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Muncind mai bine
trăim mai bine

--------------------------------------------------------
Cîteva calcule bugetare ale unei tinere familii 

de muncitori

Slnt căsătorit doar de cîțiva 
«ni. Nici eu și nici soția mea 
n-am moștenit avere. A trebuit 
să ne alcătuim din mu-nca noa
stră o gospodărie cu cele nece
sare. Și, trebuie să recunoaștem 
că sîntem mulțumiți de cele rea- 
Fzate în gospodăria noastră 
pînă acum. Avem insă ca oricare 
tineri căsătoriți și multe proiecte.

Noile măsuri luate de C.C. al 
P.M.R. privind r dicarea nivelu
lui de trai al celor ce muncesc— 
mărirea salariilor, reducerea im- 

zitelor, reducerea prețurilor la 
peste 2.600 sortimente — ne-au 
«dus o mare bucurie. Noi, tinerii 
căsătoriți resimțim puternic efec
tul pozitiv al acestor măsuri.

Și eu am cumpărat mobilă in 
rate. Acum eu și soția mea am 
hotărît să ne cumpărăm frigider 
șj mașină electrică de spălat 
rufe, care se vind tot în rate. De 
asemenea avem în proiect să ne 
cumpărăm motocicletă.

îmi trece un gind prin minte. 
Cind înainte, în vremur le de 
cruntă exploatare ai anilor regi
mului burghezo-moșieresc, putea 
o familie de tineri muncitori 
să-și cumpere asemenea lucruri ? 
Ei nu puteau îndrăzni nici mă
car să viseze la așa ceva.

Zilele trecute In urma măsu
rilor luate de Plenara C. C. al 
P.M.R. am primit salariul majo
rat. Prin majorarea salar ului și 
reducerea impozitului, salariul 
meu s-a mărit cu 159 lei. Deci 
de la 1161 primesc acum 1320 
lei. Soția mea, care lucrează tot 
aici în uzină ca sortatoare la 
controlul tehnic de calitate, a pri
mit și ea salariul majorat, 
total, veniturile din salarii ale 
familiei noastre au crescut 
circa 300 lei lunar. Puterea 
noastră de cumpărare a crescut 
însă nu numai datorită majoră
rii salariilor, reducerii impozi
telor ci și datorită reducerii pre
țurilor 
mente

In

la cele peste 2.600 sorti- 
de produse industriale și

alimentare. Iată numai un mic 
calcul: luna aceasta proiecta
sem să-i cumpăr soției mele o 
pereche de pantofi, din cei mai 
buni. In loc de 380 lei, cit costa 
pînă acum, voi plăti numai 275 
lei. Iată deci dintr-un condei o 
economie de 105 lei. Hotărîsem 
de asemenea să-mi cumpăr și eu 
o haină ; in loc de 352 lei voi 
plăti acum, după noile prețuri, 
299 lei, deci încă 53 lei econo
mii. Adăugind acestora cei 300 
lei pe care-i primim ca spor la 
salarii reiese că avem in plus 
458 lei din care am putea să 
ne cumpărăm un covor.

Noi știm că atît majorarea 
salariilor, scăderea impozitelor 
cit și reducerea prețurilor la 
unele produse industriale sînt 
rezultate firești ale mersului 
înainte al economiei noastre pe 
drumul socialismului, ale mun
cii noastre avîntate în 
ducție. Partidul ne-a i
să ne dăm seama că ne 
îmbrăca, încălța și hrăni
ce în ce mai bine, dacă 
produce fiecare mai mult, 
bine și mai ieftin. De aceea 
în interesul nostru, al fiecăruia, 
să luptăm pentru a mări con
tinuu productivitatea muncii, 
pentru a reduce prețul de cost, 
pentru a îmbunătăți calitatea 
produselor. Iată de ce noi, și eu 
și soția mea, și toți muncitorii 
din uzină na-am hotărit să ne 
sporim efortur le pentru a 
liza cit mai multe 
acest scop echipa 
conduc va rearza.
șitul anului, prm 
țională a materiei prime și a 
sculelor o economie de 15.000 
lei. Muncind mal bine, vom 
trăi mai bine

NICOLAE GHINEA 
șef de echipă 

— secția tras la rece 
Uzinele de țevi „Republica“
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Pe urmele unor

Conferirea de ordine ale
Republicii Populare Romine

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a elibe rării Romîniei de sub jugul fascist, Prezidiul Marii 
" P. Romîne a conferit :Adunări Naționale a R.

Ordinul „23 August“ clasa l-a
Atelierelor C.F.R. „Grivița Roșie"-

București
pentru contribuția de seamă la lupta revoluționară 
a clasei muncitoare și la făurirea regimului demo
crat-popular, pentru rolul important in refacerea și 
normalizarea după război a transporturilor pe calea 
ferată precum și in dezvoltarea economiei naționale.

Ordinul Muncii clasa l-a
Combinatului siderurgic

„Gheorghe Gheorghiu-Dejf(—Hunedoara
pentru contribuția importantă adusă la refacerea 
după război a economiei naționale și la opera de 
industrializare socialistă a țării, pentru rezultatele 
deosebite obținute în mărirea producției de fontă, 
oțel și laminate, creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost.

Combinatului metalurgic Reșița
pentru contribuția importantă adusă |a refacerea 
după război a economiei naționale și la opera de 
industrializare socialistă a țării, pentru 
deosebite obținute în mărirea producției 
oțel și laminate, crearea de noi tipuri de 
utilaje, creșterea productivității muncii și 
prețului de cost.

rezultatele 
da fontă, 
mașini și 
reducerea

Uzinelor de tractoare 
„Ernst Thälmann"—Orașul Stalin

pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea 
economiei naționale și |a mecanizarea agriculturii, 
pentru rezultatele obținute în crearea și dezvoltarea 
producției de tractoare, pentru realizările în creș
terea productivității muncii 
de cost.

Rafinăriei de petrol

șî reducerea prețulhi

nr. 1—Ploești
obținute în creștereapentru rezultatele importante

producției de benzină, uleiuri și gaze lichefiate, pen
tru producerea unor noi sortimente, îmbunătățirea 
calității produselor, creșterea 
și reducerea prețului de cost.

productivității muncii

Uzinelor „Ianoș Herbak"—Cluj

pentru contribuția adusă la creșterea producției de 
încălțăminte și alte bunuri de larg consum, pentru 
îmbunătățirea calității produselor, reducerea con
sumurilor specifice de materiale, creșterea produc
tivității muncii și reducerea prețului de cost.

Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romine“ 

clasa l-a
Regiunii Constanța

pentru înfăptuirea colectivizării agriculturii întregii 
regiuni, pentru succesele obținute în întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodăriilor agricole co
lective, în sporirea producției la hectar, contracta
rea și livrarea către stat a unor însemnate cantități 
de produse agricole.

Ordinul Muncii clasa l-a
Gospodăriei agricole de stat „Partizanul"— 

regiunea București

pentru recolte ridicate de cereale obținute la hectar 
an de an, pentru rezultatele deosebite obținute în 
creșterea animalelor și a productivității lor, pentru 
reducerea continuă a prețului de cost al producției.

Gospodăriei agricole colective „Victoria" 
comuna Lenauheim, regiunea Timișoara

pentru rezultate deosebite obținute în întărirea eco- 
nomiao-organizatprică a gospodăriei
creșterea proprietății obștești, pentru obținerea de 
recolte bogate șl sporirea efectivului de animale 
la suta de ha., pentru contractarea și livrarea către 
stat a unor importante cantități dc produse agricole.

colective și

Stațiunii de mașini și tractoare Cobadin— 
regiunea Constanța

pentru contribuția însemnată în munca de trans-

eroi de roman

L-am văzut

formare socialistă a agriculturii, 
pentru indicii ina'ți obținuți in uti
lizarea mașinilor, întreținerea și 
exploatarea rațională a tractoare
lor, reducerea continuă a prețului 
de cost la hectar 
crărilor de bună

și executarea lu- 
calitate.

pe llie Barbu
văzut și-am cunoscut cel 
rileva sute de oameni

Am
puțin 
care-mi aminteau de sfiosul dar 
hotăritul llie Barbu, vestitul 
erou din nuvela lui Marin Pre
da „Desfășurarea“. Pe unii i-am 
cunoscut după ce deveniseră co
lectiviști. Aveau bocanci buni in 
picioare și cămașa lor albă n-a- 

a peticul știut, cusut in grabă 
umăr. Pe unii i-am cunoscut 

chiar în zilele „desfășurării" ; in 
zilele cind prindea cheag și viață 
gospodăria colectivă. Pe un ast
fel de llie Barbu l-am cunoscut 
la Portarii Vasluiului, într-o vară, 
chiar in ziua inaugurării gospo
dăriei. Mă aflam intr-una din să
lile de clasă ale școlii sătești. 
Avea loc adunarea generală de 
constituire a gospodăriei. Erau 
in total 42 de familii care pu
seseră laolaltă 83 de hectare. 
Adunaseră în avutul obștesc 2 
cai, 1 bou, 2 care, 2 căruțe, 3 
pluguri și o grapă. Sat mic și 
sărac, dar lucrul acesta nu mă 
îngrijora. Sute de gospodării au 
început tot atit de modest și au 
ajuns pe urmă, in cîțiva ani, să 
aibă bugete de cite două milioa
ne, să aibă autocamioane, să 
vîndă statului cu zecile, vagoane 
de cereale, să aibă saivane pline 
cu oi și mari grajduri cu vite.

Mă aflam la Portari, in sala 
olii sătești, in ziua istorică 

pentru această așezare rurală, in 
ziua înființării gospodăriei agri
cole colective „Drumul belșugu
lui". îl auzeam pe Chiriac Vasile 
președintele comitetului de ini
țiativă, vorbind de la tribuna im
provizată : „Noi, comuniștii din 
satul Portari, ne am gindit ca și 
în sătișorul ăsta mic al nostru să 
facem o gospodărie colectivă“...

li ascultam și luam notițe 
după cuvintarea lui, cind pe ne
simțite s-a așezat cu adinei sfii
ciune lingă mine, in bancă, un 
țăran. Avea o foaie albă in mi
nă, un formular de înscriere, insă 
gol, necomplectat. Era, se vedea, 
un om sărman, cu o flanea ca
fenie pe el, ruptă în coate, veche 
și scămoșată. Asculta in tăcere, 
frămintat de ginduri. Apoi s-a 
aplecat ușor spre mine și cu 
ochii țintă la tocul meu rezer
vor, m-a rugat să nu mă supăr 
și să-i completez cererea conți* 
puind a sta aplecat pesta urnă-

Patru Vintila
spus in șoaptănil meu, mi-a 

textul cererii sale :
„Eu, subsemnatul Macovei M. 

Ion, domiciliat în comuna Zăpo- 
deni, satul Portari, raionul Vas
lui, regiunea Iași, studiind docu
mentele în legătură cu transfor
marea socialistă a agriculturii în 
țara noastră și văzînd rezultatele 
obținute de gospodăriile agricole 
colective din țara noastră, fără 
să fiu silit de nimeni și convin
gi ndu-măi de avantajele ce se ob
țin în lucrarea pămîntului în co
mun pentru obținerea unei pro
ducții sporite la hectar, mă în
scriu în gospodăria colectivă îm
preună cu întreaga familie care 
este compusă din 4 membri. Vin 
în gospodăria agricolă colectivă 
cu 1,57 hectare din care arabil 
1,44, 40 kg, grîu de sămînță și 
30 kg, porumb“.

S-a uitat apoi la cerere cu 
lumina aceea în ochi, pe care-o 
știam izvorîtă aidoma și în ochii 
lui llie Barbu din Ud-upu. Era o 
lumină de adîncă tulburare și de 
o nemărginită speranță, era lu
mina unei bucurii grele, purtată 
în tăcere, cu sfiiciune și nerăb
dare. Mi s-a părut, că întoc
mai ca llie Barbu, omul de 
lingă mine se uita în ju
rul lui ca și cînd <ar fi așteptat 
ca toți cei de față să-l îmbrăți
șeze, să-l bată prietenește pe 
umăr și să-i spună o glumă. Mă 
uitam la flaneaua lui ruptă în 
coate, scămoșată și dintr-oda‘.ă 
m-am gindit la Macovei M. Ion. 
Tăcutul și sfiosul Macovei 
Ion nu putea fi altul decît llie 
Barbu.,. Poate că numai eu 
m-am gindit atunci la asemăna
rea aceea atît de vădită și de iz
bitoare cu lie Barbu, ha chiar e 
sigur că numai mie mi-a trecut 
prin cap lucrul acela și eram 
tulburat ca in fapa unei revelații, 
ca în fața unei întîmplări cu 
totul neașteptate și uluitoare. La 
vreo oră după aceea, cînd s-a 
pus la vot cererea lui Macovei 
M. Ion, eu însumi eram emoțio
nat, parcă era vorba de pro
pria-mi soartă, Chiriac Vasifa • 
întrebai ț

— Sînteți de acord cu cere
rea lui ?

Macovei sta în picioare, lingă 
mine, ii tremura imperceptibil 
buza de jos, clipea des și nu mai 
știa ce să facă, intoreîndu-și pă
lăria decolorată în mîinile sale 
bătucite. Am răsuflat amindoi 
ușurați în clipa cind, în unani
mitate, țăranul Macovei M. Ion 
a fost primit in tinăra familie a 
colectiviștilor.

Așa l-am cunoscut și l-am 
văzut aevea parcă, intr-un mo
ment emoționant al vieții sale, 
pe sfiosul llie Barbu. Am văzul 
apoi sute de chipuri asemănă
toare cu al său.

Tn scopul industrializării com
plexe ia stufului, în anul 1956, a 
început |a Chișcani, în apropiere de 
Brăila, construirea unui mare grup 
industrial avind ca iprirre obiective: 
o fabrică de cartoane duplex-tri- 
plex, cu o capacitate finală de 
9.000 tone pe an și o fabrică de 
celuloză pentru viscoză, cu o ca
pacitate finală de 50.000 tone pe an.

Antrenați într o însuflețită între
cere socialistă, muncitori', inginerii 
și tehnicienii de pe șantierul de la 
Chișcani au înregistrat an de an 
succese importante. Deși planul de 
stat prevedea <-a fabrica să intre 
în funcțiune la sfîrșitul trimestru
lui III/1959 prin efortul susținut 
al proiectanților, constructorilor, 
mentorilor și instalatorilor din uni
tățile Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei, fabrica a intrat 
tn probe tehnologice în luna 
august. Astăzi în cinstea celei de 
a XV-a aniversări a eliberării pa
triei noastre ei raportează partidu
lui și guvernului producerea pri
melor șarje de cartoane duplex- 
tri plex.

a

Joi 29 august 1959

Cîțiva membri ai brigăzii de 
tineret nr. 2 de la secția ajus- 
taj a Șantierelor Navale Galați. 
Brigada condusă de Victor Ma- 
linovschi a cucerit pentru a 
doua oară steagul de brigadă 
fruntașă pe oraș.

Ucenicii artei
Avîntul

Revoluția culturală desfășura
tă în anii puterii populare în 
patria noastră sub conducerea 
partidului a determinat un puter
nic avînt în dezvoltarea m.șcărli 
artistice. Creșterea rapidă a re
țelei instituțiilor artistice din 
țara noastră a necesitat, la rîn- 
dul ei, înzestrarea cu cadre de 
specialitate. In ani regimului 
de democrație populară au fost 
formate numeroase forțe artisti
ce de valoare în școlile și insti
tutele superioare de învățămînt 
artistic, atîtea școli și institute, 
școli populare, cursuri pentru ar- 
tiștii amatori etc., cite nici n-ar 
fi îndrăznit să viseze 
înaintașii artei noastre progre
siste.

In afară de creșterea cantita
tivă a numărului școlilor și in
stitutelor, o importanță primor
dială au avut-o pentru formarea 
noii noastre pleiade de oameni 
de artă, măsurile luate de partid 
și de stat cu privire la transfor
marea conținutului învățămintu- 
lui din țara noastră.

Experiența dobîndltă de învă- 
țămîntul artistic de la reforma 
învățămîntului și pînă astăzi de
monstrează cu prisosință că în 
adînclrea și Înțelegerea științifi
că a procesului de creație, un 
ajutor hotărîtor atît pentru pro
fesorul de la disciplina de spe
cialitate, cit și pentru student, 
îl constituie introducerea in pla
nul de învățămînt a unor noi 
obiecte de studiu, printre care o 
importanță deosebită o au știin
țele- soc.a le. Cursurile de socia
lism științific, de materialism is
toric și dialectic, de estetică mar. 
xist-leninistă, înarmează pe stu
dent cu o justă concepție despre 
lume, societate și artă, exerc.tind 
astfel un puternic rol educativ 
în formarea personalității artis
tice și cetățenești a viitorului ab
solvent, dîndu-i posibilitatea să 
reflecte în sp rit realist socialist 
în arta sa viața nouă a poporu
lui muncitor.

O atenție deosebită s-a acor
dat in învățămîntul artistic re
pertoriului și tematicii 
In institutele noastre

Ședința festivă
Academiei R. P. R.

Miercuri dimineață a avut Ioc 
ședința festiva a Academiei R. P. 
Romîne consacrată celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării pa
triei noastre d? sub jugul fascist.

In prezediu au luat loc aca
demicienii Alexandru Bîrlădeanu, 
Iorgu Iordan, I. S. Gheorghiu. 
I. Murgulescu, St. Mțlcu, V. Ma- 
linschi, N. Gh. Lupu, S. Stoiiov, 
P. Constantinescu.Iași, E. Con- 
durachi, precum și ing. M. Pcpov, 
secretarul comitetului de partid 
al Academiei R. P. Rcmîne.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de ac-sd. I. S. Gheorghiu, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romine.

A luat apoi cuvîntul acad.

altădată

de studiu, 
de artă.

Iorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romine

Partici’panții la ședință au 
adresat o telegramă către C. C. 
al P.M.R. și Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne prin care 
mulțumesc partidului și guvernu
lui pentru sprijinul permanent 
acordat dezvoltării științei în 
țara noastră, lutndu-și angaja
mentul să.și intensifice eforturile 
în munca creatoare pentru înflo
rirea continuă a economiei, știin
ței și culturii în patria noastră.

Telegrama a fost citită 
acad. N. Gh. Lupu, membru 
prezidiul Academiei R. P. R.

de 
in

(Agerpres)

Aspect de la deschiderea festivă a finalelor primei Spartachiade a pionierilor șî școlarilor și a celei de-a IV-a edifii a Spartachiadei 
de vară a tineretului. (Citiți în pag. 111-a relatarea primelor întreceri).

Foto : VAL. PIETREANU

învățămîntului artistic în anii 
puterii populare —
George Dem. Loghin 
decan al Facultății de Teatru 
de la I.A.T.C. „I. L. Caragiale“

studiul disciplinelor de speciali
tate se intemeiază azi pe un re
pertoriu alcătuit din cele mai va
loroase creații ale artei realiste. 
Spre deosebire de practicile cos- 
mopol.te ale trecutului, reperto
riul romînesc și-a ciștigat o pon
dere deosebită în studiul viito
rilor artiști. Un loc insemnat în 
acest repertoriu îl ocupă arta 
realismului socialist reprezentată 
în primul rînd de valoroasa cre
ație a artiștilor sovietici precum 
și de cea a celor din țările de 
democrație populară. Tematica de 
creație folosită de studenți la di
verse discipline artistice a fost 
orientată spre problemele actua
le ale construcției socialismului, 
spre acele teme istorice care re
prezintă cele mai importante mo
mente de luptă din istoria po
porului nostru și spre alte su
biecte capabile pr.n conținutul 
lor să formeze și să dezvolte ca
pacitatea creatoare a viitorilor 
artiști.

O deosebită Însemnătate o are 
pentru formarea și desăvîrșirea 
personalității artistice și cetățe
nești a studentului practica de 
producție și în producție, prevă
zută de planurile de învățămînt 
ale institutelor de artă. Datorită 
acestei noi forme de activitate 
didactică introdusă în învățămîn
tul artistic odată cu reforma în
vățămîntului, studentul ia con
tact cu viața, ajutindu-1 să se 
formeze in chip complex și mul-

tilateral. Putem da astfel cat 
exemplu act.vitatea studenților 
de la teatru care în afară de 
spectacolele propriu-zise pe care» 
le prezintă, ajută pe artiștii ama, 
tori în pregătirea lor. Astfel 
în momentul de față o grupă 
de studenți de la noi ajută 
pe tinerii țărani muncitori din 
comuna Cost nești, regiuneaf 
Constanța, în pregătirea unui 
spectacol.

Transformările petrecute în o» 
rientarea pedagogică a învățăm 
mîntului artistic din țara noastră 
au fost însoțite de crearea unei 
baze materiale corespunzătoare^. 
După reforma învățămîntului.’ 
toate instituțiile de Învățămînt 
artistic au căpătat noi localuri 
spațioase și utilate cu aparat« 
jul necesar.

Datorită grijii pe care o poartă 
statul democrat-popular celor ca 
învață în școlile sale, pentru pri
ma dată în istoria învățămintu^ 
lui artist e există la noi burss^ 
studenții avind de asemenea că, 
mine și cant'ne la dispoziție.

Numărul' specialităților studiai 
te în învățămîntul artistic a spo
rit în funcție de necesitățile pro
ducției noastre artistice. In anii 
puterii populare s-a organizat 
pentru prima dată învățămîntul 
coregrafic de stat. La Institutul 
de teatru s-au organizat secții 
de regie, teatrologie, operatoria 
etc., creîndu-se astfel pentru pri
ma oară în istoria țării noastre 
cadre de cineaști. La Conserva
tor s-au creat secții de muzico
logie, regie de operă, compoziția 
ș.a. La Institutul de Arte Plasti,

(Continuare în pag. 4-a)

Trâ 1 m
cu 21 Je ani

mai mult..*
Să aducem astăzi în discuție 

cîteva date pr vind ocrotirea 
sănătății. Imj aduc aminte de o 
vorbă cu circulație, mai ales 
altădată, ca invocare a indulgen
ței publice : „Oameni sîntem!“

Ce ipocrit sunau aceste cu
vinte în gura burgheziei.
Citiți și recitiți „însemnă
rile doctorului Ulieru" pentru a 
căpăta o idee despre monstruoa
sa indiferență birocratică a gu
vernărilor de atunci, pentru care 
pelagra, malaria, tuberculoza, 
s filisul și alte flagele îngrozi
toare, măcinînd sute de mii de 
vieți, erau niște simple constante 
„ de neînlăturat"... Cîți orfani 
au venit pe lume la umbra copa
cilor, născuți direct pe țărina 
ce se amesteca, intr-o clipă, cu 
singele mamei, o muribundă din 
clipa aceea 1 Cili copii au trecut 
prin viață ca o licăr re, trei zile, 
trei săptămîni sau trei luni, incit 
timplarii satelor incleiau dinain
te sicrie cit cotul de mari, siguri 
fiind că nu vor rămîne cu ele in 
magazie I Cîți muncitori au mu
rit cu zile, pentru că suferința 
lor n-a fost descoperită și înlă
turată la timp, in lipsa medici
lor, in lipsa paturilor de spital, 
în lipsa medicamentelor la pre
țuri acces bile I Actul de acuzare 
al orînduirii pe care am sfărî- 
mat-o cuprinde și aceste cifre 
elocvente : în anul 1938 din lipsa 
unităților medicale, doar 0,7 la 
sută din nașteri erau asistate 
de medici și doar 46,5 la sută 
de moașe (aproape sută la sută 
azi); existau 33.763 de paturi 
de asistență med cală în anul 
1938 ; au fost înregistrate mai 
mult de 128.000 in 1958. Albele 
maș’ni sanitare străbat drumu
rile țării (erau 17 stații de sal
vare in anul 1938: sînt 203 
astăzi) ; Iar aripile avioanelor 
sanitare despică văzduhul, pen
tru ca viteza maș’nii salva
toare să se ia la întrecere cu 
viteza de înaintare a morții, 
și s-o depășească. Pe vremea 
cind po iticienii burghezi cu 
diplomă de doctor vinau la 
concurență portofoliul ministe
rial al „Sănătății“, dar erau mai 
incintați obținind „Comerțul“ 
seu „Transporturile", a existat 
măcar un singur muncitor sau 
țăran transportat cu avionul 
pentru a fi supus grabn'c inter
venției medicale î Să fi fost vre

unul, guvernanții Lar fi păstrai 
intr-un borcan cu spirt ca piesă 
rarissimă!

Strict statistic, în anul 1938 
un medic revenea la 1895 de lo
cuitori. Dar unde-1 găseau oa
menii care aveau nevoie de el ? 
Blocurile de pe două-trei artere 
centrale din București erau li
teralmente invelite într-o armură 
publicitară : zeci de tăblițe, care 
de care maj frumoase, scrise 
auriu pe negru, scrise negru pe 
auriu, trimbițind diplome obți
nute la Viena, la Berlin sau 
Paris (cit mai departe) in zeci 
de speclaiități. In schimb, să fi 
mers călare o zi întreagă in 
Țara de piatră a Moților, să fi 
tras la rame trei zile prin cana
lele Deltei in așezările pescă
rești, n-ai fi găsit omul cu știin
ța vindecării... Astăzi, clădirea 
dispensarului a intrat definitiv in 
configurația satului, iar sirena 
fabric lor cheamă la muncă nu 
numai pe muncitori, ci și per
sonalul medical al Întreprinderii.

In Rominia inaintind pe dru. 
mul socialismului, etalonul în
tregii legislații sociale este gri
ja pentru omul muncii. In nu
mele ei, lupta împotriva bolii și a 
suferinții se duce pe un front u- 
riaș — de la desvoltarea indu
striei farmaceutice, inclusiv con
struirea fabricii de antibiotice 
(miliarde unități de penicilină 
produse în 1959), de la crearea 
puternicei rețele sanitare, pînă 
la editarea unei impunătoare 
cifre de cărți și broșuri — litera
tură de educație sanitară. Este 
aici o parte integrantă a revo
luției noastre.

Dar poate mai adirtc grăitoare 
dccît toate celelalte este compa
rarea duratei medii a vieții. In 
anii crizei din 1930—31 durafa 
med e a vieții la noi era de 42 
d? ani. fn 1956 ea ajunsese la 
63 de an>. Prin urmare, douăzeci 
și unu de ani cîștigați vieții, 
douăzeci și unu de ani de nă
zuințe, de împliniri, de bucurii. 
A trăi mai mult cu douăzeci șl 
unu de ani 1 Oricît ai fi de re
fractar la limbajul cifrelor, pe 
aceasta este cu neputință să na 
înțelegi.

Și este cu neputință, știind o, 
să nu iubești mai pătimaș lumea 
noastră socialistă și pe cel care, 
luptînd, au făurit-o.

ȘTEFAN IUREȘ



IN ANII PUTERII POPULARE
înflorește bătrina Moldov

Viafă nouă 
pe meleaguri 
sucevene

Dragoș Vicol

Bicaz — 
celalea luminii

Acum vreo zece ani, reporter 
începător fiind, bateam drumuri
le minunate ale Carpaților de 
Nord, pe sub umbra grea a pă
durilor de brad și molid, prin 
poieni sălbatice și puternic miro
sitoare, spre una din vechile 
mine de mangan. Rătăcind dru
mul m-am. trezit intr-o vale ciu
dată, stincoasă, săracă in vegeta
ție. Semăna cu o rană deschisă, 
gălbuie, pe care pădurea din jur 
încerca s-o ascundă parcă.

...Acum nu de mult, mi-ajri 
adus aminte de valea fără nume. 
Și-am purces la drum lung, s-o 
revăd.

A junsesem într-o localitate 
necunoscută, cu cabane cățărate 
pe coaste, cu trei cuptoare uriașe 
fumegind, cu linii de vagoneți, 
cu mașini duduind necontenit, cu 
nenumărați oameni fremătind 
peste tot.

— Nu știi unde-i Valea fără 
Nume, l-am întrebat pe un tre
cător ?

— Aici o fost o vale, alta nu 
știu. Dar asta are nume : se nu
mește șantierul Nepomiceni. Noi 
am botezat-o așa după ce am des
coperit minereul pe care-l prăjim 
în cuptoarele acelea...

Am reconstituit din amintiri 
„Țara de Sus“ da altădată. 
•Și ea a renăscut la fel ca 
valea aceea săracă și tristă. Și ea 
a devenit un șantier uriaș în care 
rănile trecutului se șterg și peste 
ele se înalță cutezătoare și svelte 
construcțiile socialismului.

Vechea regiune care număra 
citeva făbricuțe de cherestea, niș
te atelier? mizere, două trei guri 
de mina și faima de tărim legen
dar, o liotă de boieri din Tru- 
șești pină la Vatra Dornei și ne- 
numărații samsari care cumpărau 
lemnul, finul, laptele și pină și 
apele minerale, a devenit în anii 
de după eliberare sub conduce
rea înțeleaptă a partidului o re
giune cu un .puternic profil in
dustrial-agrar.

Vatra Dornei, Suceava, Boto
șani, Fălticeni, Dornișoara, Ră
dăuți, Gura Humorului, la- 
cobeni, iată numai citeva loca
lități in care puterea populară a 
ridicat întreprinderi complet noi: 
la Cîmpulung o fabrică de lapte 
praf, la Bucecea o fabrică de za
hăr, la Rădăuți o fabrică de pli
ne, la Botoșani o uzină textilă, 
la Săveni fabrică de unt și caș
caval.

Echipe de geologi sondează va
lea Bistriței și-a Moldovei; in
gineri constructori și arhitecți 
prefac orașele. Pină la începutul 
lui august 137.667 familii de 
țărani muncitori s-au unit în 83 
G.A.C.-uri și 672 întovărășiri. 
240.000 de hectare de pămînt în
frățit își leagănă spicele vestind 
rod din ce în ce mai bogat...

Pe vremuri, în anii regimului 
burghezo-moșieresc, oamenii „Ță
rii de Sus“ pribegeau. Unii, bie
ții de ei, străbateau țara în lung 
și în lat, pentru un codru de pîi- 
ne. Se întorceau mai săraci decît 
plecaseră.

Astăzi, oamenii nu mai pribe
gesc. De ce să pribegească ? Pîi* 
nea șesurilor este a lor. Ei o sea
mănă, ei o culeg. Zeci de fabrici 

moderne, utilate cu cele mai noi 
mașini, îi cheamă să muncească. 
„Țara de Sus“ are, in sfîrșit un 
nume: Țara bogată. Și oamenii 
ei, de asemenea: constructori. 
Constructori ai bucuriei și îndes
tulării.

Am fost la Rădăuți să văd o 
întreprindere de interes local, 
creată după război. 0 întreprin
dere raională ca atâtea altele din 
țară. Dacă n-aș fi știut că mai de 
mult — orașul acesta se compu* 
nea mai bine de jumătate din ță
rani „tolocari** — poate nu m-aș 
fi dus. Mi s-ar fi părut firesc ca 
o întreprindere orășenească să 
producă mobilă, articole de me
naj, cărămizi, pensule etc. etc. 
Dar întreprinderea raională ,£T 
Decembrie“ din Rădăuți produce 
și piese de construcții metalice și 
piese de schimb, de fontă și 
bronz.

Cine realizează astfel de produ
se la Rădăuți? întrebarea are, 
cum e și firesc, o sensibilă încăr
cătură de mirare și curiozitate, 
lată cine : foștii „tolocari“... Oa
menii care ieri lucrau pe pantin’- 
turi străine, nu știau carte și nu 
văzuseră în viața lor un strung 
de precizie. Oameni cărora regi
mul democrat-popular le-a dat 
nu numai posibilitatea materială 
de a învăța, de a se transforma 
ci le-a insuflat și dorința și în
drăzneala de a tinde cit mai de
parte. Și oamenii aceștia au în~ 
drăznit. Anonimii de altădată 
și-au cucerit și ei un renume de 
iscusiți turnători, frezori, lăcătuși, 
strungari ca: Liviu Simote, llie 
Saschievici, Ion Luchian, comu
niști, Natalia Cristea și Gheor- 
'‘ghe Cristache, utemiști.

Muncitorii întreprinderii „21 
Decembrie“-Rădăuți au astăzi o 
producție anuală în valoare de 
19.000.000 lei față de 9.500.000 
lei cit aveau în anul 1950 E de 
.mirare oare faptul că acestor oa
meni și altora ca ei sfatul popu
lar le a pus la dispoziție o casă 
de cultură a cărei sală de spec
tacole a costat 1.800.000 lei? Nici
decum. Noua casă de cultură e 
și o răsplată dar și un imbold, 
întreprinderea „21 Decembrie** 
e embrionul viitorului centru in
dustrial Rădăuți.

it
Fundul Moldovei e o așezare 

veche. Acum vreo sută și cincizeci 
d,e ani, austriecii au deschis aici 
niște „ciocane“, adică niște guri 
de mină. Cuibărit pe sub munții 
Cîmpulungului Moldovenesc, sa
tul acesta a fost năpădit pe neaș
teptate atunci, de mult, dc oame
nii unui baron, von Manz. Ei au 
deschis drumurile spre sub pă
mînt și tot ei le-au surpat, mai 
târziu, după ce au socotit că au 
stors tot ce se putea stoarce. Fun
dul Moldovei a rămas un sat de 
oieri, uitat de lume. Se părea că 
vremea și-a pus o pecete a ui
tării pe veci. Dar n-a fost să fie așa. 
Vechile guri de mină au fost re
deschise și lărgite. Satul a cobo- 
rît în subteran să scoată minereu 
pentru socialism, cu mașini com
plicate, cu perforatoare, cu vago
neți și să-și scrie o nouă istorie.

Și vechea așezare a devenit 
alta. Au apărut cele dinții semne

La Bicaz — lucrările barajului înaintează mereu.

ale u-nui viitor centru industrial: 
lumină electrică, locuințe noi. un 
sfat popular impozant.

Cînd au serbat cea dinții „Zi 
a minerului" foștii oieri fără tur
me s-au strîns la căminul cultu
ral să asculte cea dinții cuvînta- 
re „minerească“—

...Ei și-au cucerit un nume : 
mineri! Mă uitam la cîțiva din
tre cei tineri: Visa,-iort Uță, Ște
fan Jurchevici, Grigore Florea. 
Le străluceau ochii de mindrie.

•ft
Bucecea... O comună aflată 

undeva pe hartă, un loc in 
care nu s-a inlimplat nicio
dată nimic care să stirnească 
interes, senzație. Ciți ani au tre
cut neobservați peste tîrgușorul 
acesta adormit și murdar ? 
...Și totuși, comuniștii au ri
dicat ochianul fermecat peste în
tinderi și depărtări dind cețurile 
la o parte. Au început să se audă 
cintecele zidarilor și beloniș- 
tilor, să se vadă schelele unei fa
brici și primele conture ale 
blocurilor unui nou oraș. Stea 
guri roșii au prins a flutura pe 
schele.

Au venit oameni de pre
tutindeni și tot vin, vin me
reu, să-i dureze Bucecei ti
nerețe, o tinerețe pe care n-a a 
vut-o niciodată. Patru blocuri 
s-au și desvelit din schele și mor
tar. Șase sint gata la 23 Au
gust. Bucecea se uită la ele ca 
intr-o oglindă in care-și vede 
chipul de miine. Bucecea, altăda
tă tăcută și somnoroasă, nu mai 
doarme. N-are timp. A urcat și 
ea pe schele. Stă nopți intregi 
lingă arhitecți și constructori 
să-și admire planul propriei sale 
sistematizări. Da, la Bucecea se 
vorbește despre sistematizare. Ță
ranii din împrejurimi vorbesc 
despre cultura sfeclei de zahăr. 
Vor cultiva sfeclă de zahăr pen 
tru că Bucecea va fabrica zahăr.

★
Suceava „Țară de Sus" nu 

ți-arn putut străbate toate dru
murile ca să-ți pot cunoaște toa 
te bucuriile. Dar ți-arn deslușit 
inima și sufletul și ți-am cunos
cut oamenii intrați in tinerețea 
cea fără bătrînețe a înnoirii, ti
nerețea celor mai îndrăznețe vi
suri și fapte, născută din lupta și 
înțelepciunea gloriosului nostru 
partid.

En regiunea lași
9 în apropierea orașului 

Iași s-a construit In anii re
gimului democrat-popular fa
brica de antibiotice. Produsele 
sale sint apreciate și peste ho
tare. De curînd, la fabrica de 
antibiotice s-a terminat con
struirea celui de al doilea pa
vilion de producție ceea ce per
mite fabricarea pe scară indu
strială a aureociclinei (aureo- 
micinei), vitaminei B. 12 și a 
altor produse.

A Z l

neomenești de viață ale

12-14 ore de muncă, in con-
„acasă" să

IERI Șl
Iată (fotografia, dreapta sus) o imagine 

a condițiilor 
petroliștilor în timpul regimului burghezo- 
moșieresc. După 
diții medievale, petroliștii veneau 
se odihnească. Oamenii dormeau în astfel de 
bordeie, pe seînduri goale sau in cel mai fe
ricit caz pe o cetină de brad.

în locul vechilor bordeie, la Lucăcești s-a 
ridicat in anii puterii populare un mîndru 
orășel al petroliștilor (fotografia de jos). 

Sint construite aici 26 blocuri pentru familiști, 
2 blocuri pentru nefamiliști. Există 8 maga
zine, un club modern, o școală elementară, o 
școală profesională, crețe, ștrand, policlinică 
și altele.

® In 1945 aproape 40 la 
sută din populația regiunii 
lași era analfabetă. Astăzi a- 
nalfabetismul a fost lich'dat, 
iar în ultimii 10 ani numărul 
elevilor din școlile elementare 
din regiune a sporit cu apro
ximativ 10.000. In cuprinsul 
regiunii au fost construite 
peste 140 școli noi, în ultimii 
9 ani, iar din 1948 pină acum 
numărul învățătorilor în șco
lile din regiune a crescut cu 
circa 1.700.

La Bicaz, în aceste zile, marea 
bătălie are trei fronturi, trei di
recții principale. La Stejaru se 
construiește vertiginos- Cu fieca
re ceas care trece, vezi cum 
cresc zidurile de cărămida și be
ton ale centralei hidroelectrice. 
Deja s-au montat o serie de a- 
gregate componente ale turbine
lor. La tunel ieșire se muncește la 
așa-zisa „piesă pantalon“. Din 

tunelul de aducțiune apa va intra 
in turbine, cu o forță fantastică, 
pe două canale. Cele două cana
le care seamănă leit cu un pan
talon au căpătat deja contururi 
precise. La aceste lucrări mun
cesc printre alții tinerii Pe
tre Crișan, betonist, Vasile 
Condurat, mecanic, amindoi co
muniști, ți maistrul Vasile A- 
chiriloaie, candidat de par
tid. ti vezi pe acești vrednici 
constructori veniți aci la che
marea partidului lucrînd cu o 
mare pasiune ți ți se pare totul 
simplu firesc. Dar această muncă 
a lor plină de ardoare are la 
bază o înaltă conștiință socialistă, 
un mare simț patriotic. Miile de 
constructori de la Bicaz, țin cu 
tot dinadinsul să-și respecte cu- 
vîntul cu care s-au legat față de 
partid, față de patrie. In anul 
1960 Bicazul, cetatea luminii va 
da energie țării, va da lumină 
poporului.

Poate că în virtutea acestui lu
cru, a punerii în funcțiune in 
termen a nvarelui nod hidroelec
tric, întrecerea tuneliștilor cu
noaște o așa intensă viață. Tune
lul constituie cel de al doilea 
front al bătăliei. Se muncește in

tr-o aprigă războire cu timpul, 
cu muntele. Tunelișlii se strădu
iesc să reducă timpul de betona
te a inelelor. încercările lor 
temerare sint încununate de suc
cese. Atit cei de la tunel 
intrare cit și cei de la ie
șire încearcă fel și fel de meto
de pentru cucerirea secundelor. 
Printre aceștia trebuie să-i amin
tești neapărat pe Francisc Dudaș 
și Ion Istrati, apoi cițiva din cei 
mai tineri : Popa Ștefan, Savin 
Topliceanu, Constantin Raicu, 
llie G. Ion, mecanici și Ion Bar- 
bulete, sudor. Dar ciți nu sint 
demni de a-i pomeni in cronica 
șantierului ?

„FRONTUL" DE LUCRU NR. 1

O șosea de asfalt, te urci pină 
sus la platforma macaralelor fu- 
nicular, trei giganți de metal, 
care tronează peste întreaga pri
veliște. De aici de. sus vezi totul. 
In pieptul celuilalt munte, gura 
tunelului se vede cit gămălia u- 
nui chibrit. Pe apă plătesc citeva 
dragi, „caracatițe" cum le-au de
numit constructorii, conduse de 
marinari pricepuți. Toate insta
lațiile, agregatele, care formează 
familia unor puternici giganți in
dustriali, sint concentrate asupra 
barajului, frontul de luptă nu
mărul unu in acest moment-

Sint 3 macarale „Bleicher" 
cu o capacitate în cîrlige 
de 20 de tone, adică 2 vagoane. 
S-a creat această uriașă instalație 
— ea e cheia barajului, — pen
tru transportul betonului. Dea
supra barajului, in coastă, s-a 
creat o stație de unde benele cu 
beton sint înhățate de ghiarele 
macaralei și duse așa sus
pendate în aer, la baraj, acolo 
unde nevoile cer beton. Fieoare 
benă este însoțită de un om care 
dirijează lansarea ei la baraj cu 
niște fanioane colorate. Toată 
construcția barajului necesită 
1.600.000 m. cubi de beton 
și vreo 700.000 kg armătură 
metalică.

Pentru a scurta timpul luptă 
constructorii de la baraj, cu 
o însuflețire care contaminează. 
Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de cele mai diferite me
serii, tineri și virstnici luptă din 
răsputeri să toarne cit mai mult 
beton. Recent aici s-a terminat 
faza a II-a a lucrărilor și a în
ceput a 3-a deviere, abatere a 
Bistriței și ultima. Apele rîului 
de-acuma curg prin galeriile ce 
străpung barajul. A fost înscrisă 
o nouă izbîndă : se betonează 
peste Bistrița, de-a lungul și 
de-a latul barajului. Lucrarea cu
noaște o sporire a ritmului de 
turnare. Sfîrșitul îmbucurător se 
apropie cu pași vertiginoși.

Pină atunci tinerii curajoși, 
oamenii aceia suspendați în aer, 
stau în atmosferă la înălțimi 
amețitoare. Cînd va fi nevoie 
vor umbla pe cabluri ca niște 
experimentați acrobați, nu-și vor 
pierde curajul nici o clipă. 
Nu e în firea unor tineri ca 
Găină Ion, Tamoș Francisc, 
Romanescu Haralambie, Topală 
Tudor și alții să se lase in
timidați de aerul tare al înălți
milor, de chemarea hăului, aces
tui viitor fund de mare de la 

poalele Ceahlăului. Zi și noapte, 
pe vreme bună sau rea, ei fac să 
se închege între fiare mii dt 
tone de beton întregind astfel 
trupul colosului făurit de con
structori in calea Bistriței.

1960...

Luptele se desfășoară victorioa
se. Barajul crește, impresionant, 
văzîrtd cu ochii. Drăgile refulante 
curăță viitorul „fund de mare". 
Pereții se întăresc cu beton. Tu
nelul, centrala hidroelectrică! 
înaintează și ele spre faza fina
lă. Constructorii țin treaz stin
dardul bărbăției, al voinței. Daci 
închidem ochii, ori dacă dăm 
friu liber fanteziei — viitorul ne 
apare plin de lumină, emoțio
nant.

Cînd barajul va fi gata lacul 
va strînge forța din apele Bis
triței. Pe tunel va alerga vtfir 
lios un șuvoi, izbind in paletele 
turbinelor și transformindu-se în 
energie electrică. Peste meleagu
rile patriei, peste dealurile și fe
surile Moldovei stîlpi inalți cu 
brațe solide de metal, vor pur
ta pe umerii lor, forța vie, pro
dus al cărbunelui alb. Satele 
Moldovei vor fi inundate de 
luminile Bicazului socialist. I 
dustriile noi, cele textile de . 
Săvinești, metalurgice de la Ro
man și Birlad, petrolifere de 
la Moinești, minere de la Co- 
mănești, vor primi noi pu
teri, „Barajul de la Izvorul Mun
telui și lacul de acumulare, legat 
cu centrala de la Stejaru, vor în
gădui irigarea unor suprafețe de 
circa 300.000 ha din sudul Mol
dovei și Nordul Bărăganului, a- 
menajarea navigației pe Șiret, 
între Galați și Bacău, evitarea 
inundațiilor provocate de Bistri
ța, recișligarea pentru culturi a 
zonei inundabile a Bistriței și a 
Șiretului inferior“ se spune în 
planul de electrificare a țării ela
borat în toamna anului 1950.

Văd deja înflorind orașele pa
triei, noile centre industriale a 
căror sevă va sosi de la Bicaz 
prin cablurile de înaltă tensiune. 
Văd moldovenii stînd in fața 
televizoarelor ți urmărind spec
tacole ori manifestații sportive. 
Bicazul le-a făcut lumină pe uli
țe, in ogrăzi și în case ; dar Bi
cazul a făcut lumină și în min
tea, in conștiința lor. Tractoare 
electrice, dirijate de la posturi 
de comandă fixe, ața cum se 
construiesc acum în serie in U- 
niunea Sovietică, vor alerga răs- 
turnind brazdă mare ți adîncS 
în luncile și pe fesurile bătrînei 
Moldove. închid ochii ca să înlă
tur pentru o clipă marea bătălie 
de la Bicaz și încerc să scrutez vii
torul ! Văd alergind, pe drumu
rile de fier ale țării ca niște 
bolizi, locomotivele electrice, ti- 
rînd grele garnituri cu mărfuri 
ori vagoane confortabile pentru 
călători,

lată ce înseamnă Bicazul. Dă 
viață unor bogății uitate, spo
rește rodnicia pămîntului. Dar 
cile n-ar mai fi de adăugat ? 
însă dacă spunem că hidrocen
trala de la Bicaz va urca țara, 
poporul, pe încă o treaptă a ci
vilizației socialiste înseamnă că 
am spus aproape lotul.

VASILE CABULEA

Cel care vizitează acum vastul 
șantier de la Borzești, cu giganti
cele gaje construcții, care acoperă 
Lunca Trotușului pe o distanța de 
mai bine de 5 km., cu greu va da 
crezare unei mărturisiri: am vă
suț aceste locuri cu puțini ani in 
Urmă ; lanuri bogate de porumb 
și grîne se legănau, unduind ușor, 
idintr-un deal intr-altul. ,

S-a întîmplat însă că într-o pri
măvară, pe la mijlocul primului 
cincinal, cronica Borzeștilor sa-și 
scuture filele de colbul veacurilor 
și să consemneze în pagini proas
pete sosirea pe aceste iocuri de 
străveche legendă, a solilor indus
triei noastre socialiste. Atunci au 
poposit aici primii constructori. Pe 
pămîntul netezit ca palma, inginerii 
și muncitorii au despăturit schițele 
proiectelor. îi însoțeau specialiști 
sovietici, care-și ofereau ajutorul 
frățesc. Ceea ce discutau acești oa
meni pe lunca goalăgoluță, local
nicilor curioși, adunați în grabă, 
li se părea mai curînd un joc al 
fanteziei. Dar fantezia a căpătat 
curînd, după aceea, contururi de 
giganți.

Și aici prindeau viață mărețele 
planuri de industrializare elabora
te de partidul nostru.

METAMORFOZA 
„AURULUI NEGRU"

0 rețea imensă de conducte ne
gre șerpuitoare, insule de tubula
turi metalice, argintii, coșuri 
înalte, fuinegînde, împungînd văz
duhul, rezervoare uriașe, clădiri cu 
zecile, unele înconjurate încă de 
păienjenișul schelelor și forfota 
constructorilor — alei asfaltate, 
drepte ca niște îneîntătoare auto
străzi țărmurite de flori gingașe 
— totul, pe aria a sute de hec
tare — iată imaginea grandioasei 
rafinorii intrată parțial în funcțiu
ne. Aici poposește, adus pe con
ducte, „aurul negru“. Devenită 
înfloritoare iu anii noștri. prin 
grija partidului, regiunea petroli
feră a Moldovei, despre care je
fuitorii capitaliști trîmbițau min
ciuna „epuizării totale“, își trimi
te încoace spre rafinărie întreaga 
producție de țiței. înzestrată cu 
utilaje și aparatură de un înalt 
grad de automatizare -— parte 

importate din Uniunea Sovietică, 
parte produse de industria noas
tră — rafinăria aceasta, una din 
cele mai mari din țară, produce 
un bogat sortiment de produse pe
trolifere.

Printre recipientele albe și zvel
te ca niște minarete, ale instala
ției de absorbție — fracționare a 
gazelor l-am întilnit pe ingine
rul Matei Matinca, un tînăr 
inimos, de un entuziasm molipsi
tor. Explica cîtorva tineri insta
lația, parte cu parte, insistînd în
deosebi asupra caracteristicilor de 
automatizare. îi ghiceam în vorbe 
o bucurie și o mîndrie deosebită. 
Cei care-i urmăreau atenți expu
nerea erau, după cum ni i-a pre
zentat, „viitorii mînuitori“ ai in
stalației. Vizitind și alte instalații 
și locuri do muncă m-am convins 
ca aceasta nu era o excepție : a- 
proape 70 la sută dintre muncitori 
— distilatori, rafinori, laboranți, 
mecanici, fochiști — din rafinărie 
sint tineri.

SAREA E BUNA NU NUMAI 
IN BUCATE

— Acesta este combinatul chi
mic, a început să povestească in
ginerul Octavian Crișan. Cînd va 
fi gata, va cuprinde trei mari fa
brici : una de sodă caustică-elec- 
trolitica, a doua de policlorura 
de vinii, iar a treia, petrochi
mica. Ceea ce se vede construit 
pînă acum este fabrica de sodă. Ea 
va folosi ca principală materie pri
mă — saramura adusă pe conduc
te de la Gura Slănicului. Acolo e
sare berechet. Se spune că din 
masivul Slănicului s-ar putea sa- bajul 
tisface consumul alimentar de sare zoane,

Borzești -
șantierul tinereții -

al întregului glob pe 500 de ani. 
Nici fabrica noastră n-o să se 
mulțumească cu puțin : închipui; 
ți-vă doar că va trebui să producă 
atîta sodă anual — 45.000 tone cît 
va fi necesară fabricării a 
346.000.000 kg. săpun, dacă s-ar 
folosi numai în acest scop.

în afară de sodă, fabrica aceas
ta, care va intra în producție anul 
viitor, va mai da și o serie de 
produse insecto-fungicide și ierbi- 
cide de mare importanță pentru a- 
gricultura, precum și acid clorhi- 
dric, clor, clorură de var, clorură 
de aluminiu etc. Celelalte două fa
brici, din cadrul combinatului chi
mic, a căror construcție va înce
pe in curînd, vor produce mult 
căutatul și practicul vinilin, acizi 
grași și alte produse petrochimice 
de mare importanță industrială.

Printre inginerii, operatorii, me
canicii, laboranții care în curînd 
vor supraveghea aceste mașini 
puse în mișcare, se vor număra și 
Ion Vlad și Vasile Răileanu, doi 
tineri de prin partea locului, ab
solvenți ai Școlii profesionale pe- 
trol-chimic din Borzești.

Nicolae Neagu, un flăcău chi
peș, energic, a învățat întregul 
proces de electroliză de câre se va 
ocupa aici, la fabrica din Tur
da. E aici sensul adine al unei 
prețioase învățături a partidului 
nostru : să creștem nu numai o in
dustrie nouă, ci și cadrele ei de 
bază !

UN URIAȘ 
„ARBORE DE CAUCIUC"

Kau-Ruchu, adică „lemn cin- 
gător“ oum se traduce în lim- 

băștinașilor de pe Ama- 
eete seva cu uimitoare 

calități a arborilor de cauciuc. La 
noi, clima nu îngăduie să se culti
ve arborii hevea, euphorbia sau fi
cus pe care să-i crestezi și să se 
strîngă în vase sîngele lor alb. Și 
Kau-Ruchu e scump, uneori tre
buie plătit la prețuri fabuloase. A- 
tnnei ce e de făcut ? Cauciucul se 
poate prepara și sintetic după pro
cedeul ilustrului chimist sovietic 
Lebedev. Iar noi dispunem de a- 
tîta materie primă — petrol — din 
care s-ar putea prepara, îneît co
drii întregi, cît ai Vlăsiei, de ar
bori de cauciuc nu ne-ar putea 
oferi mai mult. „Mama“ lui este 
petrolul. S-a hotarît deci ca locul 
de naștere al primului cauciuc sin
tetic romînesc să fie Borzeștii.

Gazele — bulilene și propilene 
— rezultate în secundar în insta
lațiile de cracare catalitică din ra
finărie vor constitui hrana de fie
care zi a unui mare combinat care 
va produce cauciuc sintetic în can
tități considerabile : 50.000 tone
pe an.

Aici lucrează, alaturî de zidari, 
betoniști, fierari-betoniști și alți 
constructori de meserii greu de e- 
numerat, cîteva sute de tineri bri
gadieri, făcînd parte din șantierul 
național al tineretului Onești-Bor- 
zești. Comandantul acestui detașa
ment de entuziaști este Iofcea 
Grigore, veteranul șantierelor na
ționale, care și-a început drumeția 
cu tîrnăcopul la Lunca Prutului și 
cu siguranță că nu va înebeia-o la 
Borzești. M-a luat cu el să-mi arate 
„vulturii“ săi. I-am cunoscut pe 
doi dintre ei : Gheorghe B. Sțan 
și Gheorghe Mustață din brigăzile 

a 7-a și a 8-a. Fără numele lor 
nu se încheie niciodată lista frun
tașilor.

TINEREȚEA PATRONEAZĂ 
„CASA LUMINII"

în mijlocul luncii, pe malul Tro- 
tușului, între combinatul chimic și 
rafinărie, se înalță statura de co
los a centralei electrice de termo- 
ficare. Ea este inima, motorul în
tregului complex. Prin cele două 
rețele — una jos, de conducte ne
gre prin care circulă aburul indus
trial, cealaltă aeriană, de fire me
talice, prin care galopează kilowa
ții, ea pulsează putere ca o inimă, 
în trupurile uriașilor săi vecini. 
Complectată cu grupuri electroge

Centrala electrică de term ofjcare de la Borzești

ne de mare capacitate, termocen
trala de la Borzești va fi cea mai 
mare din țară.

Momentul cînd primele becuri 
au spart ou lumina lor, pentru 
totdeauna, bezna văii, pătrunzînd 
în barăcile constructorilor și în ca
sele borzeștenilor, va rămîne de 
neuitat. Despre acest eveniment 
îmi vorbea cu emoție în glas 
un tînăr robust, cu fața mare, 
plăcută și priviri visătoare : 
electricianul Pompiliu Fran- 
guloiu. Fusese un entuziasm de ne- 
descris. Oamenii ieșeau în uliță 
chiuind. Clocotea de urale valea in
vadată de noua constelație. Oricine 
i-a fost martor, nu va putea uita 
seara aceea. Nici el, Franguloiu. 
După cum nu va uita că el a apu
cat să vadă Lunca Trotușului toată 
acoperită de holde. A venit la Bor
zești în 1952, cu primul grup de 
constructori.

De la acest „veteran“ de 25 de 
ani, al Borzeștilor, am aflat că ter
mocentrala este de aproape doi ani 
sub patronajul tineretului. Firesc, să 
i se încredințeze „vîrstei de aur“ a- 
ceastă sarcină, cînd patru din cinci 
oameni care lucrează acolo sînt 
tineri. Pînă și director a fost nu

mit pînă la urmă, tot un tînăr dez- 
toinio: inginerul Ciupuliga.

Tinerii aceștia formează un co
lectiv unit, puternic și entuziast. Ei 
au făcut din „casa luminii“ — casa 
lor, au străbătut comune în jur 
— Rîpi, Mînăstirea Cașiu — aju- 
tînd țrin muncă voluntară să pă
trundă în casa țăranilor lampa lui 
Ilici, au amenajat o splendidă casă 
de cultură în fostul conac boieresc 
al moșierului Bogdan, au închegat 
o echipă artistică a cărei faimă e 
cunoscută pe toată valea Trotușu
lui. De două ori ei răspîndesc lu
mină..,

ORAȘUL NOU—ONEȘTI

Evoluția acestei așezări, deter
minată desigur de ritmul Bor
zeștilor lîngă care se află a fost 
uluitoare. în 1953 era comună rus
tică sadea, în 1954 — „centru in
dustrial“, în 1955 — nou oraș pe 
harta țării. în 1952 număra 3.000 
de suflete. Acum a ajuns la aproa
pe 20.000.

în mijlocul orașului, lîngă casa 
de cultură (fostă „cămin cultural 
sătesc“) edilii au înfățișat pe un 

panou, în desene — simboluri, „eo 
a fost“ și „ce este“ la Onești.

Ce a fost ? — Două ulițe cu că
suțe moldovenești cu ceardac și lut 
pe jos. Atît.

Ce este ? — Creșă, cămin d 
copii, spița], blocuri de locuințe 
sute de apartamente, magazine do 
tot felul, străzi asfaltate, restau
rante — un oraș în toată legea, 
răsărit ca din pămînt Ia poalele 
dealului Cuciur. Aceasta e reședin
ța umană a complexului Borzești. 
Aici lucrează o altă parte din bri
gadierii șantierului național.

★
Cu puțini ani în urmă, pe lunci 

de la Borzești, nu se aflau decît 
lanuri legănate de vînt. Acum co
loși de fier, beton și cărămidă au 
cotropit întinderile, umplîndu-le da 
larmă și freamăt nou. Ce imagine 
minunată ai seara privind de pa 
deal panorama noului Borzești 
scăldat în constelația luminilor te
restre. E însemnul anilor liberi în 
cronica uitată de veacuri.

IANCU CIURDAȘU



In regiunea 
Constanta

De 4 zile, tinerii regiunii

tUieiduliLi
De 4 zile, tinerii regiunii Con

stanța, ai Dobrogei socialiste par
ticipă la festivalul regional desfă
șurat în cinstea celei de a XV-a 
aniversări a eliberării patriei noa
stre. Ziua de luni, 17 august, a 
doua zi a festivalului, a fost con
sacrată strîngerii fierului vechi. 
In această zi organizațiile U.T.M., 
cu ajutorul organizațiilor de 
partid, au mobilizat peste 30.000 
tineri care au colectat și predat 
organelor I.C.M. aproape 150.000 
kg. fler vechi. In această acțiune 
s-au evidențiat în mod deosebit 
Comitetele raionale U.T.M. Hîr- 
șova și Negru Vodă, unde tinerii 
au strîns cîte 40.000 kg. fier 
vechi. Cea de a 3-a zi a festivalu
lui, 18 august, a fost consacrată 
înfrumusețării satelor și orașelor 
din regiune. Organizațiile U.T.M. 
au mobilizat mii de tineri in ac
țiunile de curățenie și înfrumuse
țare a satelor și orașelor. In a- 
ceastă zi au fost de asemenea însi- 
lozate 4220 tone de siloz. S-au 
evidențiat în mod deosebit tinerii 
din taberele de tineret deschise 
special pentru însilozare la 
G.A-S.-urile din raionul Băneasa 
și tinerii colectiviști din G.A.C.- 
urile Ostrov, Beilic, Corbu de Jos, 
Mihail Kogălniceanu și altele. In 
această zi brigăzile de muncă pa
triotică ale tineretului ca și ceilalți 
tineri mobilizați de organizațiile 
U.T.M. au văruit 1100 m. de gar
duri, au construit 40 m. gard nou 
din piatră și 120 m. de trotuar In 
comunele Crucea, Horia și Topo- 
log. Au fost curățate 6 parcuri în 
comunele Zebil și Baia, au fost 
săpați 1470 m. de șanț, evidențiin- 
du-se în mod deosebit tinerii din 
Crucea și Dăeni. O mare acțiune 
s-a desfășurat în această zi și la 
carierele de piatră de unde au fost 
extrasă, spartă și transportată pe 
șosele 1842 m. cubi piatră. In a- 
ceastă zi a mai continuat de ase
menea și acțiunea de colectare a 
fierului vechi. Au mai fost colec
tate astfel încă 76000 kg. fier 
vechi.

In regiunea Constanța festivalul 
continuă.

află locul unde divizia de panduri 
„Tudor Vladlmirescu“ a avut pri
ma ciocnire cu hitleriștii. In ziua 
de 17 august utemiștii și tinerii 
din mai multe sate s-au întîlnit 
aici și au ascultat expuneri despre 
eroismul înflăcărat al pandurilor 
noștri care alături de glorioșii 
ostași sovietici, au luptat pentru 
zdrobirea hoardelor hitleriste. Ziua 
de luni s-a încheiat în toată re
giunea Iași cu manifestări asemă
nătoare inițiate de organizațiile 
U.T.M.

Marți — 18 august — a fost 
ziua răspîndlrii cărții. Această zi, 
a treia din cadrul celui de al II- 
lea festival regional al tineretu
lui, a constituit prilejul unor mul
tiple acțiuni în munca cu cartea, 
în organizațiile U.T.M. din întrea
ga regiune. în orașul lași, de pil
dă, cîteva sute de echipe de ti
neri au difuzat cărțile de litera
tură politică, beletristică, tehnică, 
și științifică apărute in cinstea 
marii sărbători. Utemiștii și tine
rii din cadrul palatului Culturii au 
organizat, cu concursul tinerilor 
scriitori din localitate, o seară li
terară cu tema „23 August 
teratură“, în cadrul căreia 
citit din operele cele mai 
zentative ale scriitorilor 
create în cinstea celei de 
aniversări a eliberării
noastre de sub jugul fascist. La 
Fabrica „Țesătura“, comisia con
cursului „Iubiți cartea“ s-a întru
nit și numărul purtătorilor insig
nei „Prieten al cărții“ a sporit cu 
încă șase. De asemenea altor 22 
de tineri li s-a înmînat în cadru 
festiv insigna „Prieten al cărții“- 
Printre aceștia se află frun
tașele în producție Florica Faur, 
Maria Onofrei, Lucreția Olteanu, 
din secția filatură. Iată numai 
cîteva imagini din zilele festivalu
lui tineretului ieșean.

C. SLAVIC

în li- 
s-au 

repre- 
noștri

a XV-a 
patriei

trecerile de fotbal, volei, notație, 
oină, ciclism, călărie, concursul 
moto de încercare și precizie — 
iată manifestările sportive care au 
atras la ștart mii de tineri și ti
nere.

In cea de a treia zi a festivalu
lui, dedicată științei și tehnicii, 
organizațiile de bază U.T.M. au 
organizat întâlniri ale tineretului 
cu profesori, cercetători în dome
niul chimizării petrolului, ingineri, 
inovatori etc. La rafinăria nr. 3 
7 eleajen, de pildă, în fața unui 
număr mare de tineri rafinori, 
șeful cabinetului tehnic, tov. Nico
lae Nicolae, a vorbit despre uti
lajele moderne sovietice de care 
dispune rafinăria pentru obținerea 
uleiurilor superioare. Asemenea 
întâlniri au mai fost ținute la în
treprinderea de Carotaj radioactiv 
și perforare, la I.TS.U., la Fla
căra și alte întreprinderi. In a- 
ceastă zi, în întreprinderile din 
orașul Ploești, tinerii au prezen
tat cabinetelor tehnice aproape 40 
de propuneri de inovații.

De mare popularitate s-a bucu
rat cea de a patra zi a festivalu
lui, care a fost închinată populari
zării și difuzării cărții pentru ti
neret și copii. Utemiștii de la cen
trele de librării și difuzare a cărții 
din cadrul regiunii Ploești au or
ganizai numeroase standuri de 
cărți. Numai în orașul Ploești 90 
de tineri difuzori voluntari din 
întreprinderile „Mecanica" Ploești, 
Flacăra și Centrofarm au distri
buit într-un timp relativ scurt a- 
proape 1.000 de cărți pentru co
pii și tineret.

Cea de a cineva zi a festivalului 
regional a fost închinată eroilor 
clasei muncitoare căzuți în lupta 
pentru libertate și socialism. La 
rafinăria nr. 1 în sala de festivi
tăți a fost organizată o expunere 
în fața a 1.000 de tineri despre 
eroii clasei muncitoare, 
lupta uteciștilor. Tot în
zi multe organizații de bază U.T.M. 
din orașul și regiunea Ploești au 
organizat expuneri la colțurile 
U.T.C. despre activitatea partidu
lui și a uteciștilor în anii ilegali
tății. De asemenea au fost organi
zate vizite la 
la alte locuri

despre 
această

I. ȘERBU

In regiunea Iași
Cum petrece tineretul din regiu

nea lași această săptămînă ? Ti
nerețea a dat zilelor din această 
săptămînă alte denumiri. Luni — 
17 august — a fost z.ua cunoaș
terii eroilor clasei muncitoare și 
a eroilor sovietici. In această zi 
în organizațiile de bază U.T.M. 
din regiune au avut loc adunări 
în cadrul cărora s-a vorbit despre 
eroii iubiți care prin jertfa lor au 
contribuit la dobindirea libertății 
și fericirii poporului, T 
miști de la Fabrica de 
180 de utemiste de la 
a Fabricii „Țesătura“ 
elevi ai școlilor medii1 
nit la casa memorială 
tilie“. Aici au vizitat casa muzeu 
și au ascultat istorisiri dm viața 
și lupta eroului. Pe șantierul de 
locuințe Păcurati, tinerilor con
structori li s-a vorbit despre fră
ția de arme dintre ostașii romini 
și ostașii sovietici în războiul an
tihitlerist La Ceplenița, raionul 
Hîrlău, utemiștii, tinerii și pionie
rii din satele Bădeni, Cirjoaia, 
Cotnari, Hodora au venit la mo
numentul eroilor sovietici unde 
li s-a vorbit despre cei căzuți în 
1944 în lupta pentru eliberarea po
porului nostru de sub jugul fas
cist. In apropierea Vasluiului se

50 de ute- 
antibiot.ee, 
unitatea B 

și 120 de 
s-au înftl- 

i „Ilie Pin-

V. Em. Galan: 
„Bărăgan“ 
Volumul II

Volumul II al romanului 
„Bărăgan“ de V. Em. Galan a- 
duce din nou în fața cititorilor 
eroii pozitivi îndrăgiți din pri
mul volum, prezintă activitatea 
lor creatoare în noi condiții, 
scoțînd în evidență creșterea 
lor, biruințele pe care știu să 
le obțină în munca lor avîntată. 
Din multitudinea faptelor petre
cute în viața gospodăriei de 
stat și a satelor dimprejur, se 
conturează tot mai clar o ten
dință care se impune și care 
duce la victoria noului asupra 
vechiului, la noi succese pe dru
mul transformării socialiste a 
agriculturii. în țesătura plină 
de veridicitate a conflictului, se 
face tot mai multă lumină, duș
manii camuflați ai oamenilor 
muncii sînt demascafi, iar oa
menii cinstiți se strîng în jurul 
comuniștilor, luptă pentru socia
lism, pentru o viață frumoasă 
și îmbelșugată. Pe rînd cad 
vechi prejudecăți, se risipesc 
îndoeli, țăranii muncitori se 
conving că Bărăganul le poate 
oferi temeiul unei vieți elibe
rate de sărăcie dacă, urmînd 
Îndemnul comuniștilor, se înca
drează în drumul larg și lumi
nos al agriculturii socialiste. In 
viziunea comunistului Anton 
Filip, gospodăria de stat are 
tocmai rolul de a oferi statului 
o producție agricolă sporită și, 
în același timp, de a fi un exem
plu bun de urmat pentru țăranii 
muncitori care trebuie să pă
șească pe calea arătată de par
tid, a agriculturii socialiste. în 
mod și mai complex și profund 
se desenează astfel în acest al 
doilea volum figura comunistu
lui Anton Filip care, îndepli
nind fără șovăire sarcina tra
sată de partid, muncește cu ab
negație în fruntea gospodăriei 
de stat. Anton Filip este energic 
si hotărît. Inteligent și modest 
pricenut și harnic, are un deose
bit de ascuțit simț de clasă 
care-1 conduce în activitatea sa. 
Astfel reușește el să ocolească 
cursele întinse de dușmani, să-i 
demaște pe aceștia și să-i facă 
Inofensivi, îndeplinindu-șl cu

In regiunea Ploești
Pentru miile, de tineri si tinere 

fiecare zi a festivalului aduce lu
cruri noi, interesante, tn orașul 
Ploești, ca și in întreaga regiune, 
a doua zi a festivalului a fost de
dicată

Muzeul Doflana și 
istorice.

N. PUIUmanifestațiilor sportive, tn-

Teatrul de stat din orașul Roman, care a fost dat în folosință în 
acest an.

Minunate zile de vacanță ! în tabăra de la Costini, raionul Sighet, și-au petrecut vacanța și școlarii 
din Satu Mare.

Finalele Spartachiadei 
de vară a tineretului

In după-amiaza zilei de ieri, a avut loc festivitatea de deschi
dere a finalelor pe țară a primei Spartachiade a pionierilor și 
școlarilor precum și a celei de-a IV-a ediții a Spartachiadei de 
vară a tineretului. Cu acest prilej a luat cuvîntul tovarășul Nico
lae Roman, secretar al C.C. al U.T.M., președintele Comisiei cen
trale de organizare a Spartachiadei tineretului, care a spus prin
tre altele: „Această grandioasă manifestare a tinereții și a spor
tului este închinată zilei de 23 August, măreața sărbătoare na
țională a poporului nostru, cînd se împlinesc 15 ani de la elibe
rarea patriei de sub jugul fascist. Numărul însemnat de partici
panți la aceste competiții este o dovadă a pasiunii cu care a 
îmbrățișat tineretul nostru întrecerile sportive, a condițiilor minu
nate pe care le are flecare tînăr din (ara noastră pentru practi
carea celor nul diferite discipline sportive. In întrecerile în care 
sînteți antrenați, să luptați cu și mai mult elan tineresc, să dove
diți astfel că sînteți demni reprezentanți ai sutelor de mii de 
participanți la aceste două competiții. In numele comisiei centrale 
de organizare a Spartachiadei vă doresc mult succes“.

Amatorii de sport care au popu
lat ieri tribunele Stadionului Ti
neretului, unde și-au dat întâlnire 
pentru a-și disputa întâietatea fi* 
naliștii primei ediții a Spartachia
dei pionierilor și școlarilor pre
cum și cei mai buni dintre parti- 
cipanții la cea de a IV-a ediție a 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui, au avut in față o dilemă nu 
chiar așa de ușor de rezolvat. Și 
rut urne, ce întreceri să urmărească 
cu prioritate : cele de atletism sau 
volei, handbal sau oină, notație, 
tir sau trîntă. Cei mai nehotărîți 
au făcut ei înșiși o verita,bilă pro
bă de cros de la terenul de hand
bal la cel de volei, apoi la bazi
nul de înot. Și nu-i de mirare de 
vreme ce sînt antrenați în aceste 
întreceri aproape 3.000 de concu- 
renți (dintre care 1526 sînt numai 
pionieri și școlari). Oriunde însă, 
pe pista de atletism, în apa lim
pede a bazinului de înot, sau pe 
gazonul verde al terenului de oină, 
tinerii sportivi au demonstrat o 
bună pregătire tehnică și mai cu 
seamă o excelentă comportare 
morală. Nu o singură dată, acolo 
unde forțele păreau egale, voința, 
dîrzenia au avut ultimul cuvint în 
obținerea victoriei.

...Era setul decisiv al partidei 
masculine de volei dintre forma
țiile Combinatului Poligrafic „Ca
sa Scînteii“ și cea a petroliștilor 
din Cîmpina. Ultimul set și scorul

egal: 15-15, Cele două puncte 
care aveau să aducă victoria re
clamau mult calm, o desăvârșită 
atenție și mai cu seamă o remar
cabilă putere de luptă. Și iată că 
aici la capitolul acesta bucurește- 
nii s-au dovedit mai buni, ceea ce 
le-a adus pe merit satisfacția pri
mei victorii. La fel de antrenantă 
a fost și întâlnirea feminină de 
volei dintre formația textilistelor 
din Arad și cea a Asociației „Stă
ruința“ Oradea. Victoria a reve
nit, după consumarea a trei seturi 
de-a dreptul palpitante, primei 
echipe cu scorul 2-1.

Nici întrecerile celor mai mici 
participanți n-au fost mai puțin 
interesante. Handbaliștii mai ales 
au ținut cum se spune „tribunele 
in picioare". Reprezentantele re
giunii Stalin au dispus cu un seor 
categoric : 10-0, de echipa regiu
nii Suceava iar reprezentativa fe
minină a regiunii Ploești de cea 
a orașului București cu un scor 
mai puțin concludent—3-1. Constăn- 
țenii cucerind o victorie asupra 
timișorenilor la o diferență de 9 
puncte : 13-4. Handbalistele de la 
Textila Buhuși au întrecut pe 
merit, scor 5-2, in cadrul primei 
serii de handbal a Spartachiadei 
tineretului, campioanele orașului 
București,

înaintarea în grad a unor generali 
și ofițeri din Forțele Armate 

ale Republicii Populare Romîne
Prin Hotărîre a Consiliului de Miniștri al JU P. Romîne, cu pri

lejul cellei de-a XV-a aniversări a “ " " - • • • •
fascist, au fost înaintați în grad:

Generali și ofițeri 
activi

eliberării Rommiei de sub jugul

Colonel 
Colonel 
Colonel 
Colonel

Nicolae Crișan
Teodor Paraschiv
Marin Niculescu
Ioan Tudor (din MAI.)

La gradul de general 
de armată :

General colonel Leontin Sălăjan
General colonel Iacob Teclu

La gradul de general 
colonel:

General locotenent Arhip Fioca
General locotenent Ion Tuto-
veanu

La gradul de general 
locotenent:

General maior Mihail Burcă
General maior Serghie Nicolau
General maior Stan Marcu

La gradul de general 
maior:

Colonel 
Colonel 
Colonel 
Colonel

Petru Rotșru
Dumitru Eremia 
Ion Rasoviceanu 
Eugen Mareș

gradul deLa , 
contraamiral

Căpitan de rangul I Victor 
Bogdan

Generali și ofițeri 
din rezervă

La gradul de general 
colonel :

General locotenent Dumitru
Dămăceanu
General 
sescu
General
lescu
General
Haupt

locotenent Radu Ru-

locotenent Ilie Crețu-

locotenent Mircea

La gradul de general 
maior:

Golonel Dumitru Vițeleana

Prima zi a întrecerilor ne-a în
găduit cum era și firesc să facem 
cunoștință cu noi speranțe ale 
sportului romînesc, despre care de 
bună seamă ne va fi dat să mai 
auzim. Acum Mariana Hlopețchi 
campioană de tir a regiunii Hune
doara (juniori categoria I-a) are 
numai 14 ani. Dar, se dovedește 
deosebit de dotată in această dis
ciplină sportivă. Deși numai de 
doi ani practică atletismul, Roza- 
lia Toncs, din comuna Dostad, Hu
nedoara, a îndrăgit nespus de mult 
aruncarea cu greutatea. Și în a- 
ceastă listă de bună seamă se cu
vine să-i încadrăm pe tinerii 
luptători Ion Boca și Traian 
Lungu din regiunea Cluj, pe hand
balistele Maria Mânu, E. Mezaroș, 
Etel Coboj și pe voleibalistele de 
la G.A.S. Borș, raionul Oradea. Și 
firește lista completă n-o vom 
căpăta decît după terminarea a- 
cestor disputate întreceri. Pe mulți 
dintre ei vom avea prilejul să i 
urmărim în zilele care au rămas 
pînă la 24 august cînd va lua 
sfirșit această mare competiție 
sportivă de masă.

VAL. PIETREANU

--- •
Noul

din
teatru de stat
Orașul Stalin

In cinstea zilei de 23 August, 
lucrătorii întreprinderii de con
strucții nr. 3 din Orașul Stalin 
au terminat construcția noului 
teatru de stat din acest oraș. Con
strucția cuprinde o sală de spec
tacole cu o capacitate de peste 
800 de locuri, foaiere elegante, o 
scenă 
derne 
actori

La
și-au adus contribuția numeroși 
cetățeni care au efectuat peste 
180.000 ore da muncă voluntară.

înzestrată ou cele mai mo- 
instalații, cabine pentru 

și alte încăperi, 
construcția noului teatru

(Agerpres)

Lucrări literare apărute în cinstea

Consfătuirea pe țară de la Institutul 
agronomic „Nicolae Bălcescu“

Marți seara, la Institutul agro
nomic „Nicolae Bălcescu“ din Ca
pitală, s-au încheriat lucrările con
sfătuirii pe țară privind „Cultura 
grîuluj și a altor cereale păioase 
de toamnă“, organizată de Minis
terul Agriculturii și Silviculturii.

In tot cursul zilei au avut loc 
discuții, fiind dezbătute pe larg 
probleme cu privire la raionarea 
soiurilor de grîu, orz și secară de 
toamnă în diferite regiuni natu
rale de producție din țara noastră, 
precum și probleme de agroteh
nică a griului de toamnă.

La consfătuire a luat cuvîntul 
tovarășul Alexandru Moghioroș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care a subliniat impor
tanța măsurilor luate de partid și 
guvern pentru a sprijini dezvolta
rea producției agricole, precum 
și sarcinile ce revin cercetători
lor și lucrătorilor din agricultură 
pentru sporirea producției de grîu.

Tov. Marin Stancu, adjunct al

Silvb 
înche- 
citire 

unei rezoluții adoptate de toți par- 
tîcipanții la consfătuire, care cu
prinde o serie dei precizări privind 
raionarea soiurilor de grîu și se
cară, agrotehnica soiurilor noi de 
grîu de toamnă, punîndu-se accent 
deosebit pe pregătirea terenului 
în care arătura adîncă de 35—40 
cm. trebuie să joace un rol hotă- 
rîtor în șporirea producției de 
grîu, stabilirea momentului optim 
de î-nsămînțare în funcției de soi, 
planta premergătoare și condi
ții pedo-climaticei, cantitatea de 
boabe germinabile pa metrul pă
trat și adîncimea de semănat, pre
cum și modul de aplicare a în
grășămintelor minerale și chim'ce, 
cu precizarea diferențierii ce de
curge din cultivarea irigată sau 
neîrigafă a griului.

ministrului Agriculturii și 
culturii, a luat cwîntul la 
ierea ședinței și a dat

(Agerpres)

Decada culturii R.P. Romîne
In Capitală, cu prilejul Deca

dei culturii R. ~ ~
miercuri dimineața 
Bazarul tipăriturii 
discului.

Bazarul cuprinde 
loroese din literatura 
romînească și universală, clasică 
și contemporană, culegeri de 
cîntece populare romînești, pre
cum și un mare număr de lucrări 
muzicale consacrate celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării pa
triei.

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ a prezentat miercuri seara 
în sala Comedia în cadrul De
cadei culturii premiera piesei 
„Surorile Boga“ de Horia Lovi- 
nescu.

P. Romîne, 
s-a deschis 
muzicale și

lucrări va- 
muzicală

celei de a XV-a aniversări a eliberării patriei
succes misiunea. Fiind unul din 
cele mai realizate tipuri de 
comuniști din literatura noastră 
nouă, Anton Filip ne apare în 
toată complexitatea caracterului 
său, în întreaga bogăție a vieții 
sale sufletești. In fruntea mase
lor de oameni ai muncii, punînd 
umărul totdeauna acolo unde e 
mai greu, activist neobosit, e- 
ducator iscusit, soț drăgăstos, 
iată cum ne apare în multilate
rala sa personalitate acest erou 
de o mare frumusețe morală.

Cu totul altfel arată indivizii 
din tabăra dușmanilor poporului, 
orbiți de furia lor neputincioasă 
față de realizările socialismului, 
descompuși moralicește, încăie- 
rîndu-se între ei pentru un cio
lan. O gamă variată de aseme
nea specimene ca Tiberiu Er- 
han, fost colonel, dușman în
veninat care se ascunde tur- 
bînd de furie. Berijan, Horuțiu 
șl alții ne este prezentată în 
toată hidoșenia ei, ca un îndemn 
la vigilență necruțătoare pe care 
autorul îl adresează maselor de 
cititori.

O scenă deosebit de reușită 
a romanului este aceea de la 
sfîrșitul volumului II cînd. pe ca
lea undelor radiofonice, vine că
tre oamenii din Lespezi vestea 
despre plenara CC. al P.M.R. 
din 3—5 martie 1949. veste care 
umple de bucurie inimile țărani
lor muncitori, ale lucrătorilor 
gospodăriei de stat. Este un 
moment care ilustrează cu plas
ticitate mersul înainte, de ne
biruit al agriculturii noastre pe 
drumul socialismului.

poporului muncitor german de a 
se opune planurilor revanșarde 
ale cercurilor imperialiste. De la 
început, poetul surprinde cu preg
nanță trăsăturile caracteristice ale 
celor două stata germane, deose
birea dintre politica ațițătoare 
la război a cercurilor conducă
toare din R.F.G. și dintre acti
vitatea închinată păcii a oame
nilor muncii din Republica De
mocrată Germană — primul stat 
al muncitorilor și țăranilor din 
istoria Germaniei. Poetul no
tează în acest sens, aflîndu-se la 
granița dintre cele două Ger
manii :

Barieră de lemn... Ca în visele 
stranii

Doar timpul se-aude cum trece 
în zbor ;

Aici, la răspîntii-străin 
călător —

Eu stau răzimat între două 
Germanii.

Eugen Frunză:
„Oameni și căști“
Rod al unei călătorii în RE. 

Germană, volumul de versuri al 
lui Ev.gcn Frunză „Oameni și 
căști“, exprimă protestul hotărît 
al poetului în fața reînvierii mi
litarismului prusac agresiv, încre
derea lui în forța și hotărirea

E noapte aici... Și doarme pe 
pintec

Balaurul negru, în veacul apus.
Dar dincolo : zorii ! O, farmec 

nespus I
Dar dincolo, iată sclipește 

un cîntec,
(„La un hotar, privind spre 

răsărit" ).

Ca într-un infern dantesc se 
perindă în viziunea poetului 
toate elementele atmosferei de 
descompunere morală, de isterie 
războinică, de afacerism veros 
care caracterizează viața de toate 
zilele din Germania occidentală. 
Poetul descrie urmările ocupației 
americane în orașele din R.F.G. 
dezmățul reclamelor care înă
bușe cerul și soarele, urletele 
inumane ale samsarilor și specu
lanților, spectacolele degradante 
ale sporturilor transformate în 
bussines, țipetele amatorilor de 
rock and roii în ferestrele casei 
lui Beethoven, manifestațiile a- 
menințătoare ale foștilor și ac
tualilor SS-iști, suferințele șome-

rilor și, indică cu un deget 
acuzator pe cei ce sînt vinovați 
de aceste lucruri, monopolurile 
de teapa lui Krupp — aflate la 
cheremul slăpînilor lor de peste 
ocean. Poetul își manifestă în 
același timp încrederea în 
forța luptei oamenilor mun
cii germani, în hotărirea lor de 
a se opune crimelor pregătite de 
clasele exploatatoare. El adre
sează o chemare încurajatoare 
unei fete care demonstrează pen
tru pace, împotriva războiului 
imperialist ;

Șade copila sub teiul bătrîn
Și strînge o neagră placardă 

la sin
Citiți-o : „Nu, de trei ori, 
Domnule Conrad 1“.
Fată germană, cu strigăt bălai, 
Inalță-te mîndră și teamă 

să n-ai...
Volumul „Oameni și căști“ de 

Eugen Frunză reprezintă o mî- 
nioasă condamnare a încercărilor 
de reînviere a fascismului, o 
cîntare avîntată în sprijinul idei
lor nobile ale păcii și prieteniei 
intre popoare.

Mihai Beniuc:
„Pe muchie de cufit“

Romanul „Pe muchie de cuțit“ 
de Mihai Beniuc reprezintă o 
interesantă frescă socială a țării 
noastre în anii celui de al doi
lea război mondial, o foarte reu
șită descriere a vieții mediilor 
intelectuale din acea vreme. Cu 
deosebită forță se înfruntă în 
paginile sale intelectualii cins
tiți, legați de popor, în frunte 
cu comuniștii, și intelectualii 
care s-au vîndut reacțiunii, fas
cismului. Un tip foarte bine 
conturat de intelectual integru 
și clarvăzător este comunistul 
Atanasie Mustea. Proiectat pe 
fundalul cercurilor de intelec
tuali haotici și abrutizați, otră
viți de miasmele descompuse ale 
teoriilor pătrunse de ura față de

om, fasciste. Mustea apare în
tr-o lumină plină de frumusețe, 
ca un personaj cu o bogată via
ță sufletească, căruia partidul 
i-a oferit o minunată busolă în 
viață — biruitoarea învățătură 
marxist-leninistă. Această învă
țătură îi ajută pe Mustea și pe 
tovarășii săi de idei să se orien
teze in situațiile cele mai com
plicate, să nu fie înșelați de 
demagogia politicienilor bur
ghezi, să-și cunoască locul și ro
lul în marea luptă pentru feri
cirea poporului. Netulburați, în 
mijlocul derutei intelectualilor 
șovăitori, rupți de popor, în 
plin dezmăț al legionarilor în
frăți în slujba murdară a fas
cismului german, comuniștii își 
duc lupta de lămurire a poporu
lui asupra căilor pentru elibera
rea de sub jugul fascist, pentru 
ieșirea din războiul criminal 
antisovietic, urît de popor, pen
tru întoarcerea armelor împotri
va Germaniei hitleriste și pen
tru dărîmarea odiosului regim 
burghezo-moșieresc.

Deosebit de impresionant! este 
pasajul din roman în care se 
descrie jertfa unor comuniști și 
uteciști arestați și schingiuiți de 
către siguranța burghezo-moșie- 
rească și care au suferit cele 
mai îngrozitoare torturi dar au 
rezistat, nu și-au trădat tovară
șii, și-au făcu? datoria față de 
partid, păstrînd secretul care 
asigura succesul unor impor
tante acțiuni de luptă împotriva 
fascismului.

Prezintă de asemenea un mare 
interes acea parte a romanului 
în care se povestește înfrunta
rea de idei dintre comunistul 
Mustea și poetul decadent pore
clit „Marele Anonim“ care poza 
în scriitor „eteric“ și „metafi
zic“ aflat deasupra politicii și 
care era de fapt înfeudat reac- 
țiunii, un pion al planurilor de 
răspîndire a teoriilor obscuran
tiste, antipopulare. Fiecare rînd 
al acestui fragment are o mare 
forță satirică, demascînd cu vi-

goare pe intelectualii care-și ca
muflau sub masca apolitismului 
trădarea față de popor.

Primul volum al romanului 
începe odată cu frămîntările 
provocate în popor de vinzafea 
de către burghezo-moșierime a 
oamenilor muncii romîni și ma
ghiari fascismului hortyst, și se 
încheie după victoria armatelor 
sovietice de la Stalingrad, des
criind astfel într-o interesantă 
perspectivă istorică, firul desti
nului poporului nbstru în acei 
ani, creșterea speranțelor lui de 
eliberare de sub jugul fascist 
odată ou biruințele poporului 
sovietic, mobilizarea maselor la 
lupta antifascistă de către parti
dul comunist.

și ou precizie, neclintit în dra
gostea sa față de cauza partidu
lui.

în „Șoseaua Nordului" Eugen 
Barbu rezervă o parte însemnată 
descrierii pregătirii amănunțite 
de către partid a insurecției ar
mate, activității formațiilor de 
luptă patriotice înarmate, care, 
împreună cu trupele rominești, 
au zdrobit încercările armatelor 
hitleriste de a ocupa Bucureștiul. 
Cu multă forță epică sînt evo
cate bătăliile de la marginea 
Capitalei pentru oprirea încercă
rilor de înaintare ale fasciștilor, 
lichidarea punctelor de rezistență 
și obiectivelor de importanță mi
litară ocupate de aceștia. Hotă- 

datoria cu orice

Pe scena Teatrului C.C.S., în 
cadrul fazei finale e celui de.al 
V-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori, formațiile ar
tistice din regiunile Baia Mare, 
București, Regiunea Autonomă 
Maghiară și regiunea Timișoara 
au făcut cunoscute publicului fru
musețea și bogăția cîntecului și 
a dansului popular din regiunile 
lor.

Tot cu prilejul Decadei cultu
rii, miercuri dimineața s-a des. 
chis la Academia Militară Ge
nerală expoziție „Viața și opera 
lui Alexandru Sahia“, organizată 
de Uniunea Scriitorilor din R. P. 
Romînă și Ministerul Invățămin- 
tului și Culturii.

Manifestări cultural-artistice 
consacrate Decadei culturii con
tinuă să aibă loc în toate centrele 
țării.

La Cluj, miercuri s-a deschis 
în fostul palat Banffy — unul 
dintre cele mai frumoase monu
mente arhitectonice din țară — 
Muzeul de artă din Cluj.

La Cluj, Craiova și Iași — 
miercuri seara a fost prezentat 
în premieră de gală filmai do
cumentar „Pe drumurile Romî- 
niei“.

(Agerpres)

-•

Eugen Barbu:
„Șoseaua Nordului“

Bun cunoscător și descriitor al 
vieții clasei muncitoare, Eugen 
Barbu continuă să dezvolte în 
romanul „Șoseaua Nordului“ ac
tivitatea începută pe această li
nie în volumul de nuvele „Oaie 
și ai săi“. Ultima sa carte are 
un caracter unitar, 
și evocă în pagini \ 
patos și sobrietate, 
unor muncitori comuniști 
s-au acoperit de glorie 
lupta organizată de partid 
tru eliberarea de sub jugul 
cist. Eroii săi sînt oameni 
tr-o bucată, devotați pînă la ca
păt cauzei partidului, gata să-și 
dea viața pentru fericirea po
porului dacă lupta o cere, capa
bili să reziste cu 
eroism la cele mai grele încer
cări. Un asemenea 
mare frumusețe morală, care in
spiră cititorului o profundă ad
mirație prin forța lui sufletească, 
prin tăria convingerilor, prin cal
mul și priceperea sa este, de pil 
dă, mecanicul comunist Gheorghe 
Mareș. în cele mai grele clipe 
ale vieții sale, Mareș nu-și pierde 
cumpătul, știe să acționexe ferm

închegat, 
pline de 

, figurile 
care 

în 
pen- 
fas- 
din-

bărbăție și

erou de o

litară ocupate 
rîți să-și facă 
preț, să apere orașul lor drag, 
muncitorii și
care se află eroii iubiți ai citi
torilor, ca Mareș, T amulete, Du- 
mitrana etc. își fixează niște 
poziții întărite și se pregătesc 
să întâmpine atacul fasciștilor. 
Cînd tancurile hitleriste se nă
pustesc asupra lor, ei nu se 
sperie, nu dau înapoi, ci, dimpo
trivă, le întâmpină cu un foc de 
arme bine țintit, le împroșcă cu 
grenade. Studentul Niculescu ho
tărăște să împiedice înaintarea 
unui tanc și face acest lucru 
cu prețul vieții sale, convins că 
jertfa lui va contribui la făurirea 
unei vieți mai bune pentru po
porul muncitor.

„Șoseaua Nordului" este o e- 
vocare plină de patos a abnega
ției comuniștilor care au ridicat 
cu avînl la luptă împotriva fas
cismului pe oamenii muncii, do- 
vedindu-se în toate împrejură
rile a fi demni de mărețul titlu 
de membri ai partidului clasei 
muncitoare.

soldații, printre

INFORMAȚII
La 18 august a.c. a plecat în R. 

Cehoslovacă o delegație formată 
din foști combatanți în războiul 
antihitlerist pe frontul din Ceho
slovacia, membri ai unor familii 
de ostași romîni căzuți pe terito
riul Republicii Cehoslovace și pio
nieri.

Delegația va participa la solem
nitățile ce vor avea loc la Praga, 
Brno și Zvolen în preajma zilei 
de 23 August, în memoria ostași
lor romîni căzuți în luptele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei.

ir
La 19 august a. c. a plecat în 

Republica Populară Ungară o de
legație formată din foști comba
tanți în războiul antihitlerist pe 
frontul din Ungaria, membri ai 
unor familii de ostași romini că
zuți în luptele pentru eliberarea 
teritoriului Republicii Populare Un
gare și pionieri.

Delegația va participa la solem
nitățile ce vor avea loc la Buda
pesta^ și Debrețin în preajma zilei 

ostași, 
pentru

de 23 August, în memoria 
lor romîni căzuți în luptele 
eliberarea Ungariei.

★
Miercuri după-amiază a 

cu avionul spre R. P. Bulgaria 
delegația romînă care va parti
cipa la Conferința anuală a di. 
rectorilor societăților de naviga- 
ie dunărene, ce se va desfășura 

la Varna între 20 și 27 august 
a.c. Delegația este condusă de 
tov. Petre Mîrza. directorul Na
vigației civile din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica. 
iilor.

Conferința va dezbate proble* 
me legate de adîncirea colabo
rării în transportul dunărean, în 
scopul mai bunei utilizări a flo
telor respective.

plecat

z.ua
antibiot.ee


Schimbul de mesaje între 
N. S. Hrușciov și J. Nehru

MOSCOVA 19 
fASS transmite :

La 12 august 
președintele Consiliului de Mini
ștri al U.RS.S., a adresat primu
lui ministru al Indiei, Jăwaharlal 
Nehru, un mesaj de răspuns la 
mesajul acestuia din 8 august a.c., 
în legătură cu apropiatul schimb 
de vizite dintre conducătorii gu
vernelor U.R.S.S. fi S.U.A.

Sint convins, a scris J. Nehru 
lui N. S. Hrușciov, că acesta este 
un eveniment deosebit de impor
tant pentru pacea in lumea în
treagă fi sper cu sinceritate că el 
va duce la destinderea încordării, 
va contribui la organizarea viitoa
relor tratative la nivel inalt fi la 
încheierea de acorduri.

(Agerpres).

N. S. Hrușciov,

Opiniile senatorilor 
americani

NEW YORK 19 (Agerpres). - 
Referindu-se la viitorul schimb 
de vizite dintre primul ministru 
sovietic N. S. Hrușciov și preșe
dintele S.U.A., Eisenhower, agen
ția Associated Press arată că ;,cu 
excepția cîtorva păreri contrarii, 
majoritatea senatorilor au primit 
cu satisfacție această hotărîre“.

După cum relatează agenția ci
tată, într-o convorbire dintre se
natorii Humphrey (democrat), 
Scott (republican) și Clark (de
mocrat), transmisă de postul de 
televiziune Pennsylvania, cei trei 
interlocutori „au fost de acord că 
acest schimb de vizite este un lu
cru favorabil".

Senatorul Scott a declarat cu a- 
cest prilej că schimburile de pă
reri la cel mai înalt nivel repre
zintă „un 
dezgheț In relațiile americano-so- 
•vietice".

Intr-un alt interviu televizat se
natorul republican Morton a afir
mat că „din asemenea întîlniri 
sînt mai multe de ciștigat decit 
de pierdut“.

Aceste declarații oglindesc lar
gul curent de opinie manifestat în 
Statele Unite in favoarea viitoa
relor întrevederi dintre Hrușciov 
și Eisenhower.

anumit proces de

Un milion de japonezi au manifestat în orașele Japoniei Împotriva Înrobitorului 
ritate“ japono-american. Un aspect de la demonstrația din Tokio

Tineri din patru continente despre țara noastră:

„Am căpătat imaginea 
unui tineret fericit“

I-am întîlnit în Bucureștiul no
stru iubit. Observau cu atenție 
orașul ce-și dezvăluia frumusețea. 
Priveau cu interes schelele con
strucțiilor ce dăruiesc un pitoresc 
deosebit străzilor bucureștene, 
poposeau în magazinele totdeauna 
pline de cumpărători, admirau se
ninătatea și optimismul mulțimii 
ce umple bulevardele orașului. 
Tinerii aceștia, veniți din atl- 
tea țări,- se cunoscuseră la 
Viena in timpul Festivalului, iar 
acum se găseau pentru citeva zile 
aici, in minunata noastră țară, 
oaspeți ai unui tineret și ai unui 
popor harnic.

Primul contact cu realitatea ro- 
minească. Carnețelele erau pline cu 
notițe, pe peliculă au fost prinse 
■nenumărate imagini, în suflet 
s-au strîns amintiri de neuitat...

l-am întrebat pe oaspeții noștri 
ce impresii au căpătat despre 
Republica Populară Romină.

„Tineretul romîn este 
un exemplu pentru noi..."
Pe aleile tăcute ale muzeului ce 

reconstituie satul romînesc am 
stat de vorbă cu tinărul ziarist 
indian RAM CHANDRA SINHA 
de la „Hindusthan Samachar".

— Am o mulțime de impresii 
dintre cele mai bune. Dorința mea 
a fost să văd terenurile petrolifere 
din Romînia. Curiozitatea o con
sider firească. Intre țările noastre 
s-a statornicit o colaborare rodni 
că în domeniul industriei petroli
fere. Guvernul romîn ajută India 

In mesajul de răspuns al lui 
N. S. Hrușciov se spune printre 
altele :

Sînt convins, ca și dv., că apro
piatul schimb de vizite dintre 
președintele Eisenhower și mine 
va avea o însemnătate pozitivă și 
că el va contribui la destinderea 
încordării internaționale și la rea
lizarea acordurilor necesare. Spre 
acest scop tinde guvernul sovietic 
și întregul nostru popor, subli
niază N. S. Hrușciov.

Dăm o înaltă prețuire înțelege
rii juste de care ați dat dovadă 
in aprecierea politicii noastre fi 
eforturilor pe care le întreprindeți 
în interesele destinderii încordării 
internaționale fi îmbunătățirii re
lațiilor dintre state, scrie în înche
iere N. S. Hrufciov.

DELHI 19 (Agerpres).— TASS 
transmite:

Toate ziarele centrale din 19 
august publică la locuri de seamă 
și sub titluri mari știri privitoare 
la schimbul de mesaje între pr.mul 
ministru al Indiei, J. Nehru, și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov. Ziarele subliniază în titluri 
că J. Nehru salută schimbul de 
vizite. Ziarele relevă de aseme
nea că atît J. Nehru cît și N. S. 
Hrușciov își exprimă speranța că 
acest eveniment va contribui 
slăbirea încordării.

Totodată ziarele informează 
primul ministru J. Nehru a adre
sat ambasadorului Indiei in 
S.U.A. o telegramă în care îl so
licită să transmită președintelui 
Eisenhower adînca lui satisfacție 
în legătură cu schimbul de vizite 
între N. S. Hrușciov și D. Eisen
hower, și felicitările lui cu prile
jul acestui pas important care, 
după cum arată Nehru, „proba
bil că va duce la o importantă 
slăbire a încordării internațio
nale și va aduce o contribuție la 
cauza păcii în lumea întreagă“.

Tn mesajul său de răspuns a- 
dresat primului ministru el In
diei, pe care îl publică ziarele, 
președintele S.U.A., D. Eisenho
wer, scrie printre altele: „Sper 
că aceste vizite vor contribui la 
o mai bună înțelegere între Sta
tele Unite și Uniunea Sovietică“.

că

să pună în valoare resursele ei 
petrolifere. Vă închipuiți bucuria 
mea de a intîlni la Ploești tineri 
indieni care studiază in Romînia 
experiența voastră în materie pe
troliferă. Ei erau ineîntați de spri
jinul ce li se acordă spre a-și în
suși o înaltă calificare. Vizitînd 
rafinăria de la Ploești am fost 
deosebit de impresionat de utila
jul petrolifer cu adevărat modern, 
de rezultatele excepționale pe care 
le obțin muncitorii și inginerii ro- 
mini. Succesele industriei voastre 
petrolifere dovedesc ce poate rea
liza un popor liber, stăpin pe bo
gățiile țării sale. Vreau să adaug 
că pretutindeni am întîlnit tineri 
muncitori și ingineri, Despre ei, 
muncitorii și inginerii mai vîrstnici 
ne-au vorbit cu multă căldură. 
Asta înseamnă că tineretul romîn 
contribuie intr-o măsură impor
tantă la înflorirea patriei sale. 
Pentru noi, indienii, este un 
exemplu, o lecție...

„Tractoarele romtneș I 
sînt de o calitate superioară"

Ne vorbește GENO SOESAN- 
TO, conducătorul delegației indo
neziene, un tinăr mărunțel, slăbuț, 
de o vioiciune cuceritoare :

— Am văzut multe lucruri în 
Romînia fi toate m-au interesat.

Ne-a impresionat în mod plăcut 
moderna rafinărie de la Ploefti. Și 
la noi in țară sint rafinării dar ele 
sînt exploatate de societățile 
străine. Petrolul rominesc aparține 
insă poporului romîn. Acum și po

Manifestări peste hotare
închinate sărbătoririi Iui 23 August
Moscova: Săptămîna 

muzicii romînețti
MOSCOVA 19. — Coresponden

tul Agerpres transmite :
Tn fiecare an, în preajma zilei 

de 23 August, radiodifuziunea 
sovietică organizează cîte o Săp- 
tămînă a muzicii romînești. Și 
anul acesta începînd din ziua de 
17 august, postul de radio Mos- 
cova transmite zilnic concerte de 
muzică romînească.

Primul concert a fost în între
gime alcătuit din melodii popu
lare de pe toate plaiurile Ro. 
mîniei. Un alt concert a cuprins 
arii din opere clasice, interpre
tate de artiștii noștri de operă. 
Un număr de concerte sînt dedi
cate maeștrilor artei tomînești de 
muzică instrumentală și muzicii 
de cameră romînești.

Tn total în Săptămîna muzicii 
romînești vor fi transmise șapte 
concerte de cîte 30—45 minute 
fiecare.

Budapesta: O manifestare 
a prieteniei 

romîno-maghiare
BUDAPESTA 19. — Corespon

dentul Agerpres transmite : In 
sala clubului Fabricii de cabluri 
și materiale plastice din Buda
pesta, întreprindere cu peste 2.000 
de salariati, care împlinește anul 
acesta 75 de ani de existență, a 
avut loc o festivitate consacrată 
sărbătoririi celei de-a XV-a aniver. 
sări a eliberării Romîniei.

Au fost de față membrii Amba
sadei R. P. Romîne, tn frunte cu

porul indonezian luptă pentru a 
deveni stăpin pe bogățiile sale.

Atenția noastră a fost atrasă de 
asemenea de marea uzină de trac
toare pe care am vizitat-o in fru 
moșul Oraș Stalin. Este o uzină 
modernă iar tractoarele rominești 
sînt de o calitate superioară. Avem 
multe de învățat de la voi, cu atil 
mai mult cu cit și in țara noastră, 
ca să biruim înapoierea, începem 
să folosim tractoare. Asemenea 
tractoare sînt necesare țăranilor 
noștri. De altfel am făcut cunoș
tință și cu țărănimea romînă. A 
fost un prilej fericit acela de a 
vizita o gospodărie colectivă. Ță
ranul vostru muncește și trăiește 
liber, bucurindu-se de rezultatele 
eforturilor lui.

„Formele colective de muncă 
la sate sint foarte bune“

Tinărul KEITA KEMOKO din 
Guineea ne vorbește cu interes și 
în cuvinte elogioase despre agri
cultura noastră, despre prefacerile 
satului nostru.

— Mă interesează in mod spe
cial agricultura și de aceea am fost 
foarte atent in timpul vizitei in 
țara dv. asupra progresului pe 
care l-ați înregistrat in acest sec
tor. Vizitînd gospodăria agricolă 
colectivă de la Hălchiu (regiunea 
Stalin) m-a impresionat tot ce am 
văzut ; imaginea acestei gospodă
rii va rămine vie în amintirea mea 
și o voi reda și prietenilor mei din 
(ară. Consider că socializarea a- 
griculturii, formele colective de

Vasile Pogăceanu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Budapesta.

După intonarea imnurilor de 
stat ale R. P. Romîne și R. P. 
Ungare adunarea festivă a fost 
deschisă de Imre Baranyai, direc
torul fabricii.

In cuvîntul său Gyorgy Bagyi, 
secretar al comitetului de partid 
al circumscripției a Xl-a din Buda
pesta, a subliniat că aniversarea 
eliberării Romîniei este totodată o 
mare sărbătoare a poporului un
gar, care se bucură în mod sincer 
de toate succesele obținute de po
porul frate romîn.

La festivitate a luat de aseme
nea cuvîntul Vasile Gliga, prim- 
secretar al Ambasadei R, P. Ro
mîne la Budapesta.

Berlin: Conferință 
de presă

BERLIN 19. — Coresponden
tul Agerpres transmite : La 19 au
gust, la Ambasada R. P. Romîne 
din Berlinul democrat a avut loc 
o conferință de presă consacrată 
celei de-a XV-a aniversări a elibe
rării patriei noastre.

în fața reprezentanților presei 
din R. D. Germană și R. F. Ger
mană, a atașaților de presă ai 
ambasadelor acreditate la Berlin, 
a reprezentanților Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Ger
mane, ambasadorul R. P. Romîne, 
Iosif Puvak, a făcut o expunere 
despre importanța zilei de 23 Au
gust și succesele dobîndite în cei 
15 arii de la eliberare de către 
oamenii muncii din țara noastră 
sub conducerea partidului.

New-Delhi: Conferința 
de presă

NEW DELHI 19 (Agerpres). — 
La 18 a>'gust, la Ambasada R.P. 
Romine din New Delhi a avut loc 
o conferință de presă consacrată 
aniversării a 15 ani de la elibe
rarea Romîniei. La conferință au 
fost prezenți reprezentanți ai Di
recției Presei din Ministerul Afa
cerilor Externe al Indiei, Ministe
rului Informațiilor, numeroși re
dactori ai presei centrale.

N. Cioroiu, ambasadorul R. P. 
Romîne la New Delhi, a făcut o 
expunere despre însemnătatea zi
lei de 23 August și realizările 
poporului romîn obținute în cei 15 
ani de la eliberare, precum și 
despre perspectivele de deevoltare

KOSTAS VARNALIS: Uniunea Sovietică
MOSCOVA 19 (Agerpres). 

TASS transmite :
In sala Sverdlovsk a Marelui 

Kremlin a avut loc astăzi cere
monia înmînării Premiului inter
național Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare“ pe anul 1958 
scriitorului grec Kostas Varnalis.

Salutindu-1 pe laureat. Ilya 
Ehrenburg, membru în Comitelui 
pentru decernarea premiilor in. 
ternaționale Lenin, a subliniat că 
întregul său talent Kostas Var
nalis l-a consacrat apărării omu
lui, apărării păcii.

In cuvîntul său de răspuns, 
Varnalis a mulțumit membrilor 
Comitetului pentru decernarea 
premiilor internaționale Lenin 
pentru cinstea care i s-a acordat 
punîndu-1 în rînd cu recunoscuți 
luptători pentru pace, în rînd cu 
Nikita Hrușciov — neabătut

muncă la sate sînt foarte bune. 
Munca dv. în acest domeniu con
stituie pentru noi un exemplu in- 
suflețitor.

Keita Ketnoko vorbește apoi 
despre agricultura țării sale, care, 
datorită îndelungatei domina
ții colonialiste este foarte îna
poiată, rudimentară. In Gui
neea, colonialiștii au dezvoltat 
sistemul monoculturii, beneficia
rii fiind companiile franceze de 
export, in această țară se culti
vau mai ales plantele industriale 
de care avea nevoie metropola, 
ceea ce avea urmări dureroase 
pentru populația băștinașă, nevoi
tă să sufere astfel de foame. po- 
vestindu-ne toate acestea, Keita 
Kemoko exprima totodată hotărî- 
rea poporului său de a înlătura 
toate relele, de a lupta pentru • 
viață demnă, omenească.

Sfîrșind șirul povestirii sale, tt- 
nărui african ne spune :

— Nu voi uita niciodată entu
ziasmul tineretului romîn, izvorit 
din idealul pentru care muncește 
și luptă. Romînia constituie un bun 
exemplu de urmat pentru țările 
noastre. Noi, cei din Africa, vă 
urăm să fiți tot mai fericiți, să 
obțineți victorii tot mai strălucite 
în activitatea dv.

„Succesele voastre 
ne umplu de bucurie inimile"

JEAN BARFLEUR, student din 
Guadelupa, subliniază o idee:

— Pentru un tinăr care vine 
dintr-o (ară colonială succesele 
voastre, transformarea țării voa
stre pe drumul industrializării, 
reprezintă un sprijin moral de 
neprețuit. Forța unui popor descă 
tușat, realizările lui, ne dau im
bold în lupta noastră, ne alimen
tează speranța in apropiata noa
stră victorie.' Succesele poporului 
romin — pe care le-am văzut lim
pede atît la marea uzină de la 
Roman, cît și pe șantierul de la

a relațiilor dintre R. P. Romînă și 
India. ★

Ambasada R.P. Rom’ne în In
dia a înminat unor reprezentanți 
ai guvernului indian proiectele de 
lucru ale rafinăriei de petrol care 
va fi construită, după proiecte și 
cu utilaj romîncoc, în statul 
Assa-m.

Tirana: Reuniuni 
prietenești

TIRANA 19 (Agerpres). —
Cu ocazia celei de-a XV-a ani

versări a eliberării Romîniei, în 
Albania sînt organizate nume
roase reuniuni ale prieteniei ro- 
mîno-albaneze. In cadrul acestor 
reuniuni sînt trecute în revistă 
succesele obținute de poporul ro
mîn sub conducerea partidului 
și cu ajutorul Uniunii Sovietice 
și al celorlalte țări socialiste. De 
pildă, la ferma de stat „7 Noiem
brie“ a fost organizată o aseme
nea reuniune la care a luat cu
vîntul secretarul organizației de 
partid, Suria Hako. Gh. VelcesCu, 
ambasadorul R. P. R. la Tirana, 
a salutat pe participanții la a- 
ceastă reuniune. La Tirana a 
apărut o broșură intitulată „Pen
tru cunoașterea Republicii Popu
lare Romîne“, care pe lingă date 
cu privire la geografia și istoria 
Romîniei, conține prețioase infor
mații referitoare la dezvoltarea 
sa economică.

Hanoi: Conferință 
de presă

HANOI 19 (Agerpres). — Agen
ția Vietnameză de Informații trans
mite :

La 18 august a avut loc la am
basada Republicii Popularei Ro
mîne d n Hanoi o conferință de 
presă organizată în cinstea ce
lei de-a 15-a aniversări a eliberă
rii Romîniei de sub jugul 
fascist. Grigore Ismailescu, însăr- 
c.natul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Romîne în R.D. Vietnam și 
Ludovic Boer, secretar al ambasa
dei, au vorbit corespondenților de 
presă despre marile realizări ob
ținute de poporul romîn în con
struirea socialismului in ce! 15 
ani care au trecut de la 23 Au
gust 1944 și despre contribuția 
activă a Romîniei la cauza păcii. 
Vorbitorii au subliniat de aseme
nea strinsele relații de prietenie, 
frățești, dintre popoarele romîn 
și v.etnamez.

seluptător pentru pace, care 
bucură de o prețuire generală. 

Kostas Varnalis a declarat 
primind acest premiu în cea mai 
mare țară din lume, în prima 
țară a păcii, el consideră că 
urările care i s-au făcut sînt 
adresate în primul rînd poporu
lui grec, iubitor de libertate, care 
în Europa cotropită a ridicat 
printre primii drapelul rezisten
ței naționale, smulgînd cu miinile 
eroului național, Manolis Glezos, 
zvastica hitleristă de pe Acro
pole.

Aș dori să mi exprim recu
noștința față de Uniunea Sovie
tică, a declarat Kostas Varnalis, 
pentru politica ei de pace și pen
tru realizările ei în știință. Din 
momentul apariției sale, Uniunea 
Sovietică a fost o țară a păcii.

că

Bicaz sau în gospodăria colectivă 
de la Ceacu — ne umplu de 
bucurie inimile.

„Mi au produs o impresie 
deosebită condițiile de care 

se bucură studențimea romînă"

BETTY PESCIA, o tinără pro
fesoară din Argentina, ne spune :

— Mi-au produs o impresie deo
sebită condițiile de care se bucură 
studențimea romină. Studenții ro
mâni nu au grijile colegilor lor ar
gentinieni. In Argentina majorita
tea studenților trebuie să muncea
scă ca să-și poată asigura posibi
litatea de studii. Pretutindeni in 
Romînia am văzut o grijă deose
bită pentru om.

„Tineretul muncitor 
are condiții minunate 

de învățătură.»"

— Aveți un tineret norocos 
spune JEAN RELINGER din Pa
ris. Nu numai pentru că la voi 
strălucește atît de frumos soarele 
sau că marea la Eforie e de un 
albastru ca-n povești, Tineretul 
vostru e norocos că trăiește in 
anii aceștia de construcție socia
listă. Am văzut pe tineri mun
cind alături de virstnici, pri- 
vindu-i pe aceștia nu ca pe 
concurenți mai experimentați, care 
au mai puține șanse de a fi con 
cediați, ci ca pe dascăli respectați 
de la care deprind tainele mese 
riei. Tinerii voștri primesc salarii 
egale cu ale celor in virstă. Tine
retul muncitor are condiții minu
nate de învățătură, l-am văzul pe 
tineri in stațiunile de la mare sau 
de la munte, unde i-a trimis statul 
să se odihnească. Am văzut deci 
cu ochii mei aplicarea in viață a 
unor principii pentru care luptăm 
noi, tinerii din Franța.

M a impresionat ritmul con
strucțiilor și frumusețea lor demnă 
de timpurile pe care le trăiți. 
Noile și splendidele construcții de 
pe litoral, de exemplu, apar in

Libertate 
pafrioțilw greci! 
ATENA 19 (Agerpres). — TASS 

transmite: Reacțmnea greacă,
alarmată de mișcarea opiniei pu
blice d.n Grecia și din lumea în
treagă pentru anularea sentinței 
pronunțate de Tribunalul mii.tar 
din Atena împotriva lui Manolis 
Glezos și a celorlalți patrioti greci 
și pentru eliberarea lor neintir- 
ziată, intensifică represiunile îm
potriva democraților din Grecia. 
In ultimul timp au fost arestați și 
trimiși în judecată numeroși de- 
mocrați greci „pentru încălcarea 
reg.mului poliț.enesc“. Ziarul „Av- 
ghi“ anunță că la circumscripțiile 
de poliție sint chemați tot mai 
mulți cetățeni greci unde li se cere 
să renunțe la convingerile lor de
mocratice și la sprijinirea partidu
lui E.D.A.

Uniunea de luptă pentru apăra
rea drepturilor omului d n Grecia 
a publicat la 18 august in ziarul 
„Avghl“ o declarație în care pro
testează cu hotărîre împotriva 
persecutării cetățenilor greci pen
tru vederile lor democratice, împo
triva încălcării de către autorități 
a drepturilor omului.

Uniunea de luptă pentru apăra
rea dreptur.lor omului cere anu
larea legii 375 pe baza căreia a 
fost judecat procesul Iul Manolis 
Glezos, și a celorlalte legi excep
ționale, cere restabilirea libertăți
lor democratice, respectarea drep
turilor omului.

Kim Ir Sen a primit 
pe ambasadorul 

R. P. Romîne 
în R.P.D. Coreeană
PHENIAN 19 (Agerpres). — 
După cum transmite Agenția 

Centrală Telegrafică Coreeană, la 
18 august președintele Cabinetu
lui de Miniștri al R. P. D. Co
reene, Kim Ir Sen, a primit pe 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne 
în R- P. D. Coreeană, Dumitru 
Olteanu.

Intre premierul Kim Ir Sen și 
ambasadorul R. P. Romîne a 
avut loc o convorbire priete
nească.

La 19 august, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne in R. P. D. Co. 
reeană, Dumitru Olteanu, a fost 
primit de Țoi En Ghen, președin. 
tele Adunării Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene.

Sosirea la Moscova 
a Ansamblului ll.T.M.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ansamblul de 
cîntece și dansuri al Uniunii Ti
neretului Muncitor din Republica 
Populară Romină, care a fost dis
tins cu premiul I la cel de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Viena, 
a sosit intr-un turneu la Moscova. 
Primul spectacol al ansamblului 
va avea loc la 21 august la Tea
trul de vară al Parcului Casei 
Centrale a Armatei Sovietice.

Recordul mondial 
al unui pilot sovietic

MOSCOVA. — Vladimir Kokki- 
nalti. cunoscut pilot de încercare 
sovietic, care a parcurs la 19 au
gust pe bordul unui avion turbo- 
propulsor sovietic ,,11-18", cu o 
încărcătură de 15 tone, in circuit 
închis o distanță de 2.000 km., a 
întrecut cu peste 130 km. pe oră 
recordul mondial oficial de viteză 
pentru această clasă de avioane, 
stabilit de L G'abowski (S.U.A.) 
și cu peste 140 km. pe oră recor
dul mondial al americanului Bar- 
leit.

Pilotul Vladimir Kokkinaki a 
parcurs distanța de 2 000 km tn 
2 ore 47 minute dezvoltind o vi
teză medie de 719,496 km. pe oră.

fiecare an ca ciupercile după o 
ploaie înviorătoare. Și la noi sînt 
palate, construcții impunătoare in 
stațiunile climaterice. Dar ele nu 
sînt la dispoziția celor ce mun
cesc ci au fost făcute de capitaliști 
pentru speculă. Și nu pentru ca 
un număr din ce in ce mai mare 
de muncitori să-și petreacă va
canța in condiții minunate.

„Mă gîndesc la viața fericită 
a țărănimii romîne...“

lată cuvintele luj ANTOINE 
ABICHAKIA din Liban:

— De cind am vizitat gospodă
ria agricolă colectivă „Cumpăna“- 
Straja din regiunea Constanța și 
gospodăria agricolă de stat vitico
lă din Falca Călugărească mă gîn
desc la viața fericită a țărănimii 
voastre. Nivelul de viață al țăra
nilor este mai ridicat decit mi-am 
închipuit. Veniturile gospodăriilor 
colective de proprietate se măresc 
continuu ridicind totodată și ni
velul de viață al membrilor aces
tor colective.

In mijlocul unor sinceri 
prieteni

Am notat apoi afirmațiile lui 
FANNY RABEL din Mexic:

— Vreau să vă spun citeva cu
vinte despre oamenii țării voastre. 
Sini adine emoționată de primirea 
care mi s-a făcut și de grija și 
atenția cu care am fost înconju
rată in aceste citeva zile pe care 
le-am stat în R. P. Romină. Oa 
menii de la voi sint prieteni care 
m-au așteptat parcă, nu m au vă
zut de mult și acum sint fericiți 
că mă aflu in mijlocul lor. lată 
țara in care am găsit cea mai 
caldă bunătate, mărinimie, altru
ism. Cred că aceste lucruri defi
nesc foarte bine pe oameni. Am 
reținut unele aspecte mărunte in 
aparență dar care cred că sint 
pline de semnificație. Cind oame
nii de la voi mi-au slrins mina nu

Aniversarea
Constituitei R. P. Ware

Poporul frate maghiar sărbă
torește un deceniu de existență 
a Constituției Republicii Popu
lare Ungare. Constituția ce a 
intrat în vigoare la 20 august 
1949 esie o însemnată realizare 
a poporului maghiar pe drumul 
făuririi unei vieți noi, socialiste.

In anii orinduirii burgheze, 
apuse pentru totdeauna, in Un
garia nu exista o constituție. Gu
vernele ce reprezentau interesele 
claselor exploatatoare guvernau 
pe baza aplicării unilaterale a 
unor legi și texte de legi inven
tate de ele, în folosul lor. Metoda 
a fost moștenită de la vechiul 
regim feuda] și consfințită ca 
practică perfect conformă cu in
teresele de clasă a e burgheziei. 
Prima constituție scrisă a fost 
alcătuită în anul 1919 de Repu
blica Sovietică Ungară. Se știe 
insă că lupta revoluționară a 
proletariatului maghiar a fost 
atunci înăbușită in sînge și că 
aspirațiile lui au prins viață 
de-abia după ce Ungaria a fost 
eliberată de sub jugul fascist de 
către glorioasa Armată Sovie
tică.

Constituția R.P. Ungare oglin
dește marile schimbări petre
cute în viața Ungariei. Ea 
declară că Republica Popu
lară Ungară este un stat 
al muncitorilor și al țăra
nilor muncitori, că în acest stat 
toată puterea aparține poporului 
muncitor și că oamenii muncii 
de la orașe și sate își exercită 
puterea prin reprezentanți aleși 
din sinul poporului. Constituția 
Republicii Populare Ungare ex
primă consecventul democratism 
socialist și asigură tuturor ce
lor ce muncesc drepturi și liber
tăți pe care oamenii muncii nu 
le au in nici o țară capitalistă. 
Prevederile Constituției sînt tra
duse în viață în permanență 
cu consecvență de către statul 
democrat-popular maghiar. Drep
tul la muncă, la odihnă, la 
învățătură, au devenit fapte o-

Cocktail
la ambasada R. P. Ungare

Miercuri seară, ambasadorul 
R. P Ungare la București, Fe- 
renc Keleti, a oferit un cocktail 
in saloanele ambasadei cu prile
jul celei de-a 10-a aniversări a 
Constituției R. P. Ungare.

Au luat parte tovarășii Gh. 
Stoica, secretarul Prezid ului Ma
rii Adunări Naționale, A'.cxa Au- 
gustin, procurorul general al R.P. 
Romîne, Gh Dlaconescu, ministrul 
Justiției, Vasile Dumilrescu, ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, general locotenent 1. Tuto- 
veanu, adjunct al ministrului For
țelor Armate, Filip Geltz și C. Pa- 
raschivescu Bălăceanu, membri al 
Prezidiului Marii Adunări Naționa
le, Dlonisie lonescu, șeful Ciremo-

Ucenicii artei
(Urmare din pag. l-a)

ce s-au înființat secții de pictură 
monumentala, pictură de teatru, 
istoria și teoria artei, țesut, tex
tile și țesuturi. Tot in anii regi
mului democrat-popular s-a creat 
o rețea de școli elementare și 
medii de muzică și o rețea de 
școli medii de artă plastică do
tate cu baza mater.ală necesară 
desfășurării in bune condiții a 
procesului didactic.

Condițiile create de partid și 
de stat învățămîntului artistic 
din țara noastră au dat posib.li- 
tatea fiilor oamenilor muncii să 
studieze în școlile de artă. Po
porul care numără în rîndurile 
iui, așa cum dovedea o statistică 
recentă, un artist amator la 18 
locu.tori, și-a ciștigat, in anii pu. 
terii populare, dreptul de a-și e- 
duca fiii în școlile noastre de

o făceau ca pe un simplu gest 
convențional ci o făceau cu căl
dură. Am fost primită fră
țește la Uniunea Artiștilor Plas
tici. Este prima țară socia
listă pe care o vizitez și de 
aceea m-a mișcat mult această 
mare familie frățească de artiști 
pe care no poți intîlni in țările 
capitaliste.

Urări pentru 25 August

Facem cunoștință cu un tinăr 
din Ce> Ion. Ne oferă o carte de 
vizită pe care citim : T. B. D1SSA- 
NAYAKE. Tinărul ceylonez ne 
vorbește încintat despre impresiile 
sale.

— Nu voi uita niciodată entu
ziastul vostru tineret. L-am cunos 
cut muncind, invățind și dislrin- 
du-se, și-am căpătat imaginea unui 
tineret fericit. Pretutindeni pe 
unde am fost în Romînia am gă
sit tineri in cele mai diferite 
munci. Tinerii ocupă la voi pos
turi de mare răspundere. Poporul 
are încredere în ei. Ceea ce înseam
nă că și tineretul și-a făcut datoria 
față de popor. Tineretul romin 
este o forță socială importantă 
care muncește — așa cum am vă
zut și noi — pentru a-și (ace țara 
tot mai prosperă. Știu că peste 
citeva zile Rominia sărbătorește 15 
ani de la eliberare. Cu proprii mei 
ochi am văzut importantele voa 
stre succese obținute in acești ani. 
tn numele celor 1.200.000 de ti
neri ce fac parte din Organizația 
Tineretului Ceylonez adresez un 
cald salut fi urez tineretului și 
poporului romin să meargă înain
te pe drumul succeselor sale. Prie
tenii săi de pretutindeni se vor 
bucura totdeauna de aceste suc
cese...

Anchetă de DUMITRU MIHA1L, 
EUGENIU OBREA și SUZANA 
VO1NESCU.

bișnuite in viața celor ce mutți 
cesc din Ungaria populară.

În anii puterii populare, 
poporul maghiar a obținut tnari 
realizări in dezvoltarea patriei 
sale. Pe vremea burgheziei Un
garia era o țară rămasă in 
urmă, cu un pronunțat caracter 
agrar. După instaurarea puterii 
populare. Ungaria și-a dezvoltat 
industria într-un ritm rapid și 
a modernizat pe scară largă 
agricultura. Producția industria
lă s-a dezvoltat impetuos. In 
agricultură mase de țărani mun
citori au pornit pe calea socia- 
lismului. N velul de trai al po
porului maghiar a crescut puter
nic Regimul popular asigură 
condiții de viață dintre cele mai 
bune celor ce muncesc, cond.ții 
care ar fi fost He neconceput pe 
vremea burgheziei. Numai anul 
acesta 133.500 elevi au absolvit 
școli de diferite grade, iar 
4.500 tineri au terminat cursurile 
universitare. In anul 1958 s-au 
construit 18.000 locuințe munci
torești. Sînt fapte care vorbesc 
concludent despre viața nouă a 
oamenilor muncii din Ungaria 
populară.

Poporul frate maghiar urmea
ză cu încredere politica tnarxisf- 
leninistă a partidului clasei 
muncitoare, forța conducătoare 
și inspiratoare a operei de con
strucție a socialismului tn R. P. 
Ungară.

El muncește cu succes pentru 
dezvoltarea economiei sale na
ționale, pentru înflorirea pa
triei, pentru întărirea marei fa
milii a țărilor din lagărul socia
lismului în frunte cu Uniunea 
Sovietică. Poporul și tineretul 
romîn urmărește cu dragoste 
sinceră succesele Ungariei popu
lare de care sintem legați prin- 
tr-o trainică alianță și urează 
poporului și tineretului maghiar 
ca sub conducerea partidului 
clasei muncitoare să realizeze 
noi și însemnate biruințe pe 
drumul socialismului.

nialului de Stat, Al. Buican și O. 
Livezeanu. vicepreședinți ai lost - 
tufului romîn pentru relațiile cui; 
turale cu strămătatea, deputați 
ai Marii Adunări Naționale, repre
zentanți al Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șef.l unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucureșîi 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

In timpul cocktailului a fost 
prezentat filmul artistic „Anii zbu
ciumați", o producție a studiourilor 
din R. P. Ungară.

(Agerpres)

artă, în condiții deosebit de bune. 
Din rîndul fiilor și fiice.or de 
muncitori și țărani, ei inșiși 
nunc.tori și țărani, s-au ridicat 
in anii regimului de democrație 
populară asemenea talente ca ti
nerele cîntărețe Elena Cernei și 
Elvira Cincu-Fil.mon, Andrei 
Elena laureată a Festivalului da 
la Viena, Guți Edy, de aseme
nea laureat la Viena, Opreanu 
Mlrcea, actori cunoscuți de a- 
cum ca Stamate Popescu, Da- 
riuan Crișinaru, Stănciulescu 
Si.v.u și Vîlcu Ion etc. Dreptul 
la învăjămîntul art stic a fosț 
ciștigat în chip egal pentru ro- 
mîni ca și pentru naționalitățile 
conlocuitoare. Astfel, la Tg. Mu
reș funcționează un Institut de 
teatru cu limba de predare ma
ghiară, iar la Institutul de Arte 
Plastice și la Conservatorul d.n 
Cluj funcționează secții cu limba 
de predare maghiară.

Datorită reformelor inițiate de 
partid și de stat in domeniul îri- 
vățămintului artistic, dragostei 
și elanului cu <are corpul didac- 
tic educă în spir.tul artei realis
mului socialist și al moralei co
muniste pe ucenicii lor, serio
zității și sîrguinței elevilor și 
studenților, învățămîntul artistic 
din țara noastră a cunoscut In 
ultimul deceniu o dezvoltare și 
o înflorire încă neîntilnlte în is
toria școlii de arte din patria 
noastră. Dacă n-am aminti aici 
decît succesele naționale și inter
naționale obținute de o serie de 
artiști plastici, instrumentiști, 
compozitori, dirijori, actori, regi
zori, care și-au însușit educația 
artistică in institutele super.oa
re de invățămint artistic și ar ii 
suficient sa ne dăm seama că 
școala de artă romînească este o 
valoroasă pepinieră de talente. In 
exemplificarea acestei idei am 
putea cita o listă lungă de ab
solvenți ai instituțiilor de învăță- 
mint artiste ce s-au evidențiat 
în chip deosebit prin activitatea 
lor artistică unii devenind lau- 
reați ai unor concursuri de i.n, 
seninătate internațională.

Aceasta constituie dovada grăi
toare ca de pe băncile școl.ior 
noastre de artă pornesc elemente 
bine pregătite, capabile să-și 
fructifice cunoștințele artistice 
din primii ani ai profesiunii pen
tru care s-au pregătit. Nu se 
poate să tiu pomenim aici despre 
acele promoții întregi de t.neri 
absolvenți care, dornici de a 
servi arta luminată de spiritul de 
partid, au cerut să plece și au 
plecat în provincie la Piatra 
Neamț și la Botoșani (cei din 
București) și la Satu Mare (cei 
de la Tg. Mureș) pentru a duce 
oamenilor munc i suflul artei le
gate de popor. Sub conducerea 
partidului. învățămîntul artistic 
din țara noastră pregătește zi 
de zi un schimb de nădejde al 
generațiilor mai virstn.ee de ar- 
tiști.
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