, reprezentanți 
al presei și vieții publice din 
R.A.U. semnarea planului de co
laborare culturală dintre U.R.S.S. 
și Republica Arabă Unită pe 1958.

NEW YORK. — Consiliul eco
nomic și social al O.N.U. se va în
truni la 15 aprilie pentru a dezbate 
problema creării Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Africa, în con
formitate cu rezoluția Adunării ge
nerale a O.N.U. Toți membrii afrl- 
câni ai O.N.U., cu excepția Uniu
nii Sud-Africane au făcut pînă a- 
cum propuneri.

PARIS. — După cum anunță zia
rul ,,La Croix“, ministrul justiției 
al Ftanței a hotărît mutarea pa
triotei algeriene Djamila Buhired, 
deținută în prezent într-o închi
soare algeriană, într-o închisoare 
din Franța.

SOFIA. — La 12 aprilie o dele
gație a guvernului R. P. Bulgaria 
și a Partidului Comunist Bulgar 
va pleca în Republica Democrată 
Germană pentru a face o vizită de 
prietenie, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania și a guvernului 
R.D.G. Delegația este condusă de 
Todor Jivkov, prim.secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar.

Frecvența și semnificația
CULORII ROȘII

(Urmare din pag. l-a)
e mai lent, mai greoi, reținut de o compli
cată etichetă tradițională.

Dar pe zidurile înnegrite ale Cracoviei au 
început să sclipească reflexele flăcărilor al
băstrui din marile cuptoare de oțel ale 
Nowa-IIuttei, aflată la numai cîțiva kilome
tri. Atmosfera desuetă a primit infuzia tu
multului industrial, infuzia modului de viață 
al noii forțe sociale — clasa muncitoare. 
Din orașul modern, cu 8D.000 de muncitori 
zidit la picioarele giganticului industrial, 
pătrund în Cracovia prin toți porii ritmul 
nou, noile principii de viață. Măreția sim
plă, dar de o mie de ori mai copleșitoare 
a capitalei industriei socialiste a Poloniei, 
preia și cuprinde în faldurile ei, neîncetat, 
adevăratele valori ale străvechei capitale 
cracoviene.

Și le respinge pe cele false.
Am vizitat în vara anului trecut în Cra

covia galeria unui pictor modernist, l-am 
văzut și pe vizitatori. Aceștia se opreau în 
fața tablourilor lucrate în' manieră tașiștă 
(mozaic de pete de culoare) citeau inscrip
ția intraductibilă (autorul — se spune —

afirma că aceste denumiri abracadabrante 
urmăreau să lecuiască publicul de „mania 
temei“) și ieșeau — după temperament — 
furioși, năuciți sau amuzați. M-am convins 
că pictorul cunoștea prea puțin criteriile 
estetice ale oamenilor muncii din Cracovia.

Insoțitoarea mi-a povestit o întîmplare a- 
muzantă petrecută la vernisajul expoziției. 
O vizitatoare pe care pictorul a ținut s-o în
soțească personal, 
fața unuia

— Este 
Pictorul 

după care,
— Nu !
Vizitatoarea a scotocit cu febrilitate în 

poșetă, a scos un ruj de buze și, inspirată, 
a tras cîteva linii energice pe tablou.

— Acum e gata ? a întrebat ea triumfă
toare. La care pictorul, îndepărtîndu-se un 
pas pentru a contempla mai bine, a strigat 
extaziat :

— Vai, genial !
Pentru conformitate, declar că am văzut 

pe pinza cu pricina „genialele" urme ale 
rujului de buze.

s-a oprit îndelung in 
dintre tablouri :
terminat ? l-a întrebat pe autor, 
a meditat cu gravitate un timp, 
neașteptat, a declarat :
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