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SORTIMENTE

Tinerii culeg recolta de pe „Loturile festivaiuiui"

ACUM

* 600 noi feluri de produse —un succes al 
Industriei alimentare * Sînt necesare mai multe 
conserve de mîncăruri gata preparate * Insu

ficientă atenție pentru sorturile ieftine
Să luăm o cifră. Să spunem — 

S00. In cazul de față, ea repre
zintă totalul sortimentelor noi 
produse de industria noastră a- 
iimentară în anii 1953—1957.

Dornici să vedem cît mai mul
te din aceste sortimente, într-o 
zi am colindat cîteva ore prin 
oraș. Am intrat tn magazine și 
ne-am întipărit pe retină o gamă 
de sortimente. (E drept că am
balajul unora ne a îăcut să în
toarcem capul în direcția opusă 
rafturilor, nar această problemă 
va forma subiectul unui alt mate
rial).

In zilele următoare, am vizitat 
cîteva direcții ale Departamentu
lui industriei alimentare din Mi
nisterul industriei bunurilor de 
consum. Căutam noutăți și nu 
ne putem plinge. Avem în față 
un caiet cu însemnări. Să repro
ducem cîteva.

In acest an, pînă la data de 
31 iulie planul producției globale 
al industriei alimentare a fost 
realizat cu 114 la sută, redueîn- 
du-se prețul de cost, față de sar
cina planificată, cu 10 la sută. 
In primele opt luni, populația 
a primit peste 16.000 tone con
serve de legume, și peste 28.000 
tone conserve de fructe.

Ar fi imposibil să enumeri aici 
toate sortimentele din industria 
alimentară, pentru că sînt foarte 
multe.

Apariția fiecărui nou produs 
stîrnește în rindul cumpărători
lor bucurie și interes.

Să luăm de pildă preparatele 
de cațne. în acest an s-au pro
dus pentru prima oară sortimen
tele : șuncă-salam, salam „Poia
na", cîrnați „Sinaia", pastă pen
tru ceai, șuncă mînzat. In ceea 
ce privește produsele zaharoase,
acum se găsesc din abundență: . 
licheur cu ciocolată, ciocolată cu 
lapte moca, bomboane „Teatru" 
(cu mai multe arome), prune 
trase . prin ciocolată, caramele 
„Frutti" etc.

In curind — ni s-a declarat —

pe piață se vor găsi noi prepa
rate: icre de vinete, zacusca de 
gogoșari, mazăre cu carote.

Demn de evidențiat este și 
faptul că sortimentele noi sînt 
lucrate cu mai multă grijă.

Cu toate succesele remarcabi
le obținute în ultimii doi ani, 
există însă în acest domeniu une
le deficiențe.

In fiecare an, în preajma 
toamnei, în vitrinele magazinelor 
apar cutii cu conserve de mază
re, fasole verde, dovlecei ca și 
alte legume. Asta-i foarte bine. 
Rău este faptul că, pe cînd a- 
ceste produse abundă, se simte 
lipsa sortimentelor care, ce-i 
drept, necesită o mai mare pre
lucrare, dar care ar veni să ușu
reze mai mult munca gospodine
lor. De exemplu, foarte rar poți 
găsi conserve în cutii cu sărmă
luțe de porc în foi de viță sau 
în foi de varză, ciuperci în sara
mură, piure de spanac, musaca 
de cartofi cu carne de porc, pilaf 
cu carne de porc, ardei umpluți 
cu carne de porc, pastă de came 
de porc și alte asemenea produ
se n'ecesare gospodăriei — deși 
toate acestea există în listele 
partamentului.

Și în rnatdrie de dulciuri 
sim asemenea situații.

De bună seamă că în cele 
mintite, organele comerțului

De-

gă-

se numără
bob o c i i

Unii culeg porumb.■■
La poalele unei coline ce urcă 

în pantă dulce — dincolo de 
crîng — curge alene Gilortul. Sus 
e drumul. Undeva deasupra, un 
plop îmbătrînit de vreme își tre
mură frunzișul. Sub el, la mar
ginea unui lan de porumb aș
teaptă un car cu boi. De la un 
capăt la altul al lanului se aud 
rîsete, cîntece, veselie. Sînt aici 
vreo 25 de tineri. Unii culeg po
rumbul pe care-1 descarcă apoi 
din coșuri în carul de sub plop, 
alții taie cocenii și îi leagă în 
clăi, iar o parte din ei potrivesc 
fierul plugului pentru arătură.

Aproape că nu mai e nevoie 
să vă spun cui aparține acest 
hectar de pămînt. Ați ghicit cu 
toții că utemiștii și tinerii din 
comuna Valea lui Cîine culeg re
colta de pe Lotul festivalului, că 
pregătesc ogorul pentru însămîn- 
țatul griului. M-am apropiat de 
un grup în care se găsea și 
secretarul comitetului organizației 
de bază U.T.M., Cornel Eliza.

— Ce producție ați obținut de 
pe acest lot ?

Cornel Eliza se apropie de mine 
și-mi arată un știulete cules Ia 
întîmplare:

— Priviți I Are o lungime de 
30—35 cm. Dacă numărăm boa
bele — sînt peste 800. Asta în
seamnă că am obținut o produc
ție de cel puțin 4.500 kg. de 
boabe.

— Pe-aici terenul e sărac —i 
pămînt pe deal. Cum de ați ob
ținut asemenea recoltă ?

— Aveți dreptate. Pe loturile 
oamenilor din sat producția medie 
se ridică la 1.500—1.600 kg. la 
hectar. Meritul nostru, poate, 
constă în faptul că am îngrășat 
bine lotul cu gunoi de grajd, că 
am ales bine sămînța pe care 
am pus-o la timp în pămînt și 
că, în timpul anului, am dat trei 
prașile pentru stîrpirea buruieni
lor.

cu sute și sute de utemiști. Pen
tru a realiza o producție „record 4 
au băgat și tractoarele S.M.T.- 
ului pe lot. Știau bine că nu e 
just, dar au făcut-o.

— Vom realiza 21.000 kg. po
rumb boabe — și-au spus ei.

Comitetul regional U.T.M. a 
primit cel puțin 21.000 de pro
misiuni. Angajamentul s-a dovedit 
însă a fi un jalnic foc de paie. 
Zarvă la început, apoi moleșeală 
și lipsă de cuvînt. Tot timpul se
cretarii organizațiilor de bază 
U. T. M. se certau între ei, îndem- 
nîndu-se unii pe alții.

Din toate aceste certuri, pă-. 
gubaș a rămas doar Lotul festi
valului. Porumbul hibrid — cura 
e și firesc — cerea și puțină a* 
tenție. Prașile nu a văzut însă de 
la însămînțare, îngrășăminte nici, 
atîta.

Volbura, costreiul și pirul au 
înăbușit porumbul. Azi buruienile 
se ridică de peste o jumătate de 
metru, iar porumbul abia de 
5—6 cm.

Unde sînt cele 21.000 kg. de 
porumb pe care comitetul orășe
nesc U.T.M. s-a angajat să le cu
leagă ? Ce spui, tovarășe secretar 
Dreșcă ? 
mînă de
Unde ți-e 
mist ?,

Nu ai’ avut oameni, 
lucru sau autoritate ? 
cuvîntul tău de ute-

I. TEOHARIDE

Prin schelele noastre 
petrolifere la un secol 
de la nașterea lor (VI)

...iar alții „angajamente"

a- 
.....................   r____ inț 
terior își au partea lor de răs
pundere. Se pare că aprovizio
narea magazinelor de specialita
te și a raioanelor din magazinele 
alimentare nu se face așa cum 
trebuie, masîndu-se anumite pro
duse în cîte un singur magazin, 

în afară de aceasta,. însă, cert 
este faptul că sortimentele noi 
se produc încă in cantități insu
ficiente, existînd tendința de a 
se

...Și alții și-au luat angajamente, 
dar nu le-au respectat ca acești 
tineri minunați din Valea lui 
Cîine. E vorba de tinerii din 
orașul Băilești. Ei au cerut sfa
tului popular 7 hectare de pă
mînt pentru Lotul festivalului. 
Sfatul le-a dat. Spre deosebire de 
tinerii din Valea lui Cîine, raio
nul Filiași, cei din Băilești au 
avut sămînță de porumb hibrid.

S-a bucurat prim-secretarul co
mitetului raional U.T.M., Florea 
Marinaș. S-a bucurat și secreta
rul comitetului orășenesc U.T.M,. 
Gheorghe Dreșcă. Aveau în oraș 
28 de organizații de bază U.T.M.

A n

acorda o mai mare atenție 
LIDIA POPESCU 
C. MIHAI

Palatul Pionierilor din Bucu
rești anunță că-șl reîncepe acti
vitatea in ziua de 8 octombrie 
1957.

In cercuri, cluburi și formații 
artistice se pot înscrie pionieri și

u n ț
școlari de la clasele III la VII 
— precum și elevi ai școlilor 
medii de la cursurile de zi, se
rale sau fără frecvență.

Informații se dau zilnic la 
telefonul 5.52.50 Int. 7 și 5.45.02.

Zilnic din bazinul viticol de 
pe vestitele dealuri ale Put- 
nei iau drumul centrelor de 
desfacere ca și peste hotarele 
patriei mii de kgr. de stru
guri.
In fotografie: brigada a VILa 
a G.A.S. Florești pregătind 
un nou transport de struguri. 
In lădițe speciale, tinerele 
Aglaia Moraru și Zamfira 

Grigoraș (prim 
plan) așează 
cu grijă 
gurii 
străbate 
sute 
metri.

o
' < i-!

«4

0 nouă linie electrică 
de înaltă tensiune

Zilele acestea • a fost pusă în 
funcțiune o nouă linie electrică de 
înaltă tensiune de 110 kilovolțl 
care transportă energia electrică de 
la Pătroaia la Pitești.

Prin construcția acestei linii, în 
lungime de peste 30 km., s.a rea. 
lizat legarea orașului Pitești ’ la 
rețeaua de 110 kilovolți a siste
mului energetic. In acest fel ■ se 
obține o importantă îmbunătățire 
a alimentării cu energie electrică 
a noii industrii petrolifere din re. 
giune, a uzinelor metalurgice ,,Va. 
șile. Tudose" din Colibași și a 
altar întreprindeți industriale din 
Pitic ști și împrejurimi.

Am o deosebită satisfacție că 
după 40 de ani de Ia Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie, 
pot vorbi tineretului despre lup
tele Ia care am luat parte în ca
litate de combatant. Mă mîndresc 
că în 4 ani și jumătate cît am stat 
în Rusia Sovietică am avut 4 ani 
de front.

In 1917 mă găseam la misiunea 
militară romînă cu sediul la Ode- 
sa, în calitate de șofer.

De Ia izbucnirea revoluției din 
februarie 1917, Rusia întreagă era 
frămîntată de valurile revoluției 
care creșteau mereu. Din cînd 
în cînd, grupe potrivnice în
armate se întîlneau pe străzi și 
gloanțele începeau să șuiere. Ni
meni nu putea sta deoparte, toată 
lumea era în fierbere.

In fierberea aceasta se desprin
dea tot mai clar și mai puternic 
cuvîntul bolșevicilor. Ei expri
mau cel mai limpede profundele 
năzuințe ale maselor de zeci de 
milioane.

După 25 octombrie (7 Noiem
brie), în noua situație creată lupta 
devenise și mai aprigă și căpăta 
tot mai limpede caracterul unui 
război civil. Intre timp Ia Odesa

Forarea unei sonde din Oltenia

a fost constituit un puternic cen
tru revoluționar romîn.

Intr-o noapte, la sediul misiu
nii romîne din Odesa, am fost tre
zit pe Ia ora 2. S-a deschis ușa 
și în fața mea apărură doi mari
nari. iar pe coridor văzui ci
vili înarmați. Am fost întrebat ce 
ocupație am. Am spus : sînt șofer 
Ia misiunea militară.

— Vrei să mergi cu noi ? Ai 
mașină ?

Atunci am plecat și bun plecat 
am fost pînă în 1922 cînd am fost 
demobilizat în garnizoana Kiev. 
Din intervalul de 4 ani de front, 
voi căuta să mă opresc doar la cî
teva episoade.

...împreună cu alți tovarăși am 
plecat Ia Moscova, unde ne-am 
prezentat la comandantul garni
zoanei. Acolo am aflat că au în
ceput să se organizeze unități "de 
blindate și era mare nevoie de 
conducători. Am fost repartizat la 
școala de autoblindate a Armatei 
Roșii din Moscova. Școala era pro
gramată să dureze două luni. Dar 
cerințele frontului erau atît de ur
gente îneît șederea mea Ia școală 
n-a durat decît două săptămîni. 
Botezul focului I-am primit curînd, 
în lupta pentru reprimarea insurec
ției socialiștilor revoluționari de 
stînga, din vara lui 1918. Socialiștii 
revoluționari de stînga ocupaseră 
două gări în apropiere de Piața 
Roșie. Am pornit împotriva lor și 
după o scurtă luptă i-am înfrînt.

In noaptea aceea I-am cunoscut 
pe tovarășul Sverdlov care dădea 
instrucțiuni pentru desfășurarea 
luptei.

...Unitatea de mașini blindate din 
care făceam parte era Ia dispoziția 
Comandamentului Suprem al Ar
matei Roșii. Unitate de elită, ea 
era trimisă acolo unde situația era 
mai * dificilă. îmi amintesc că am 
participat cu unitatea la înfrînge- 
rea răscoalei contrarevoluționare 
de la Iaroslav.

După ocuparea orașului am ră
mas cîteva zile pentru menținerea 
ordinei. Dar șederea n-a durat. A 
venit ordin de la Moscova ca ime
diat să părăsim orașul și să ple
căm spre Kanusin. Parte din acest 
oraș era în mîinile noastre, parte 
în mîinile cazacilor albi. După două 
zile eliberarăm complect orașul. 
Apoi primirăm ordin sa l părăsim. 
Ooamenii muncii din oraș ne spu
seră • dacă ne părăsiți, soarta noa
stră este pecetluită.

Ordinul trebuia însă executat. 
Situația de pe alte fronturi de luptă 
cerea acest lucru. Dar puteai să nu

ții seama de cererea acestor oa* 
meni și să-i lași pradă furiei al* 
bilor ?

Atunci am întrebuințat o strata^ 
gemă. Intr-o curte unde am garai 
mașinile, am adus furgoane aco
perite cu niște prelate pentru ca 
albii să creadă că acolo sînt mași
nile blindate. Iar cu hainele noa
stre de piele (albii ne spuneau 
chiar „draci în piele"), am îmbră
cat alți ostași și i-am lăsat acolo* 
Noaptea am plecat mai departe, 
pentru că blindatele erau cam pu-* 
ține și se simțea nevoie pretutinJ 
deni de ele.

...Am plecat înapoi la Moscova^ 
dar n-am stat mult. Am primit or
din să ne îndreptăm în direcția 
Lazovaia, o gară mică, Ia dispozi-* 
ția comandamentului din Lugansk 
actualmente Voroșilovgrad, unde 
era comandant tovarășul Voroțilov, 
Aci erau operațiuni mai grele. 
Mahno ocupase Slaviansk. Din cau
za lipsei de alimente, mai proce
dam la schimburi, trimiteam înJ 
tr-un sat sare, petrol și luam în 
schimb cartofi, făină. Am trimis și 
atunci un motociclist. Așteptăm 
două ore, trei, șase; vedem că nu 
mai vine. Tn sfîrșit vine un țăran 
și ne spune că ai lui Mahno I-aa 
prins p© motociclist și i au dat foc 
cu motocicletă cu tot.

Din informațiile primite de ta 
țărani, reieșea că mahnoviștii erau 
cam un batalion de cavalerie și 
aveau niște cărucioare în care erau 
fiuse mitraliere. Țăranii ne-au in- 
ormat despre direcția în care 

luat-o. Comandantul unității noa
stre era un tovarăș Bizinkov, ua 
om foarte energic. Mulțumită in* 
formațiilor primite am pornit noap
tea în urmărirea mahnoviștilor.

Rezultatul a fost că i-am scof 
pe un cîmp deschis și i-am nimicit.

In felul acesta am început lupta 
în sectorul Lozovaia. Am primit 
apoi ordin de la tovarășul Voro- 
șilov : atacați Slaviansk-ul. Acolo 
era centrul lui Mahno, ocupat de 
el.

Am intrat prin diferite puncte 
ale orașului și după o zi de luptă, 
în seara aceea orașul era curățat 
<le bandele lui 
le-am urmărit, 
un moment dat 
mărirea, căci eram chemați îna
poi la Moscova și trimiși pe frontul 
de la Kursk. Acolo începuse marea 
ofensivă a lui Denikin. In sectorul 
care ni s a încredințat nouă ne-am 
întîlnit cu autoblindatele lui De-

ZAMFIR ENACHE
(Continuare în pag. 3 a)

Mahno, pe care 
A trebuit insă la 

să terminăm cu ur-

O NOUA
regiune petroliferă

Prin aniî 1935—1936, „specialiș
tii" burghezi au declarat cu em
fază : „în 15 ani de zile și ultima 
picătură de petrol romînesc va se
cătui". Realitatea a dezmințit însă 
această proorocire mincinoasă. 
Tocmai cînd se apropia termenul 
„fatal", au țîșnit din adîncurile i 
pămîntului noi izvoare de petrol. 
Pe hartă a părut, printre altele, 
o nouă regiune petroliferă: Pi
tești.

La îndemnul partidului, pros- < 
pecțiunile geologice în ținuturile i 
de cîmp sau de munte.au crescut 
uriaș. încă din 1948, aici a înce
put epoqa c 
rarilor pentru cucerirea tuturor co-

ților burghezi li se păruse o uto
pie, un vis, se înfăptuiește astăzi 
pe meleagurile Olteniei.

Alături de șosele ■ sau căi ferate, 
în cîmp neted, în pieptul dealuri
lor sau pe văi, abia zărite prin per
deaua codrilor, a răsărit așa, din- 
tr-odată, mulțime de sonde. Ex
ploatarea țițeiului a apărut aici ca ' 
o legătură naturală, cu zcjna .petro
liferă de la Tîrgoviște. Prima 
structură care s-a dezvoltat 
aici a fost continuarea marei 
structuri Suța, care se întinde pî
nă la Leordeni. Așa se face că dea
luri străvechi pe care nu le-a clin
tit nici ploaia, nici ;• înghețul nă- 
praznic, sînt sfredelite acum după 
placul noilor stăpîni ai • acestor 
locuri — petroliștii.

Cercetările au continat pe zeci 
de kilometri, aducînd într-un vast 
ținut populat din tată-n fiu de a- 
gricultori și crescători de anima
le, suflul industriei moderne. Zeci 
de oameni de meserie podari, pu- 
țari, sondori, electricieni, mecanipi, 
specializați în schelele regiu
nii Ploești, au venit aici pentru 
ca, împreună cu băștinașii,.să cro
iască drum din adînquri aurului 
negru.

Utemistul Vlad Marin a venit 
la Pitești de prin părțile Moreni 
lor. Aici și-a organizat, în cadrul 
întreprinderii do foraj II Izvorani, 
o brigadă dc tineret. Jn brigada 
lui au venit și frații Radu și Flo- I 
rea Dobroiu, care deși nu știau • 
prea multe despre sondărit» s^au 
calificat în meserie. Astăzi, cînd 
îi vezi cu cîtă pricepere lucrează, 
îți vine să crezi că se trag din 
neam de petroliști.

Și ca ei s au calificat mulți ti
neri. Datorită abnegației cu care 
lucrează, băieții din brigada lui 
Vlad au obținut premiul întîi pe 
țară la foraj pentru sonde termi
nate cu durata pînă în trei luni.

Din munca aceasta dirză, cn-

de vest a regiunii.
Pe străzile Piteștiului, se văd 

astăzi camioane cu prăjini, grani- 
ce, * burlane, iar conductele de 

. „ „ țiței, gaze si apă brăzdează
sau de munte.au crescut ogoarele. Dintr-o regiune în 'tre

jii.. ZZZZ, ' cut agrară, Piteștiul a devenit o
cercetărilor, a explo- regiune industrială. Țărani bătrîni 

------- v-v tineri, care nu s-ar fi gîndit 
morilor subsolului. Ceea ce savan- njcioja(g să-și schimbe îndeletnici- 

pie, un vis, se înfăptuiește astăzi

tuziastă au început să crească pri- ' Printre pădurile de sonde s-au 
mele roade. Forajul și exploata-: ridicat în ultimul timp la Valea 
rea înaintează cu repeziciune!, în- Caselor, Leordeni;- Pitești, Cobia, 
locuind pădurije de; fag-și ibrad precum și în alte locuri, construc- 
cu păduri de sonde. . $i dacă cu ții social-culturale. Și acolo unde 
patru-cinci ani în urmă la 'est de pînă nu de mult întîlneai cpcla- 
Pitești se forau doar cîteva sonde, uri neumblate, sau păduri despu- 
astăzi numărul acestora a eres- iate fără cumpătare. de vătafii 
cut, întinzîndu-se în toată partea moșierilor, se zăresc astăzi colonii 

muncitorești, adevărate orășele, în 
care locuiesc sute de oameni har
nici. Odată cu stabilirea sondelor 
s-au electrificat și numeroase co
mune din raioanele Pitești, Țopo- 
loveni, Găești, Vedea. Extinderea 
rețelei de gaze de sondă a luat 
de asemenea o mare dezvoltare. 
Marile întreprinderi și instituții din 
orașul Pitești folosesc drept com
bustibil gazele de sondă. Așa cum 
prevede planul, un număr tot mai 
mare de locuințe vor fi încălzite 
cu gaze, •> .n

Și, acesta nu-i decît începutul.

La Iași spectacole ale teatrelor 
din R. S. S. Moldovenească

Vineri a sosit la Iași în cadrul 
schimbului de turnee artistice, 
Teatrul moldovenesc muzical de 
dramă și Teatrul moldovenesc 
de operă și «balet „A. S. Pușkin“. 
In același timp au mai sosii 
Anatodi Koropceanu, locțiitor- al 
ministrului Culturii din R.S.S. 
Moldovenească, conducătorul de
legației, Kiril lliascenko, șeful 
^ecției știință, școală și cultură 
a C.C. al Partidului Comunist al 
R.S.S. Moldovenești, scriitorul 
Bogdan Istru, locțiitor al pre
ședintelui Uniunii scriitorilor din 
R.S.S. Moldovenească, D. Gherș- 
feld, președintele Uniunii compo
zitorilor din R.S.S. Moldoveneas
că, Vladimir Rusli, scriitor, pre
cum și alți oameni de artă și cul
tură.

In întîmpinarea oaspeților au 
venit: Ion Pas, adjunct al mi
nistrului învățămîntului și Cul
turii, Dumitru Gheorghiu, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Iași al P.M.R., C. Nistor, pre
ședintele comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Iași, 
Ion Niculi, președintele consiliu
lui regional A.R.L.U.S., compo
zitorul Achim Stoia, directorul

Filarmonicii „Moldova", Traian 
Ghițescu, directorul Teatrului 
național „Vasile Alecsandri", oa
meni de artă, știință și cultură, 
numeroși cetățeni ai orașului.

In numele cetățenilor din ora
șul și regiunea Iași, tov. C. Nis
tor a urat bun sosit solilor artei 
sovietice.

Tov. Anatoli Koropceanu a 
mulțumit pentru calda primire 
făcută oamenilor de artă și cul
tură și colectivelor celor două 
teatre.

Teatrul moldovenesc muzical 
de dramă va prezenta la Iași: „Să
răcia nu-i un viciu" de Alexandr 
Ostrovski, „Fata, fericire căuta" 
de Kobîlianskaia, „Amărăciunea 
dragostei" de Korneanu Leonid 
din R.S.S. Moldovenească și 
piesa „Ruptura" de B. Lavre- 
ni ev.

Teatrul moldovenesc de operă 
și balet va da spectacole cu ope
ra „Evgheni Oneghin" de Ceai- 
kovski. opera „Grozovan" de 
compozitorul Gherșfeld din R.S.S. 
Moldovenească, baletul „Fîntina 
din Baccisarai" de Asafiev.

(Agerpres)

rea, ap devenit astăzi petroliști 
cunoscuți. Munca lor a adus fai
mă regiunii, Piteștiul fiind azi cu
noscut în industria petroliferă ca 
o regiune fruntașa, care deține 
recordul republican la viteza de 
lucru. C. BANCILA

Primirea ambasadorului Republicii Sudan 
de către Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne, Chtvu Stoica
Vineri 4 octombrie a. c. Preje- domnul Mohamed Hamad El Nil, 

dintele Consiliului de Miniștri al ambasadorul Extraordinar și Ple- 
Republicii Populare Romind, Chivu nipotențiar al Republicii Sudan în 
Stoica, l-a primit in audientă pe Republica Populară Romînă.

PREGĂTIREA PENTRU EXAMENE “ .
———————-------——--------------IN CEAPA
DIN PRIMA

în timpul vacantei care s-a în
cheiat de curînd mi s-a ivit de 
mai multe ori 'prilejul să discut 
cu studenti de la diferite facul
tăți. In mod firesc, convorbirile 
pe diverse teme au alunecat în

re-cînd speră că va putea să 
vadă și să adîncească...

— Bine, dar nu se reduce 
tul la timpul liber. Cunosc 
zuri și nu puține cînd chiar a- 

r_ _ __ cest timp destul ție Hhiitat nu
cele din urmă și către chestiuni .este folosit cum trebuie... 
care constituie o preocupare co
mună pentru profesori și stu- 
denți : ridicarea nivelului proce
sului de învătămînt în școala su
perioară...

Aproape fiecare dintre interlo
cutorii mei a jinut să sublinieze 
ce mare însemnătate prezintă 
timpul, cîte lucruri se pierd din 
cauza insuficientei sau a proastei 
lui folofeiri și mai ales cîte s-ar 
putea face.

— Cum reușește studentul să 
facă fată lipsei de timp?

— Simplu., de altfel cu sigu
ranță că și d-voastră știți — mi-a 
răspuns un student — cum în 
loc să studieze toată bibliogra
fia indicată, studentul alege sin
gur ce anume să citească în ra
port cu timpul pe care îl are. 
Adesea la baza studiului stau 
numai notițele, multe lucruri 
sînt aminate pentru mai tirziu,

to-
ca-

— Este adevărat, dar eu am 
avut în vedere un grup însem
nat de studenti,' pe cei conștiin
cioși și am făcut abstracție de 
alți factori. In'plus, nu se poa
te spune că măsurile din ultimii 
ani nu au adus schimbări și suc
cese fată de trecut și din acest 
punct de vedere. Totuși părerea 
mea este că se irosește încă mult 
timp în mod inutil : fie cu lu
cruri de care ar trebui să se ocu
pe un elev de școală medie, fie 
cu amănunte, cu preocupări mi
nore...

Observațiile studentului sînt 
pe deplin juste. De pildă la Fa
cultatea de chimie industrială 
(secția Tehnologia substanțelor 
organice) în anul școlar trecut 
au fost prevăzute prin planul de 
învătămînt 36 de ore săptămînal 
pentru anul 1, 32 pentru anii II 
și III, 30 pentru anul IV. Un

ZI DE
student trebuia să susțină în 
anul 1, 9 examene, în ceilalți ani 
10—11 examene, și cam tot atî- 
tea colocvii. Acest tablou care 
era asemănător la multe facul
tăți, nu putea să nu contribuie 
la însușirea superficială, uneori 
dogmatică, buclieristă a cunoș
tințelor întrucît studentul nu a- 
vea timp să folosească decît no
tițele, să răsfoiască eventual 
cursul. Sesiunile de examene 
erau prea aglomerate ca să mai 
permită adîncirea cunoștințelor 
în mod corespunzător. Această 
situație se răsfrîngea în mod ne
gativ asupra calității pregătirii 
absolvenților.

Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire 
la îmbunătățirea învățămîntului 
superior, apărută în cursul lunii 
iunie a.c., subliniază necesitatea 
ridicării calității pregătirii cadre
lor cu calificare superioară, pu- 
nînd în centrul obiectivelor ur
mărite legarea mai strînsă a în
vățămîntului de nevoile practice 
ale economiei și culturii socialis
te, înarmarea mai temeinică a

CURS
tinerilor cu concepția marxist, 
leninistă despre lume.

Hotărîrea partidului și guver. 
nului stabilește între altele, un 
șir de măsuri menite să ridice ca
litatea pregătirii absolvenților și 
capacitatea lor de muncă inde
pendentă. creatoare prin elimi
narea supraîncărcării lor pe 
timpul școlarității. In baza aces-, 
tor măsuri în noile planuri de în
vătămînt numărul total de ore 
săptămînal a fost limitat la maxi
mum 30 în primii trei ani de stu
dii și la o cifră medie de 24 de 
ore în ultimii doi ani. Astfel la 
Facultatea de chimie industrială 
(secția Tehnologia substanțelor 
organice) numărul de ore săptă
mînal a scăzut de la 36 la 30 în 
anul I, de la 32 la 30 în anii II 
șt III (in semestrul 6 sînt pre
văzute chiar 25 de ore), de la

CH. P. APOSTOL 
Lector universitar 

București

munte.au
munte.au


Gheorghe Tomozei

Bucurie

*

CINSTIM
Marele Octombrie

Aurel Stor in

ANIVERSARE
Omule, tu ai privit spre pămînt 
o mie de ani, 
și spre cer, numai patruzeci. 
Fruntea ta a asudat pentru alții 
o mie de ani, 
și pentru tine, numai patruzeci. 
Tu, omule, ai plîns o mie de ani, 
și-ai fost fericit numai patruzeci. 
Tu ai murit o mie de ani, 
și ai trăit abia patruzeci.
Frumoasă vîrsită, patruzeci de ani! 
Aceasta e vîrsta ta, Omule!
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UN STUDIO
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ al debuturilor

Nicolae Grigorescu este astăzi cu- 
rtoscut din ce în ce mal mult de po
porul al cărui rapsod a fost. Risipită și 
pînă mai Ieri necunoscută, bogata sa 
operă stă astăzi la loc de cinste în mu. 
xttle cele mai importante ale țării. Cu 
acest mare artist, care o dominat întreaga noastră 
pictură, începe pictura modernă romînească. 
Opera sa, imensă ca număr, cuprinde toate genu
rile: portrete, peisaje, desene, compoziții. lucrări 
de gen.

In opera sa apar cdre cu boi cănpra le-auzi 
icirțlitul în mers și simți praful drumurilor 
ridicindu-se; sînt colibe care-ți vorbesc despre traiul 
mizer de pe vremuri al oamenilor muncii j picturile 
Istorice te prind în atmosfera războinică, îd încorda, 
rea luptei și-ți dau încrederea în Victorie; peisajul 
te farmecă într-atlt că simți mirosul finului proaspăt 
cosit sau răcoarea pădurii.

Scene din viața de toate zilele sînt pictate de Gri- 
gorescu cu 6 nemăsurată emoție și poezie. Feineile 
toreînd sau cosind, de o simplitate care surprbțde, 
îți sugerează viața complexă de muncă necontenită, 
îți aduc tn minte propria mărturisire a pictorului: 
„Cu acul ne.a crescut biată mamă..."

Născut din popor, fiind un mare rapsod al acestuia,' 
Grigorescu dă drept legitim poporului nostru să fie 
mindru de a fi contribuit la patrimoniul picturii uni
versale cu clasicul său Cel mal de preț.

Iată mai sus reproducerea cunoscutului tablou al 
lui N, Grigorescu „Fata cu zestre”.

Dimineața străvezie cu liniști lichide, 
topite-n căușele verzi ale ierbii, 
dimineață scurtă ca o scrisoare de dragoste 
îmi umpli sufletul și amintirile 
cu stropii clari de rouă-ai bucuriei... 
SM aici, sorb fumul alb al priveliștii, 
ochii mei roentgenizează frunzele, 
frunzele — 
și inima-i departe de trup, la mii de leghe.. 
Mă bucur că simt sub picioare țărina, 
pipăi ca orbii trupul de flaut al plopilor, 
mă-mbăt ou transparența clorofilel, 
mă bt'cură surprinzătoarea apariție-a ciupercii. 
O asemăn (fără-ndoială primul)

cu minăstirea-ntr-un picior 
și mă bucur că rid 
și-albinele aurii ale rîului zumzăie...
La lotul toropit de-albastre pecete 
asupra căruia se pleacă ploaia, 
se bucură in trupul meu țărina 
de liniștea păminturilor țării..

Murise vara-n struguri, ca-n chilimbar o gtză...

*

Veghe
O, de-aș putea, cînd mă-mpresoară anii 
Și vise mor, ca stelele-n pî-riu 
Iubirea s-o veghez, precum țiganii 
isi string în somn, cuțitele la brlu.„

Toamna

Eugen Borbu

unghiile la 
ți la picioare

tu 
nu

pînă seara, 
recapitulăm : 
teaptă-te la 9,

D
E
L
E
C
T
O
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Pitzy are uneori 20 de ani. 
Alte ori, nemernicul timp se 
luptă cu tinerețea ei pe sub 
ochi și sub bărbie, pe la în
cheieturi. Dar de ce există In
stitute de frumusețe ? Grija 
asta s-o aibe ea, 
slavă domnului ! Nu 
să n-o fi remarcat 
neata.

Pitzy se fardează

cd în colo, 
se poate 
și dum-

Pitzy se fardează discret, 
are un profil lilial și cele mai 
dulci buze care s-au văzut 
vreodată. Clipește ca preacura
ta și din gura ei curge miere. 
Se îmbracă la cele mai bune 
croitorese, numai cu „materia
le din pachet" pentru că, pasă- 
mi-te, stofele astea ale noastre, 
miros a oaie și lina e și ea 
de mai multe feluri : „lîna-n 
lină, made in England" și lină 
ciobănească in care se învelesc 
urmașii Dacilor și-ai Romani
lor (de rind).

Pitzy nu umblă, plutește.. 
Ce-i aia racheta balistică ? Să 
vezi dumneata tocuri de 13 
cm., subțiri cit piciorul păian
jenului, cu măduvă de alumi
niu, de poți să joci și fotbal 
cu ei, să vezi dumneata nylon 
mat din care poartă dinsa fu
rou și poșetă, și alte ustensile 
femeiești de care e mai mare 
păcatul să pomenești că ne 
taie popa limba.

Pitzy e o femeie foarte ocu
pată, dumnezeu o știe cum o 
scoate la capăt de dimineață

Amurgul roșu s-a răsfrînt în steaguri 
și steagurile au fîlfîit, roșii, în vînt. 
Amurgul roșu s-a culcat pe zăpadă 
și zăpada a devenit singerie.
Amurgul roșu s-a cățărat pe copaci 
și copacii s-au colorat în roșu.
Apoi a venit noaptea, a ucis toate culorile, 
și pînă-n zori a domnit numai ea.
Dar a doua zi, 
zăpada s-a făcut albă din nou, 
copacii au devenit cenușii, cum au fost, 
numai steagurile, 
steagurile, 
au rămas întotdeauna roșii.

Rusalin Mureșanu

SFlNTA LIBERTATE
Sub cerul alb cu străluciri de platini 
Al iernii veșnic fără teritoriu 
Ai clătinat guvernul provizoriu 
Cum numai tu, popor știuși să clatini. 
Mări de soldați cu traiul derizoriu 
Din mine și din cîmpuri și din slatini 
Trecură să răstoarne false datini 
Și turnuri de cleștar și de ivoriu 
Unde minciuna groaznică și prinții 
Se lăfăiau alăturea cu sfinții 
Mînuitori ai slujbelor divine.
Dar, el, poporu-n fruntea vijeliei 
Trecu desculț prin iernile Rusiei 
Ca Sfintei Libertăți să i se-nchine.

„Vîrstele anului** 
este o carte cu 
poezii frumoase, 
dense și variate. 
Intre „proza" toni
că din „cred în 
pieirea inevitabilă a 
capitalismului" și 
între geografia lirică 
din „acesta e pă
mîntul nostru" — 
ca alfa și omega 
ale volumului, — 
se desfășoară coro- 
sivitatea tablourilor 
de muzeu și impre
cația antiimperia- 
listă a „Cancerului 
lumii" în vecinăta
tea poeziei sănă
toase a celor patru 
anotimpuri, coloca
tară cu un pitoresc 
jurnal de călătorie 
și cu un interesant 
pe coordonate di- 

și în spațiu. Această

i

!

Mulți dintre obișnui- 
ții spectatori ai teatrelor 
bucureștene s-au regăsit 
la începutul stagiunii 
trecute într-o nouă sală 
de teatru, pe cît de mică 
pe atît de intimă și sim
patică, situată undeva .în 
preajma Poștei, pe cheiul 
Dîmboviței. In cadrul a- 
cestui „Studio Experi
mental" — cum a primit 
denumirea — studenții 
Institutului de teatru „I. 
L. Caragiale" fac primele 
cunoștințe cu publicul 
spectator, slujirii căruia 
sînt hotărîți să se dedi
ce în viitor.

Pasionatul spectator de 
teatru bucureștean a trăit 
între zidurile acestui a- 
devărat „Studio al debu
turilor" autentice mo
mente de emoție artisti
că. Iți mai sînt fără în
doială, încă vii în me
morie, spectatorule, im
presionanta creație a lui 
Florin Piersic în Peer 
Gyntw volubilitatea și in
teligența jocului lui Radu 
Voicescu în Scapin, n- 
morul inepuizabil a lui 
Cosma Brașoveanu într-un 
rol molieresc ca și so
brietatea aceluiași inter- 
§ret în rolul Topitorului 

in marea dramă ibseni- 
ană ; desigur că nu poți 
uita nici pe Poldy Bălă
nuță în Mama Aase, pe 
Geta Angheluță în „Dom
nișoara Na stasia" ca și pe 
Gică Popovici — Poena- 
ru în bătrînul Sorcovă— 
ambii eroi ai lui Zamfi- 
rescu, pe lea Matache, 
atît de matură in rolul 
Bunicii din piesa lui 
Cassona „Copacii mor în 
picioare", și pe mulți 
alții. Astfel, pe scena 
„Casandrei" ai putut ve-

dea spectatorule trecerea 
în revista a viitoarelor 
cadre de bază ale tea
trului romînesc, ai putut 
întrezări însuși viitorul 
său.

Acum toți acești stu
denți debutanți sînt ab
solvenți ai institutului, 
părăsind studenția și a- 
vîntându-se tinerește pe 
drumul marilor creații 
artistice ce îi așteaptă. 
Cîțiva însă dintre cei mai 
talentați nu s au grăbit 
să părăsească Institutul. 
Sînt studenții anului de 
perfecționare — o expe
riență foarte interesantă 
a conducerii facultății. 
Scopul acestui an de per
fecționare ? Cîștâgarea de 
către absolvenții Facul
tății de teatru a unei 
experiențe practice în 
cadrul Studioului Expe
rimental, unde ei vor 
susține împreună cu ac
tualii studenți ai clase
lor de actorie din anul 
IV stagiunea ce le stă în 
față.

Pe cîțiva dintre aceștia, 
i-am găsit zilele trecute 
împreună cu directorul 
și organizatorul studiou
lui, tovarășul Nicolae 
Ralea, răsfoind presa 
provincială care oglindea 
în paginile sale impresiile 
lăsate în urmă de către 
recentul turneu al insti
tutului prin țară. Sînt

răspîndite pe masă „Fla
căra lașului", „Cuvîntul 
liber" din Timișoara (în 
limba maghiară) un ziar 
orădean — toate con- 
semnînd într-o unanimă 
apreciere talentul și ti
nerețea ce a caracterizat 
spectacolele studenților. 
Amintirile, întâmplările 
hazlii ale unui turneu 
studențesc îi mai învese
lesc încă pe prietenii 
noștri chiar atunci cînd 
își aduc aminte de con
dițiile grele în care au 
jueat la Buzău sau de pe
ripețiile spectacolului de 
la Techirghiol. Intr-un 
târziu discuțiile au de
viat către proiecte, vi
suri, făgăduinți... Am a* 
flat pentru spectatorul 
nostru bucureștean că 
va avea ocazia să se re
întâlnească cu eroii „Vi
cleniilor lui Scapin" 
chiar din primele zile ale 
lui octombrie, după care 
se va relua apoi specta
colul „Copacii mor în pi 
cioare" cu Florin Piersic 
în rolul Directorului. In 
cinstea celei de a 40 a a- 
niversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octom
brie, regizoarea Marieta 
Sadova pregătește cu stu 
denții anului de perfec
ționare piesa lui Leonid 
Leonov „Invazia". O ini
țiativă interesantă și deo
sebit de prețioasă pen-

tru ridicarea măiestriei 
actoricești a studenților 
absolvenți este hotărirea 
conducerii institutului de 
a aduce în mijlocul aces
tora, în cadrul fiecărui 
spectacol pe unul din 
maeștrii scenei romînești, 
alături de care proaspe
ții actori vor juca seară 
de seară. Se pare că a- 
cest lucru se va realiza 
începînd chiar cu apro
piata premieră a „Inva
ziei".

In continuare, cea de 
a 10-a aniversare a R.P.R. 
va fi întâmpinată de 
studenți prin montarea 
„Nopții furtunoase" a 
lui Caragiale sau a unei 
alte piese romînești, încă 
nefixate, în regia unui 
student— regizor — d 
la clasa prof. Mih 
Raicu, ultima premieră ■> 
anului fiind „Unchiul 
Vania" de Cehov pre
zentată de către studenții 
anului IV actorie clasa 
prof. Irina Răchițeanu.

Ar fi cred indicat să 
se ia din tâmp masurile 
necesare în vederea unei 
mai largi popularizări a 
activității Studioului, iar 
critica dramatică să încer
ce a nu mai ignora, ca 
pînă acum spectacolele 
acestor tineri actori.

Discret, apa autumnală e tre
cută drept sevă în ciorchine : 

La coajă încă tare, dar 
fragedă în miei 

Se îndulcește boaba de 
8trugure-n amiezi.

La fel în vin.
Iarna însă, apa trăiește fastul 

alb al zăpezii sloiurilor și chiciu
rilor.

Calc pe zăpadă și spun : da, 
e albastră.

Pomul însuși e comparat cu un 
a 

zăpezii amintind apele verii și
cristal alb ; culoarea albastră

ale

C. CRISTIAN

bucurie de a trăi tinerește într-un 
anotimp jilav și posac:

Mă bucur că-mi umplu 
părul cu voi frunze 

de toamnă 
să fug prin pădurea 

nebună, căzînd și rîzînd 
și sa-mi zgîrii 

obrazul în scoicile
scorțoase etc. etc. 

Focul, ca al doilea element al 
poeziei anotimpurilor se aprinde 
în dialectica heraclitiană a eternei 
mișcări. Cea mai înaltă formă e 
soarele. Lumina lui e simbolică:primăverii.

Noi odihnim pe coperta 
poveștii în veci

Ca două cristale uriașe severe 
și reci. 

Cristalul nesugerind nu numai 
solidificarea ci și ordinea estetică. 

Pe cînd dragostea e comparată 
la fel cu un umblet de ape:

Ca o apă se smulge iubirea

0 soare, glorie ție 
și celor ce nu se ascund 
de dreapta, curata-ți făclie 
pe orizontul rotund.

In ..Cancerul lumii** trăiește, 
palpită focul nuclear care creează 
sau distruge. Frunzele toamnei 

_ - r___________________ sint comparate cu flacăra, dtribu- 
din noi le^e verbele sînt tot din lumea 

Iubirea... Pe țărm am râmai... focului:
Primăvara, ca început al ano

timpurilor este plastic apropiată cu marea 
de apă în starea ei incipientă, a- ,
dică de izvor t f r____ ____ ___,___

Rugimu-ne ție izvor răcoros gospodărește cu cer-
picură pina la noi cei de

jos, — 
de apa subterană a fertilității 
toare :

în ce spărtură de li 
cînd vor țîșni 
iutile, răcoritoarele 
pîlcuri de ape ? 
Și oe semănători vor sta

pe aproape 
pîndind noua mea avuție ? 

firește, de apa dezghețului: 
și — ca legătura de chei

l 
ar zăngăni apele sub mîinile 

vîntului 
și s-ar vesti dezghețul

jurnal intim 
verse în timp , ,
varietate de vremuri și locuri se 
răsfrînge în imagini diverse trăind 
însă pe același numitor comun al 
reliefatei personalități a poetei. 
De aceea „vîrstele anului" e o 
autentică și valoroasă carte de 
poezie.

Cele patru elemente din filozo
fia elină presocratică stau la te
melia anotimpurilor. Cu predilec
ție poeta cîntă apa și focul. Apa, 
în special, este cîntată estival și 
în mod firesc, legată de vară. Ma
rea lui Ovidiu și a romanticilor 
îmbracă însă o haină modernă.

Mierea ei verde și clară 
Nici un cuțit nu mi-o ară.

Cînd s-a făcut ca mătasa 
Luna o taie cu coasa.

Remarcați uzitarea elementelor 
agreste din georgice și bucolice în 
viziunea nouă, modernă prin atmos
feră și sens. Aratul și coasa par 
neavenite în lumea acvatică, dar 
măiestria poetei le dă sclipire și 
autenticitate. *

Lumea mării definește și por
tretul oamenilor de pe litoral. 
Despre un lipovan se spune, de 
pildă :

Cînd se uită la soare sclipește 
Ca ochii aurii ca solzul de 

pește.

? „pîrjolul de prînz“, 
„amiaza se cocea-n argilă", cerul 

i „detunară", etc., etc.
La fel pămîntul, ca alt element 

component al poeziei anotimpuri-

Autoportret

Nimeni să nu aibă dreptul 
să fugă de dragoste 

Mii de izvoare să-nfășure pașii 
fugarului, 

Mii de păduri să înăbușe pașii 
fugarului

pamflet și lirică prezentare a eve
nimentelor internaționale:să sburde ! Pînă atunci între 

5 și 7, la pinacle îi povestește 
lui Roro, lui Zyzy și Tanțy 
cum a fost la mare cînd niște 
prieteni năstrușnici au ales-o 
„regina plajei", avînd proasta 
inspirație să mai facă odată 
cu asta și un concurs de inteli
gență. Cînd și-aduce aminte, 
parcă-i vine să rîdă. Auzi, pro
stie, să spună ea că un kilo
gram de fier e mai greu de- 
cît un kilogram de puf, doar 
era la mintea cocoșului, dacă 
și-ar fi adus aminte, știa ban
cul din școala primară ! Pagu
ba asta s-o aibe Pitzy, bărba
ților nu le trebuie filosoafe, 
e mai groaznic să te îngrași și 
să nu te mai cuprindă ro
chiile I

De la o vreme, Pitzy are ne
cazuri. O văd eu că are ne
cazuri. Rîde mînzește și nu se 
mai ține așa dreaptă. A mai 
îmbătrînit, săraca, se uită tot 
mai des în oglindă, ce te faci 
cu ridurile astea ? Dorel a 
aflat de Georgel și-o s-o lase. 
Gigei nu mai are garsonieră și 
pe Costel l-au mutat din Bucu
rești, e drept că acum îl iubeș
te pe Mitei, dar ăsta e cam 
pește și-i spune mereu cad dă 
proprietarul afară dacă nu-i 
plătește ea chiria. Unde mai 
pui că are și datorii și că sto
cul de pantofi s-a împuținat, 
că acum biata Pitzy își coase 
rochiile la o croitoreasă de 
mina a doua și se cunoaște.

Colac peste pupăză, Pitzy a 
început să se îngrașe și bea bi
nișor să uite că e necăjită. 
Dacă stă și se gîndește bine 
seamănă cu maică-sa pe care a 
lăsat-o taică-său pe la 35 de 
ani, cînd se făcuse de 90 de 
kg., și el, om fin, trăit la 
Paris, nu putea s-o mai sufere.

Săraca Pitzy, mîine-poimîine 
divorțează și meschinul de Cos
tel de ea și trebuie să se apu
ce de ceva. Blestemată mizerie 
omenească, nu cunoaște nici o 
meserie ! Nu știe decît o vorbă 

.a lui Gigei, învățată la un 
chef : Munca-i pentru proști ! 
Dar cu vorba asta, mori dracu
lui astăzi în Țara Romînească 
unde nu mai e loc pentru 
Pitzy...

Ia sâ 
deș- 

_„_r______ , dă
telefoane : ce iaci 
Mymy, ce-o .face 
Leny, de ce n-o mai 
telefona Georgel, 
cînd l-o aduce Gi
gei perechea de 
ciorapi promisă, să 
nu pice Costel din 
provincie, tocmai 
cînd o sa fie vărul 
Dorel în vizită, 
uite, nu-ți mai vezi 
capul ! Du-te la 
coafor, du-te la 
probă la pardesiu, 
fiți « 
mîini și . c . 
ca să arăți și 
„higienic", să 
se spună așa și pe

1 i treci

noziomul roditor, agricol :

9l.

Ascult rumoarea ariei de treier 
a vîntului și-a forfotei de 

greieri, —

și, apoi cu pietrele, cu vîrfurile 
de munte asemuitoare cu zincul, 
și, în fine, cu nisipurile. Nina 
Cassian știe găsi palete diferite 
și în creionarea pămîntului. La 
fel în a văzduhului cu vechea dar 
indicata prezență a lunii, cu dan- 
«». uscate, cu vînturil»
saline ale litoralului.

tn aceste patru anotimpuri ale 
pretutindeni, anului, muncile agricole de primă.

vu>

Dragostea trăiește și prin luci
ditatea aproape albă:

Ne vom privi. Ești

Nu trebuie pus globul la 
microscop. Nu-s necesare 
lentile, radiografii planetare 

(ia să convingi poeții, nepoeții 
că există un cancer al 

lumii...

același, 
acel 

adine...Pe care l-am strîns în 
Și sînt toate Ia fel 
Și iată — nu te mai string

0 luciditate camilpetresciană, 
prezintă analitic acest moment

dincolo, mai 
t mama, pe la 
te întreabă ce-ți 

face bărbatul, dacă mai 
duce bani cu sacul de , 
coclaurile pe unde aleargă el, 
prostuțul de băiat bun. Na, 
uite că s-a făcut seară, la 
Capșa n-are rost să mai mă- 
nînci că n-are Marechal, la A- 
henee, Chateaubriandul n-a 
fost bine fript și asta îți dă 
durere de cap, unde sa mergi 
că pe „particulari" i-a băgat 
la restaurantele de stat și în 
locul birturilor care vindeau 
iaurt și fleici pe sub mină s-au 
făcut cooperative, mai mare 
sila...

Intre elanurile repetate ale 
celor cîțiva amanți, Pitzy ci
tește ostenită romane porno
grafice franțuzești și-și spune 
cu tristețe că viața e goală. 
Noroc că se redeschide barul 
Colorado și-o să aibe cu ce 
să-și mai astîmpere melancolia 
neistovită, bind wisky ca orice 
femeie „bine" și fumînd ți
gări americane, care miros ca 
ananasul.

O sâ mai treacă ce-o sa mai 
treacă 
dealul 
a fost 
ninge 
facă pîrtie, să mai poată omul

pe la 
care 1

prin

♦
♦

și pleacă la munte Pre- 
e colea, costumul de ski 
scos de la naftalină, de-ar 
odată domnule să se

4

„Vlrstclc cinului
și mai departe i '

Mîna lui uscata, lemnoasă 
seamănă cu vîsla de acasă.

Intră și în poezia de dragoste Dacă adăugăm la această com- 
care împrumută de la mare ma- partirnentare a apelor de anotimp 
jestuozitate, profunzime și neliniș- diferențierea temperamentală a 
te ’ „ . , , . „ simțămintelor sufletești, mularea

Cine îmi umple de oști toata .... , «
zarea ? Poesiei Ae dragoste după anotim- 

Vîntul, iubitule, vîntul și puri — vom observa mai preg- 
marea, nant cum poeta nuanțează senii- 

„ v . mente și peisaje, elemente și ideiCine îmi susura-n par și-n ,
pleoape ? c“ subtilitate, inteligența și fan- 

.................. “ tezie.
Recentele poezii „despre Bulga

ria" vizează, îndeosebi, tot lumea 
apelor. Predilecția este poetică și 
salutară.

Toamna îmbie la o anumită 
melancolie și sentimentul melon- 

j coliei, omenesc și deci firesc, «re 
Cassian locul lui rezervat în poezia con- 

scrie autum- 
a fi original, 

„modern" e un joc gratuit supus

Cine îmi susură-n păr și-n

Umblă nisipul viclean să 
te-ngroape.

Dragostea împrumută și alte e- r^( 
lemente marine. Ancora, de exem
plu, luată cu tîlc :

Dragostea mea
ancoră grea etc, etc.

Populată cu alge și nisip, cu bri
ze și cu marinăreasca stea polară, 
cu lipoveni pescari și cu vilegia- 
turiști marea Ninei 
mișcă pe nuanțe bogate — adică temporană. A 
tocmai pe ceea ce anunțam mai naie numai spre 
sus.

Apa, ca element component al 
pămîntului și aerului, trăiește și pitirii. A scrie autentic, omenește 
alte ipostaze. Toamna apa este e o datorie. Autumnalele Ninei 
ceață și brumă:

Fiicele toamnei, cețurile — 
moaie-n argint verdețurile.

Cassian sînt firești. Se cîntă opu
lența toamnei, patriarhala lumină 

Obîrșia acvatică a cețurilor fiind ° septembrie ca simbol al li- 
subliniată de verbul a muia. niștii și reculegerii, cum și marea

Volumul e actual de asemenea 
prin sentimentul nobil cu care 
poeta se apropie de tărimurile so
vietice în sondarea trecutului de 
luptă a popoarelor U.RSS. și prin 
peisajul festiv (tot în sensul bun 

cuvîntului) pe care îl întîlnește 
fericita sa călătorie.
tn dreapta mea. bătrînul

Cnucaz 
tn stînga — marea: un imens 

topaz 
peisajul luminat de prezența prie
tenului Djemali, de amintirea lui

a

al
»n

vară, culesul toamnei, vacanțele 
verii aduc o sănătoșenie morală 
molipsitoare. Iarna nu e distantă 
și glacială, toamna nu e decepțio- 
nantă, vara nu e languroasă și cu 
apel la lene. Tristețea (ciudat!) 
se mută tocmai în primăvară (vezi 
„Tristeți de primăvară") fără pe
simismul elegiac ci, mai degrabă, 
o tristețe optimistă într-un para
dox simpatic și îmbucurător.

Această continuă nuanțare des
cifrată în psihologie și peisaj se 
mută și în poezia de dragoste. 
Iată o gamă pasionantă pînă la 
dăruirea totală:

sentimental. La fel, nostalgia și 
regretul, împletite armonios:

Și vezi

Iubirea 
Și mi-a

Am visat azi noapte sărutări 
Cîmpuri de garoafe zdrențuite

apoi, în final

Și-am rămas în sărutări arzînd. 
Cruntul soare izgonise nori>4 
Scuturile verzi ale răcorii 
Nu aveam să le ating nicicînd. 
Sărutam garoafele arzînd

Iată și o altă culoare a drago
stei, serios didactică și imperativă:

Ar trebui pedepsită fuga de 
dragoste

Cehov, de romantica evocare 
crucișătorului Potemkin.

La fel tablourile de muzeu ca 
prilej de a evidenția pe de o 
parte trecutul de luptă al poporu
lui alternînd de la ironicul portret 
al coroanei regale, la anacronis
mul plugului de lemn, la prezența 
amară a gîrbaciului, chiar și la 
soclul vacant pe care iscusința 
omenească va așeza cadavrul 
morții.

tn sfîrșit, peste neliniștea ta
blourilor antiimperialiste, peste 
ironia poeziei satirice pe teme in- 
terne — cît și peste peisajul ce- 

necunoscut ^or Patru vîrste ale anului piu- 
mv.^1 tește lumina caldă a unui petri <*- 
sărut... tlsrn comunicativ, prezența cetățe

nească a poetei luptătoare
Aceste idei și sentimente fixează 

volumul în tiparele veacului no- 

midui.
Desigur că ar mai fi multe de

n-a fost măcar un 
început 

n-am știut s-o întărit 
rămas la fel,

Străin de mine și de*acel

Se naște o întrebare. In aceste 
delimitări de peisaj și psihologie ■ > -------
luate oarecum în sine, nu se vă- strUj ° s°bră culoare volu-
dește oarecum lipsa de actualitate 
a poeziei Ninei Cassian? Răspun- .. -r---- ---
sul e clar: nu! Nina Cassian e o spus- 4r. pildă, interesantă
poetă de imediată actualitate. Se anaHXa imaginilor noi și stăpără- 
citește în poeziile sale de vară, f 
estivale, dreptul la odihnă al oa
menilor muncii. în cele de primă
vară dreptul la muncă, în cele de 
toamnă dreptul la roade. Gospo
dărești ca georgicele lui Virgiliu, 
poeziile sale agreste sînt ale erei

- toare, a lexicului colorat cu mă- 
ț. sură și gust, a diversității ritmu- 
j rilor, a rimelor inedite etc., etc.

Dar spațiul ne obligă la pune
rea punctului final.

Se va mat scrie, nădăjduim, 
mult și frumos de către critici

noastre, sub suflul socialismului desPre valorosul volum,
biruitor. Alături de această pre- " 
zență indirectă stă manifestul di
rect al poeziei antiimperialiste din 
„Cancerul lumii" curios lucrat pe 
versul liber și simulat prozaic 
care mișcă pe toate meridianele și 
paralelele globului ca într-un liric

al poetei.
Noi ne-am priceput să spunem 

abia atît.
uv „Vîrstele anului" e o carte cu 
re P°Psii frumoase, variate, și dense^

Al. Andrifoiu



CONCURSULUI NOSTRU
Instantaneu de muncă

o fapta „simpla"
MiNDRIE MARINĂREASCĂ

E ora 14. In atelierele Direcției 
generale a gazului metan din Me
diaș munca e în toi. Deodată ră
sună vocea șefului de secție:

— Să vină la birou Constantin 
Țarcă, Otto Freitag, Ferdinand 
Knal. Ion Fodor și Ion Savu.

Cel chemați lasă lucrul și oare
cum nedumeriți se îndreaptă spre 
biroul șefului de secție. Aici îi 
întimpină tovarășul Kiss Ladis- 
lau, directorul întreprinderii. A- 
cesta li se adresă :
— V-am chemat fiindcă ne aflăm 

într-un moment extrem de critic. 
Deși sînteți tineri conducerea se 
bizule pe voi. Panoul de măsurat 
gaz de la conducta magistrală s-a 
spart. Dacă nu-1 înlocuim cit mai 
repede gazul metan nu va ajunge 
la data planificată în orașul Dej. 
E în joc prestigiul întreprinderii. 
Cine se angajează să preia lu
crarea ?

— Eu, răspunde repede meca
nicul Constantin Țarcă.

— Foarte bine. Formează-ți 
chipa și... spor la lucru 1

e-

Patru ani

— Mergem cu toții, răspund în 
cor ceilalți tineri.

Și lucrul a început. In trei zile 
și trei nopți cei cinci tineri mun
citori au dormit în total cîteva 
ceasuri. In a treia zi aparatul a 
fost terminat. La ora 2 noaptea 
este îmbarcat în mașină și cu to-ti 
pornesc pe șantier. Aici, lucrul 
continuă. Oboseala începe să se 
facă simțită. Nici unul insă nu se 
dă bătut. După alte două zile 
montarea aparatului în sfîrșit e 
terminată. A sosit momentul să i 
se facă verificarea. Atmosferele 
cresc ritmic : 61—62—63—64—65...

Aparatul rezistă.
In cinci zile au efectuat o lu

crare care în condiții normale 
trebuia executată în 21 de zile. 
Gazul metan va ajunge la timp 
în orașul Dej, iar de aici magista- 
!a ti va transporta mai departe. 
In curînd flacăra lui se va aprinde 
și la Baia Mare.

Pentru eroismul în muncă do
vedit de acești tineri conducerea 
întreprinderii i-a recompensat cu 
premii în valoare de 3.850 lei.

Corespondent
MARGARETA BIRMAN

de luptă
în Armata Roșie

(Urmare din pag. l-a)

nikin. Dar întrucît eram deja în* 
conjurați, am îmbarcat mașinile în 
tren și am plecat înapoi la Kursk. 
In noaptea aceea în gara Kursk a 
pătruns un tren blindat denikinist. 
Mecanicul nostru de locomotivă și 
sentinelele au fost omorîți. Noi a- 
veam toate mașinile minate și aș
teptam doar ordinul de a le zvârli 
în aer ca să nu cada în mîna ina
micului. Ni se rupea inima de du
rere că doar cu ele făcusem tot 
războiul.

Atunci s-a întâmplat o „minune44. 
Muncitorii din oraș au format e* 
chipe, care aduceau cartușe și în 
felul acesta spre dimineață am 
reușit să respingem temporar ata
cul și să despresurăm gara. Am 
început apoi retragerea către Brian- 
sk. și de-acolo la Moscova pentru 
refacere.

La Moscova se pregătea marea 
ofensivă contra armatelor Iui De
nikin. Armatele lui Budionîi făceau 
pregătirile pentru contra-ofensivă. 
La noi aceiași situație. Am ajuns 
cu contra-ofensiva până la Nistru.

...După un timp, după ce lupta
sem și pe frontul polonez am ple
cai contra lui Vranghel, ultima 
speranță a imperialiștilor pe teri
toriul sovietic. Aci eram la dispo- 
xiția comandantului Budionîi. Era 
vorba de trecut istmul de la Pere
kop, despre care generalul francez 
Pau spusese cînd l-a văzut cum este 
întărit: „Pe acesta nu-I mai trece 
nimeni44.

Dar istmul a fost totuși trecut de 
noi. Budionîi a spus: „Lasă să 
vie iarna cînd malul îngheață44. 
Așa s-a întâmplat. Malul a înghe
țat, a început ofensiva. Grea a fost 
trecerea Perekopului. Cînd am a 
juna la Sevastopol am văzut retra
gerea și dezastrul lui Vranghel.

Fiecare militar tinde să devină fruntaș. Iar inima de militar 
fruntaș e o torță vie. De la liecare torță se aprind zece, o 
sută, o mie...

lată un grup de marinari. Fețele lor exprimă bucuria. Pe 
piepturile oțelite strălucesc mărturiile hărniciei. Sînt marinari 
de frunte.

Fotoiext: GH. STOICA

Sortimente

LA CONSTANȚA
7 inerii din cartierele muncitorești 

nu au unde să-și petreacă timpul liber
Mă număr printre sutele de ti

neri ce locuiesc în cele patru car
tiere muncitorești mai Îndepărtate 
ale orașului Constata: Palas, Flli- 
mon Sirbu, Medeia și Berechet. 
Cel mai apropiat cartier de oraș, 
Berechet se află la o distanță de 
peste 4 kilometri. Mai trebuie să 
precizăm aci că după ora 11 sea
ra între cartierele noastre și oraș 
nu există nici un mijloc de lo
comoție. Tinerii ca și majoritatea 
locuitorilor acestui cartier sint ce
feriști, ceilalți lucrînd la Întreprin
derile petrolifere, la întreprinderea 
textilă „întrecerea Socialistă", la 
atelierele mecanice ale Trustului 
10 construcții. De cînd se știu a- 
ceste cartiere au fost și sint ex
clusiv cartiere muncitorești. Și 
nouă ca tuturor tinerilor ne place 
viața, vrem să trăim frumos, să 
ne distrăm, vrem să ne petrecem 
într-un mod -civilizat și folositor 
timpul liber. Cînd spunem acest 
lucru nimeni nu ne contrazice dar 
nici nu ne ajută. Felul în care noi 
tinerii din cele patru cartiere 
muncitorești, mai sus amintite, ne 
petrecem timpul liber nu intere
sează parcă pe nimeni.

în cartierul Fiiimon Sirbu, cel 
mai mare de altfel și cel mai 
central din cele patru, a existat 
pe vremuri un frumos cămin cul
tural. Exista o bibliotecă bine în
zestrată. care era deschisă tot tim
pul și în cadrul căreia se desfă
șura o bogată activitate. La cămi
nul cultural din Fiiimon Sirbu ac
tiva un puternic și numeros an
samblu artistic cu cor bărbătesc 
și feminin, cu echipă de dansuri 
și trupă de teatru. Căminul cul
tural de aci mobiliza mase de ti

Conferinfa de presă 
cu parlamentarii sirieni

înainte de a ne părăsi țara, 
delegația parlamentară siriană a 
avut 0 conferință de presă cu 
reprezentanți ai ziarelor și re
vistelor centrale, radiodifuziunii 
și Agenției de Presă.

Cu acest prilej, vicepreședinte
le parlamentului sirian, Ra'lc 
Bașur, a tăcut următoarea decla
rație:

Popoarele arabe in general și 
Siria in special nu-și uită priete
nii, pe cei care i-au sprijinit în 
momentele grele. Poporul romîn, 
guvernul său, presa romînească 
n-au încetat niciodată să ne sus; 
țină în cauza noastră dreaptă și 
în atitudinea noastră fermă de 
a înlătura imperialismul din tara 
noastră și de a face să eșueze 
comploturile sale care au ca scop 
lichidarea independentei și a în
săși tării noastre. Cu atît mai 
mult noi nu uităm atitudinea dv. 
onorabilă din timpul agresiunii 
Israelului, Angliei și Franței îm- 

. potriva Egiptului, sora țării noa-

Auzeam înainte de a vizita 
Romtnia despre progresul indus; 
triei dv., progres pe care l-ați 
realizat în scurtul timp care a 
trecut de la eliberarea Romîniei. 
Acum sîntem convinși de acest 
progres pe care l-a realizat țara 
dv. tn acești putini ani. mai ales 
din punct de vedere industrial.

In numele meu și al colegilor 
mei reprezentanți ai poporului 
sirian — a spus în încheiere Ra
fie Bașur — exprimăm poporului 
romîn și guvernului său toată 
dragostea și prietenia noastră, 
urîndu-le progres, prosperitate 
și pace.

înaintea turneului tinerilor 
noștri fotbaliști în Anglia 
Selecție 

tulul 
tirile

Villa) a funcționat aproape perfect 
în meciul cu Bulgaria, Crowthețk 
în special, este considerat „eroul 
meciului din finala „Cupei Ar* t 
gliei" între Aston Villa și Mai* * 
Chester United.

Selecționata de fotbal a tinere, 
tulul începe în curînd pregă
tirile pentru un nou și, spe
răm, rodnic turneu în insu

lele Britanice. După Casa Centrală 
a Armatei, aceasta este cea de a 
doua echipă romînă care va evo
lua în țara unde fotbalul s-a născut 
și a făcut primii pași în lume. In
discutabil tinerii noștri fotbaliști 
au o sarcină extrem de grea. La 
ora actuală fotbalul britanic, după 
o scurtă perioadă de criză carac
terizată prin rezultate și compor. 
țări medii, pare că a început din 
nou ofensiva pentru unul din locu- 
rile fruntașe în ierarhia mondială. 
Nu trebuie să uităm că Anglia 
este una din primele țări califi, 
cate în finala campionatului mon
dial din Suedia iar echipa cam. 
pioană Manchester United și-a cîș. 
tigat o mare faimă pe plan inter- 
național prin excelentele rezultate 
obținute în „Cupa campionilor eu- 
ropeni" și alte întîlniri internațio- 
nale.

Numeroși iubitori ai fotbalului 
din țara noastră au avut ocazia să 
vadă echipa speranțelor Angliei, 
așa numita „under 23“ (sub 23 de 
ani), în primăvară cu prilejul me
ciului susținut la 25 mai cu echipa 
de tineret a Romîniei. Atunci fot- 
baliștii englezi au făcut o mare 
impresie prin excelenta lor tehni- 
că individuală, plasamentul corect, 
precizia paselor și a șuturilor. 
Unii spectatori consideră, pe drept 
cuvtnt, echipa de tineret a Angliei 
drept una dintre cele mai bune pe 
care au văzut.o jucînd în țara 
noastră. De aceea apropiatul tur- 
neu al tinerilor noștri fotbaliști în 
Anglia, Irlanda de Sud și Irlanda 
de Nord este așteptat cu interes și 
sperăm că va ajuta la obținerea 
unor rezultate pozitive în pregăti, 
rea viitoarelor cadre ale echipei 
noastre reprezentative.

I
O echipă întinerită

cacitate manifestată de componen- 
ții atacului selecționatei tineretului 
din Anglia chiar în meciurile de 
campionat din actualul sezon. Ex
trema și interul dreapta Brabrook 
și Greaves activează la Chelsea. 
Luați împreună ating abia vîrsta 
de 35 ani. Greaves în special este 
numit în Anglia ..copilul minune" 
și este mereu comparat cu faimo
sul Alex James. înaintea începerii 
campionatului, în echipa de tineret 
Chelsea el a înscris... 101 goluri 
după care în luna august a fost 
introdus în prima formație. Căpi. 
tanul echipei de tineret, centrul a- 
tacant John Haynes (Fulham) este 
cunoscut drept „creerul" echipei. 
Excelent realizator și constructor 
de faze, Haynes este tot mai des 
solicitat ca titular al echipei na
ționale A. Interul stîng Kevan joa. 
că la West Bromwich Albion și în 
ultimul timp a manifestat o exce- 
lentă dispoziție. In ce privește ex- 
trema stîngă A’Court (Liverpool) 
spectatorii englezi i-au găsit o po- 
reclă nimerită: „șiretul".

Portarul Hopkinson (Bolton) a 
strălucit în mod deosebit la 14 
septembrie în meciul de verificare 
a echipei de tineret cu Manchester 
United. El a tost considerat de 
ziariști drept unul din principalii 
factori care au făcut pe „under 
23“ să obțină o surprinzătoare vie- 
torie cu 4—0 în fața veteranilor din 
Manchester. Fundașii Howe (West 
Bromwichi Albion) și Harris (Wol- 
werhampton) siau remarcat de 9- 
cum în echipa națională secundă 
prin forță și siguranță. Linia de 
mijlocași alcătuită din Setters 
(West Bromwich Albion), Smith 
Birmingham) și Cowther (Aston

Ce ne rămîne de făcut.

Echipa de tineret a țării noastre 
are la dispoziție un timp re. 
lativ scurt pentru a se pre
găti. Luni lotul va fi reunit 

la București și va susține primul 
antrenament pentru ca la sfîrșitul 
săptămînii să plece spre Londra. 
Bineînțeles jucătorii noștri, în care 
ne punem mari speranțe, se vor 
resimți din cauza lipsei unei pe. ■ 
rioade mai îndelungate de pregi.- 
tire în comun. Poate la aceasta 
contribuie și defectuoasa alcătuire 
a calendarului nostru Intern și In. 
ternațional. Dar cum nu ne mal 
rămîn aite posibilități trebuie rea. 
lizată în primul rînd coeziunea e- 
chipei. pregătirea fizică și tehnică 
individuală a fiecărui jucător de. 
pinztnd de măsura Tn care s.au o- 
cupat de ei antrenorii echipelor de 
club. In lotul, care va fi definiți, 
vat abia săptămîna viitoare, vor 
fi incluși : Ufu, Pahonfu, Nun? 
weiller, Cosma, Dinulescu, Caco- 
veanu. Bodo, Al. Vasile, Băkossp, 
Georgescu, Ene II, Hulea și alții. 
Un ultim amănunt: programul-tur. 
neului echipei de tineret a țării 
noastre: 16 octombrie la Londră 
cu Anglia (tineret) ; 20 octombrie 
la Dublin cu Irlanda de Sud; 23 
octombrie la Belfast cu Irlanda de 
Nord,

(Urmare din pag. l-a) 

produselor care nu necesită o 
prelucrare mai pretențioasă sau 
de a căror materie primă se dis
pune cu mai puține străduințe.

Este caracteristică de aseme
nea producerea unor anumite 
sortimente mai cu seamă în 
preajma sărbătorilor. Pe piață, 
însă, aceste sortimente „festive" 
se găsesc numai la începutul fa
bricației lor.

Astfel a fost lansată berea 
„Caramel". Vă închipuiți bucuria 
bătrînilor și suferinzilor, a ma
melor oare vor avea bere specia
lă pentru copii. Cîți consumatori 
n-au căutat berea specială ? Dar 
bine, există I O găsești... în vi
trina frumos amenajată de la 
Departament.

O ultimă problemă care nu 
este de loc nouă. In magazine 
constați, de exemplu — că me
zelurile ieftine se găsesc mai 
greu decît cele cu prețul de 22 
și 27 lei kg. Ne întrebăm : oare 
în acest caz nu se merge pe o 
linie greșită, aceea de a se fabri
ca cu precădere produse scum
pe, numai pentru că ele duc la 
realizarea planului din punct de 
vedere valoric ?

Ar trebui ca ministerul să stu
dieze această problemă, să ana
lizeze creșterea necesităților 
populației și să sporească, în 
măsura nevoilor, proporția sor
timentelor cu prețuri mai reduse.

Măsuri recent iuate ne fac să 
credem că unele deficiențe sem
nalate se pot lichida fără prea 
multă tărăgănare.

Zilele trecute, la Departamen
tul cărnii și laotelui au fost omo
logate noi produse alimentare. Sa
lutăm acest început. Dorim să le 
vedem în curînd și în magazine. 
Dorim să cumpărăm printre 
altele etalați Timiș, struguri 
boabe sau ciorchine în must pro
priu, în borcane de 1 kg. sau de 
0,500 kg., găluști ou prune în cu
tii de 0,500 kg. etc.

Trebuie reliefat faptul că odată 
cu prezentarea unor produse noi, 
industria noastră tinde să mear
gă pe linia modernă de conser
vare prin frig, mult utilizată în 
diverse țări.

Este totodată de datoria orga
nelor industriei alimentare c», o- 
dată cu fabrioarea noilor produ
se, să nu le abandoneze pe 
drum pe cele vechi, să ia mă
suri pentru ca producția să țină 
seama de gustul și necesitățile 
populației.

După turneul întreprl
primăvară în Bulgarii
mînia si Cehoslovacia. <

S. SPIREA

La Spartachiada de vară a tineretului
------  1 .. ........... ■ -..................................

2.455.264. participant!După turneul întreprins tn
primăvară tn Bulgaria, Ro.
mînia și Cehoslovacia, echipa 
de tineret a Angliei și.a în. 

trerupt pentru un timp activitatea 
internațională. Rezultatele acestui 
turneu pot fi considerate meritorii: 
1—2 la Sofia cu echipa B a Bul. 
gariei (echipa engleză a fost lip. 
sită tn acest joc de aportul a 5 
titulari) ; 1—0 la București cu Ro. 
mînia și 2—0 la Praga cu Ceho. 
slovacia. încă în primăvară, selec
ționerul unic al naționalei engleze, 
Walter Winterbottom anunța tnten. 
ția de a promova o serie de jucă. 
tori în reprezentativa A a Marii 
Britanii în vederea finalei campio
natului mondial. Iată că primii 
pași au și fost tăcuți. La 25 sep
tembrie, la Londra, echipa de ti. 
neret a Angliei și.a reînceput me. 
ciurile internaționale învingînd 
Bulgaria B cu 6—2 (3—0). Numai 
trei din jucătorii pe care i-am vă. 
zut Ia București au fost introduși 
tn această echipă : portarul Hop. 
kinson, centrul atacant Kevan și 
interul stîng Haynes, in rest s.a 
apelat la o serie de tineri care 
s-au comportat pe drept cuvtnt ex- 
celent. O dovadă semnificativă sînt 
rîndurile scrise după joc de ziaris. 
tul englez Bill Holden în „Daily 
AȚirror" : „A trebuit să caut un 
dicționar de adjective pentru a pu. 
tea descrie acest atac strălucit oare 
a destrămat apărarea bulgarilor". 
De altfel, problema găsirii talente, 
lor tinere nu prea dă multă bătaie 
de oap selecționerului Winterbot. 
tom. inaintea meciului cu Bulga. 
ria el a spus : „Pentru mine nu a 
fost greu să hotărăsc pe cine in. 
troduc în echipă ci mai curînd pe 
cine îl las afară din formație".

Să ne cunoaștem viitorii 
adversari

culturale, de felul în care tinerii 
își petrec timpul liber trebuie să 
se îngrijească organizațiile 
U.T.M. din cartiere. Pe de altă 
parte, singura organizație 
U.T.M. de cartier, cea din Fiiimon 
Sîrbu pe bună dreptate spune că 
singură ea nu poate conduce și în
druma munca acestor lăcașe de 
cultură. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Constanța, parese, nu 
are nici e| de gînd să ne scoată 
din această încurcătură. Vedeți 
deci și cred că-mi dați dreptate 
că de noi, tinerii, de felul în care 
ne petrecem timpul liber, nu se 
îngrijește nimeni. Ba ce spun eu, 
mai sînt unii oameni care „se în
grijesc de noi44. Acum a sosit 
toamna. In cartierele noastre sînt 
mulți așa-ziși oameni ,,cumseca- 
de“ care aduc din alte părți vin 
și îl vînd acasă la ei tinerilor care 
n-au unde merge și unde șe distra. 
In perioada toamnei și a iernii în 
cartierele noastre sint foarte mul
te cazuri de beții care nu de pu
ține ori se soldează cu acte de 
huliganism.

Foarte frecventă este în ultima 
perioadă scena pe care poate s-o 
vadă oricine coboară din autobus 
pe șoseaua din cartierul Fiiimon 
Sîrbu sau Palas. Neavînd ce face, 
tinerii se adună aci seara în fața 
restaurantelor, în fața cinemato
grafului și acostează femeile ce 
trec pe drum, împroșcîndu-le cu 
vorbe urîte și dedîndu-se chiar 
de multe ori la acte huliganice.

Nu vreau să-i apăr pe toți ace
știa. Mai sînt între noi și huligani 
înrălți. Majoritatea tinerilor din 
cartierele noastre sînt însă tineri 
cinstiți, care doresc să-și petrea
că timpul liber într-un mod plă
cut, interesant și folositor. Dorin
ța noastră unanimă e să ne dis
trăm, să simțim că trăim o viață 
frumoasă pe măsura anilor pe care 
- trăim.

EUGENIA PETRESCU 
tacuitoare a cartierului Medola, 

Constanța

neri, Iși aducea aportul la edu
carea lor și prin plăcutele și in
structivele reuniuni tovărășești pe 
care le organiza. Tinerii din acest 
cartier își făcuseră un obicei ca 
în primele clipe libere să ia dru
mul căminului cultural unde 
jucau șah sau domino, ci
teau o carte, luau parte la repeti
țiile ansamblului sau ia o audi
ție muzicală.

Ei, dar ce s-a intîmplat cu 
căminul cultural din Fiiimon Sîr- 
bu, ce s-a intîmplat cu frumoasa 
și bogata lui activitate ? Mai întii 
nimeni nu s-a mai interesat de 
căminul cultural. Fără o conduce
re și o îndrumare atentă activita
tea a murit. Apoi în primăvara a- 
cestui an sfatul popular al orașu
lui Constanța a transformat că
minul cultural în sală de cinema
tograf. Nimeni și deci nici eu nu 
mă pot ridica spre a face obiec
ții împotriva deschiderii unei săli 
de cinematograf în cartierul Fi
iimon Sirbu. O sală de cinemato
graf era o dorință veche a tine
retului. Dar Înființarea unei săli 
de cinematograf nu trebuia să se 
facă nicidecum pe seama desfiin
țării unui lăcaș de cultură care 
mobiliza mase mari de tineri. Da
că intr-adevăr nu se găsea o sală 
mai potrivită pentru cinematograf, 
trebuia să i se găsească căminu
lui cultural o altă clădire. Aceasta 
a fost soarta căminului cultural 
din Fiiimon Sirbu, și ea nu se 
deosebește decît în ceea ce pri
vește destinul final de cea a că
minelor culturale din Palas, Me
deia și Berechet.

Printr-o proastă planificare, lu
crările la Școala elementară din 
Medela n-au putut fi terminate la 
data începerii anului școlar, Jar 
căminul cultural de aci a cărui 
activitate culturală murise și ea 
demult, a fost transformat in 
școală. In legătură cu activitatea 
culturală din acest cartier mai 
vreau să spun că in ultimul an 
de zile biblioteca a fost închisă 
iar sala cea mare a căminului 
cultural care era refuzată tinere
tului spre a organiza în ea reu
niuni, a fost nu odată cedată cu 
multă ușurință șl plăcere diverși
lor cetățeni pentru nunți. Toate 
acestea se făceau sub ochii depu
tatei noastre de cartier, Maria 
Neamțu, care de altfel este o 
tovarășă bună și muncitoare, dar 
pe care se pare că n-o interesează 
problemele educării tineretului.

La Palas căminul cultural după 
ce o perioadă îndelungată a fost 
complect părăsit și-a găsit azi chi
purile o întrebuințare folositoare : 
sala bibliotecii e transformată in 
școală serală de calificare, beciul 
în arhivă a stației C.F.R. Palas, 
iar sala cea mare în salon de 
dans pentru șobolani.

Cine este vinovat de toată a- 
ceastă situație ?

Bineînțeles e vinovat în primul 
rînd statul popular orășenesc, sec
ția sa de învățămînt și cultură 
care in loc să ajute la reînvierea 
activității tn aceste lăcașuri 
cultură le-a desființat în mod 
bitrar. Vinovate însă — poate 
cea mai mare măsură — sint
ganizațilie U.T.M. Organizații
le U.T.M. din întreprinderi so
cotesc că de activitatea căminelor

H

In recentul meci cu Bulgaria, 
compartimentul care a stră. 
lucit a fost atacul. Haynes 
de două ori, Greaves tot de 

două ori, Brabroox și A’Court iată 
pe autorii celor șase puncte reali, 
zate de echipa Angliei. Este foarte 
probabil ca aceeași echipă să joace 
și la 16 octombrie pe marele sta. 
dion Wembley cu selecționata ti. 
neretului din R. P. Romtnă. Spe. 
ciallșttl au remarcat deosebita efi.

Comisia centrală de organizare a Spartachiadei de vară a tine- 
r®tu‘ui a anunțat ieri, într-un cadru festiv, rezultatele obținute la 
ediția din anul acesta a competiției: 2.455.264 participant !

2.455.264 participant!. O cifră record! Numărul cel mai mare 
de tineri care au participat vreodată la o competiție sportivă de 
masă în* țara noastră. O cifră cu o adîncă semnificație. Un simbol 
al posibilităților uriașe create tineretului în anii Republicii Popu
lare pentru practicarea sportului ; un simbol al participării entu
ziaste a tineret ■’.lui la întrecerile de pe terenurile de sport.

2.455.264 tineri participant într-un singur an, la o singură 
competiție sportivă de masă! Cifra impresionează mai ales dacă 
ținem seama că în 10 ani. între 1934—1044 în Romînia burghezo- 
moșierească nu au participat în total, la toate competițiile spor
tive organizate, nici trei sferturi din această cifră. Diferența e 
copleșitoare.

Mai sînt și alte asemenea vești îmbucurătoare care au fost 
anunțate ieri. In Baia Mare, regiunea aceasta care în trecut excela 
prin numărul bolnavilor de tuberculoză și sifilis, au participat 
a-nui acesta la întrecerile Spartachiadei cei mai mulți tineri din 
tară: 156.232 (n.n. raportat ia numărul locuitorilor).

învingătorii — merituoși — s^au bucurat de aprecierea gene
rală. Comisia centrală a decernat „Cupa Spartachiadei de vară“ 
comisiei regionale de organizare a Spartachiadei din Baia Mare. 
In plus au primit Fanionul C.C. al U.T.M. pentru cei mai multi 
tineri antrenați la competițiile sportive de masă.

Au fost, premiate de asemenea comisiile regionale Hunedoara, 
Oradea și Galați care au ocupat locurile următoare în ierarhia 
regiunilor cu cele mai bune rezultate obținute în antrenarea tine
rilor la întrecerile Spartachiadei de vară a tineretului pe anul 1957.

PREGĂTIREA PENTRU EXAMENE să
IN CE AP A

In fotografie: Reprezentanții 
regiunii Baia Mare au primit pre
miile : Cupa Comisiei centrale 
de organizare a Spartachiadei și 
Fanionul C.C. al U.T.M.

DIN PRIMA ZI DE CURS
(MKEMATOGI!AFE)

Păianjenul de aur — PATRIA. 
ELENA PAVEL, GH. DOJA ; Vră. 
Jitoarea - REPUBLICA, BUCU. 
REȘTI, GRADINA PROGRESUL, 
ALEX. SAHIA. LIBERTĂȚII, 23 
AUGUST , Mikolka cel viteaz 
MAGHERU ; Primăvara pe str. 
Zarecinala - I. C. FRIMU, N. 
BALCESCU ; Camelia - V ALEC. 
SANDR1 ; Misterul din vechea mi. 
nă — CENTRAL ; O tntîmplare ia 
Benderath - LUMINA. POPULAR; 
Trandafirii lui Alah - VICTORIA ; 
Therese Raquln - DOINA ; Ghim. 
pele - MAXIM GORKI. UNIREA. 
M. EMINESCU . Un oichet tn 
munți - TIMPURI NOI . Vultur 
101 - TINERETULUI. [LIE PIN. 
TILIE ; Richard al Ill-lea (ambele 
serii) - ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO. 
POARE, FLACARA : Discordia - 
ALEX. POPOV ; Vinovațl fără vină
— GRIVIȚA : Romeo și Julietta - 
VASILE ROAITA ; Odată tn viată
— CULTURAL . Ei iubeau viața — 
CONST DAVID. Fiica Tibetului — 
T. VLADIMIRESCU (grădină) : In 
calea trăznetulul - ARTA. ALIAN. 
TA : Două victorii - MUNCA : Se. 
renada străzii - MIORIȚA : O 
vară neobișnuită - MOȘILOR

văzute anul trecut 1® 231 de 9r® 
anul acesta.

în urma măsurilor luate 
denții capătă un prețios 
suplimentar pentru studiul 
vidual. El va permite celor 
știu să-l folosească în mod 
teaH formării unei culturi genera- condițiile esențiale pentru ca

nu se poate înarma temeinic cu 
cunoștințe noi dacă nu aprofun
dează materialul pe baza prin 
studiu conștient și creator. Cu 
atît mai mult trebuie intensificat 
studiul individual în condițiile 
actuale cînd buna pregătire 
specialitate reprezintă una

pului destinat muncii indepen
dente și o mare voință, perse
verenta de a învăța la timp. Este 
ușor de imaginat cit de mare va 
fi dificultatea în care se va găsi 
un student care nu a studiat or
ganizat, fiecare lecție în parte și, 
desigur, nu dorim nimănui acea
sta. De aceea trebuie să prevenim 
o atare situație.

N-aș vrea să exagerez rolul tim
pului liber și al organizării stu
diului individual. Există încă 
mulți factori care contribuie la re. 
ușita învățămîntului superior. Dar 
calitatea învățămintului în școala 
superioară depinde, tn mare mă
sură și de felul în care este folo
sit timpu1 studenților și de faptul 
dacă studiul individual este orga
nizat just.

Ce vom face cu timpul liber 
pe care îl avem la dispoziție? 
Cum ne vom planifica munca ? 
Iată întrebări pe care trebuie să 
și le pună, chiar de pe acum, fie
care student.

La îndeplinirea acestei cerințe 
concură mai mulți factori. Așa 
este de pildă, un orar judicios 
întocmit, o îndrumare competentă 
din partea cadrelor didactice și 
desigur mai puține ședințe și mai 
multă muncă practică, printre stu- 
denți, din partea organizațiilor de 
(J.T.M. și a Asociațiilor studen
țești. Rămîne o datorie a studen
tului să ceară, în toate probleme
le, inclusiv în cele ale organizării 
și folosirii timpului liber, sfatul 
celor cu mai multă experiență și 
in primul rînd cadrelor didactice.

(Urmare din pag. l-a)

30 de ore la 15 ore tn semestrul 
7 și la 6 ore în semestrul 8. La 
unele facultăți, cum ar fi de pil-, 
dă, Facultatea de farmacie, scă
derea a iosț și mai sensibilăj 
in semestrele 1 și 2 de la 35 și 
36 de ore la 29. șl respectiv 26 
de ore; în semestrele 3 și 4 de 
la 36 și 34 la 26 și 27 de ore 
etc. Revizuirea programelor de 
studiu și eliminarea acelor părți 
care repetă materialul studiat la 
alte cursuri, sau care se referă 
la amănunte, a permis reducerea 
simțitoare a orelor. De exemplu, 
la Facultatea de chimie indus
trială, la chimie-fizică și coloida- 
lă de la 291 ore (curs, lucrări 
practice și proiecte), cit erau pre-

k
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația parlamentului si
rian.

La plecare, la aeroportul Bă- 
neasa, parlamentarii sirieni au fost 
salutați de Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Na
ționale. Avram Bunaciu, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu și Filip Geltz, membri ai Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
T. Rudenco, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, de depu
tății A. Breitenhofer, Ivan Cain, 
I. Coțoveanu, B. Feldman, Gh. Io- 
nescu, Elena Livezeanu, Larisa 
Maieu, V. Popescu, C. Putinică, 
Gh. Vidrașcu și A. Vlădoiu.

de 
ar
in 

or

La Combinatul 
siderurgic din Hu
nedoara lucrările 
la noua oțeiărie 
Martin continuă. 
Zidăria cuptorului 
nr. 1, se află in 
stadiu de finisaj.

In fotografie: Ex
teriorul construc
ției noii oțeiăni.

care 
jutt’, 

o pregătire mai bună, posibilita- 

le corespunzătoare unui intelec
tual cu o pregătire superioară, 
posibilitatea desvoltării multila
terale intelectuale și fizice. De
pinde de fiecare student în parte 
ca această posibilitate să fie 
transformată în realitate .

Evident, există pericolul ca cei 
lipsiți de experiență — din pri
mii ani de studiu — ca și cei 
care privesc cu ușurință învăță
tura să nu poată folosi așa cum 
trebuie timpul liber. Vechea jus
tificare: „nu 
mai este însă 
atare nu va 
cată.

Se impune 
zi de școală, 
în serios. * 
trebuie să fie și prima zi de pre
gătire a examenelor. La seminar 
nu va mai fi posibil ca cineva 
să se prezinte doar cu notițele 
luate la curs — fără studiul 
atent al bibliografiei indicate — 
întrucît acolo vor fi adîncite 
extinse cunoștințele căpătate 
cursurile de bază .

Experiența arată că faptele 
unele principii izolate pot fi re-- însușirea cunoștințelor cere însă 
ținute, de multe ori, cu ușurință, un efort susținut, o muncă rit- 
Dar chiar și cel mai bun student mică, o bună organizare a tim-

avem timp” nu 
de actualitate și ca 
mai putea fi invo-

ca încă din prima 
munca să fie luată 

Prima zi de școală

la

»i

de 
din

viitorii tehnicieni și oameni 
știință să poată ține pasul 
progresele rapide ale științei și 
tehnicii, pentru ca ei să foloseas
că noile realizări și să contribuie 
la desvoltarea lor mai departe.

Reducerea numărului de ore, 
de examene și colocvii nu înseam
nă reducerea cerințelor in în- 
vățămtntul superior, ci crearea 
condițiilor pentru o mai bună 
pregătire. In schimb se cere mai 
multă muncă. A'm să dau un 
exemplu. Dacă în anul școlar 
trecut, la Facultatea de Chimie 
industrială, se preda chimia fi
zică și coloidală în semestrele 
4, 5 și 6 iar examene și colocvii 
erau programate ia sfirșitul se- 
mestrelor 4, 5 și 6 (în total 6 
probe), acum se dau doar 2 pro
be : la sfîrșitul semestrului 4 — 
colocviu, iar la sfîrșitul semes
trului 6 — examen. Materia este 
însă aceeași, exigența cu nimic 
scăzută. In noul sistem materia 
nu mai este compartimentată, 
studenții nu mai sînt supuși atît 
de des la eforturile și emoțiile 
examenelor. în aceste condiții

de 
cu

(TlMitQL HMÎÎMMÎifi
Pentru următoarele trei zile In 

tară : vremea rămîne răcorossă cu 
cerul mai mult senin noaptea. Plot 
izolate vor mal cădea la începutul 
intervalului în Dobrogea și nordul 
extrem al țării. Vtntul va sufla po. 
trivit. excepttnd litoralul ți nord. • 
estul țării, unde va prezenta Inten. 
slflcări. Temperaturile minime vor 
coborî noaptea între minus 4 ia 
plus 4 grade în Ardeal ți Moldova 
și între 2 la 9 grade în rest. Tem.' 
peraturile maxime vor crește ușor 
și vor fi cuprinse ziua între .|Q 
la 20 grade. Local, tn Transilvania 
și Moldova, brumă.



Lucrările Comitetului nr. 2 al Adunării Generale O N U.

Pentru îmbunătățirea 
relațiilor economice internaționale

Importantul discurs al reprezentantului R. P. R
NEW YORK 4. — Corespon

dentul special Agerpres transmi
te: In cursul zilei de 4 octom
brie au continuat la New York 
lucrările Comitetului nr. 2 al 
Adunării Generale — pentru pro
blemele economice. In cadrul șe
dinței a luat cuvîntul REPRE
ZENTANTUL R.P.R., BAZIL 
ȘERBAN. Constatînd creșterea 
greutății specifice a problemelor 
economice în dezbaterea O.N.U. 
ca o consecință firească a faptu
lui că echilibrul economic este 
azi o problemă internațională, 
delegatul romîn a analizat o se
rie de factori care fac tot mai 
necesară întărirea cooperării in
ternaționale pe plan economic. 
După părerea delegației romîne 
în atenția O.N.U. trebuie să stea 
o serie de probleme care izvorăsc 
din interdependența economică 
crescîndă a diferitelor țări și care 
se pot rezolva prin îmbunătățirea 
colaborării economice internațio
nale și intensificarea schimburi
lor comerciale. în atenția O.N.U. 
trebuie sa stea de asemenea a- 
cele probleme care izvorăsc din 
nivelul de dezvoltare inegală a 
economiei diferitelor țări și care 
își pot găsi rezolvarea prin acce
lerarea dezvoltării țărilor slab 
dezvoltate, precum și problemele 
care izvorăsc din necesitatea in
tensificării ritmului de creștere 
a forțelor de producție. Aceasta 
ar ajuta să se facă față proble
melor ce decurg din înmulțirea

Deschiderea Congresului
Mondial al Sindicatelor

LEIPZIG 4 (Agerpres). — De 
la trimisul special Agerpres:

In dimineața zilei de 4 octom
brie s-a deschis în „Congres- 
shalie" — tradiționala sală a 
congreselor din Leipzig cel. de-al 
IV-iea Congres Mondial al Sin
dicatelor.

In numele Comitetului Execu
tiv al Federației Sindicale Mon
diale, Elena Teodorescu, secre
tară a F.S.M. a propus Prezidiul 
care a fost aprobat în unanimi
tate.

Din Prezidiu fac parte activiști 
de frunte ai mișcării sindicale 
mondiale ca: Giuseppe di Vittorio, 
președintele F.S.M., Louis Sail
lant, secretar general al F.S.M., 
Viktor Grișțn — (U.R.S.S.)—Be- 
noi( Franchon — (Franța), Lu 
Cian-șen — (China), Lom
bardo Toledano — (America La
tină). Dange — (India), frun
tași ai mișcării sindicale națio
nale din numeroase țări printre 
care: Gheorghe Apostol (R.P.R.), 
Fernando Santi — (Italia), La
zaro Penna — (America Latină), 
Herbert Warnke — (R.D. Ger
mană) precum și din Algeria, 
Madagascar, Ecuador, Africa e- 
cuatorială franceză, Uruguay și 
altele.

Cuvîntul introductiv a fost rostit 
de Giuseppe di Vittorio, președin
tele F.S.M. și secretar general 
al Confederației Generale a 
Muncii din Italia.

Di Vittorio a propus apoi or
dinea de zi a lucrărilor Congre
sului. . . KOrdinea de zi a fost aprobată 
în unanimitate de participants 
la Congres.

In continuarea ședinței de di
mineață Herbert Warnke, pre. 
șșdintele Uniunii sindicatelor li
bere germane, a salutat Congre
sul în numele Uniunii Sindica
telor Libere Germane.

Congresul a fost de asemer^a 
salutat de către Henrich Rau, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane,, care 
în fruntea unei delegații guver
namentale alcătuită din patru mi
niștri a fost prezent la ședința 
inaugurală.

Lucrările de dimineață s-au 
încheiat cu alegerea comisiei de 
lucru a Congresului, a Comisiei 
de mandate și a comisiei de pro
puneri, care au fost votate în 
unanimitate.

In ședința de după-amiază, 
Louis Saillant, secretar general 
al F.S.M. a expus raportul „asu
pra activității sindicale în lume, 
asupra unității mișcării sindi
cale internaționale pentru ridi
carea nivelului de trai al oame
nilor muncii, pentru drepturile 
lor economice, sociale și democra
tice, pentru dezarmare, pace și 
independență națiortală".

rapidă a omenirii și care se pot 
rezolva in special prin alocarea 
tn scopuri productive a ctî mai 
multor fonduri și mijloace mate
riale.

Delegația R.P.R., a arătat ei. 
socotește că în vederea întăririi 
și dezvoltării colaborării econo
mice internaționale ar fi indicat 
ca actuala sesiune a Adunării 
Generale să adopte principiile ce 
ar trebui să stea la baza rapor
turilor economice intre toate sta
tele membre ale O.N.U., noi și 
vechi, industrializate sau slab 
dezvoltate, mari și mici, bogate 
sau sărace in resurse naturale.

Desigur că formularea unor 
asemenea principii nu este o sar
cină ușoară și necesită o colabo
rare multilaterală. Peniru a face 
clară concepția , noastră în acea
stă problemă, aș dori să enumăr 
unele principii a căror adoptare 
este considerată utilă de delega
ția noastră :

— respectarea reciprocă a in
dependenței economice a fiecărui 
stat;

— respectarea integrală a 
dreptului suveran al fiecărui stat 
de a dispune de bogățiile și re
sursele sale naturale ;

— respectarea în relațiile eco
nomice internaționale a egalității, ( 
schimburilor echivalente și avan
tajelor reciproce;

— acordarea de ajutor econo
mic și asistență tehnică țărilor 
slab dezvoltate nelegat de con
diții care ar putea prejudicia in
dependența economică și politică 
a acestor state;

— promovarea schimbului 
experiență și contactelor largi 
domeniul economic, științific 
tehnic.

’, Delegația noastră a spus B. Șer
ban consideră că principiile expu
se de ea pot sta la baza unei co-

de 
în 
Șt

Delegația franceză care trebuie 
să se prezinte în fața Adunării 
Generale O.N.U. în legătură cu 
problema algeriană are o situație 
dificilă, întrucît guvernul pe cam 
îl reprezintă a căzut tocmai din 
pricina nerezolvării acestei 
bleme.

pro-

în ce postu- 
prezintă de-

Desen 
de EUG. TARV

Iată
ră se r_________
legatul francez in 
fața Adunării Ge
nerale O.N.U. In 
legătură ou pro

blema algeriană.

A început 
procesul lui

D jilas

laborări economice rodnice și ac
tive în vederea dezvoltării unor 
relații economice echitabile.

Referindu-se la unul din aspec
tele esențiale ale colaborării in
ternaționale și anume la relațiile 
între țări cu sisteme sociale și po
litice diferite, Bazil Șerban a sem
nalat o serie de rezultate poziti
ve în comerțul dintre Europa de 
vest și cea de est ca de pildă creș
terea comerțului între țările estice 
și cele vestice cu 74 la sută între 
1950 și 1956. Cu toate acestea, a 
spus el în continuare, situația se 
prezintă sub nivelul anului 1938 și 
mult sub nivelul posibilităților 
actuale. In acest sens suprimarea 
barierelor artificiale ca și a res
tricțiilor care mai stau în calea 
acestor relații ar juca un rol im
portant. Este evident că în acest 
domeniu O.N.U. este chemată 
să-și spună cuvîntul.

BELGRAD 4 (Agerprps). — 
Agenția TaSnjug anunță' că în 
dimineața zilei de 4 octombrie 
la Tribunalul regional din 
Șremska Mitrovica a început 
procesul lui Milovan Djilas. Dji- 
las este acuzat de faptul că în 
cartea sa „Noua clasă" pe care a 
tipărit-o și a difuzat-o în străi
nătate și în. Iugoslavia, în 1957 
el face propagandă împotriva o- 
rînduirii sociale din ' 
subminează .prestigiul 
nătate și calomniază 
de stat și socială din 
diferitele ongane de 
stituții constituționale. In ac
tul de acuzare se arată de ase
menea că JDjilas a acționat cu 
intenția de -a submina bazele so
cialiste ale orînduirii de stat și 
sociale din R.P.F.I. și interesele 
ei în străinătate. Actul de acu
zare a fost susținut de acuzato
rul public Djukici de la procura
tura raională din orașul Sremska 
Mitrovica. ,

După ce s-a citit actul -de acu
zare, procurorul a propus ca în 
continuare procesul să se judece 
fără asistența publicului moti- 
vîndu-și propunerea prin interese 
sociale. Tribunalul a acceptat a- 
ceastă propunere.

I

Arestarea unui fruntaș 
a!

iugoslavia 
ei în străi- 
orinduirea 
Iugoslavia, 
stat și in- 

In

Criza politică din Franța

GUY MOLLET 
însărcinat cn for
marea noului gu
vern este rezervat

PARIS 4 (Agerpres). — Criza 
politică din Franța continuă de 
patru zile. La 4 octombrie pre
ședintele Republicii Franceze 
Rene Cotty l-a însărcinat pe Guy 
Mollet, liderul partidului socialist 
cu formarea noului guvern. Mol
let a anunțat că va da răspunsul 
după ce se va consulta cu condu
cătorii partidelor politice.

După cum anunță France 
Presse, partidul socialist a fixat 
condițiile unui program minimal 
pe baza căruia socialiștii ar par
ticipa la guvern.

Oricum pronosticurile În legă
tură cu rezolvarea crizei de gu
vern — a 22-a în perioada post
belică — continuă să rămînă pe
simiste.

Agenția France Presse rela
tează că „răspunsul lui Mollet a 
fost rezervat" iar el însuși, în- 
tr-o declarație făcută presei la 
plecarea sa de la președintele 
Cotty, a ^arătat că „reușita mi- 

ficilă“.

In

mișcării tineretului 
din Cuba

NEW YORK 4 (Agerpres). 
TASS transmite: După cum 
anunță corespondentul din 
Havana al agenției United 
Press, în Cuba se intensifică 
persecuțiile împotriva elemen
telor progresiste. Poliția efec
tuează percheziții și arestări 
în masă. După cum anunță co
respondentul ziarului „New 
York Times", printre cei ares
tați se află Leonel Soto, unul 
din liderii mișcării tineretului 
din Cuba.

Germania occidentală

După majorarea prețurilor 
la cărbune a urmat 
cea a cerealelor

BONN 4 (Agerpres). — La 1 
octombrie au intrat in vigoare 
in întreaga Germanie occidentală 
noile prețuri majorate la căr
bune. Ca urmare a scumpirii 
cărbunelui ministrul Agriculturii 
a anunțat o sporire a prețului 
la cereale.

D;:pă cum subliniază experții 
economici de Ia Bonn, majora
rea prețului cărbunelui și cerea- 

val de scumpete.
siunn sale 1 se pare foarte di- lelor va fi urmată de un întreg
firilă“ ________x. B

Plenara C. C. al P. C 
din Cehoslovacia

PRAGA 4 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția CETEKA 
în cadrul plenarei C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
care a avut loc între 30 septem
brie și 2 octombrie, raportul prin
cipal a fost prezentat de A. No
votny, prim secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. El a arătat că sarcina 
fundamentală a plenarei o con
stituie pregătirea discuției cu 
privire la îndeplinirea hotărîrilor 
conferinței de partid și cu pri
vire la noile sarcini ale construirii 
socialismului.

In continuare raportorul a vorbit 
despre succesele pe care țara 
le-a dobîndit în cele 18 luni 
după conferința Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

Antonin Novotny a vorbit în 
continuare despre îmbunătățirea 
nivelului de trai în Cehoslovacia 
și a declarat că Cehoslovacia 
ocupă în această privință unul 
dintre primele locuri în lume.

★
PRAGA 4 (Agerpres). — CE

TEKA a transmis .hotărîrea Ple
narei Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia în legătură cu raportul 
ministrului O. Simunek, preșe
dinte al Direcției de Stat a Pla
nificării, cu privire la sarcinile 
fundamentale ale celui de-al doi
lea plan cincinal de dezvoltare

Prima ședință 
a Consiliului 

guvernatorilor
VIENA 4 (Agerpres). — (Co

respondență specială). După în
cheierea primei părți a conferin
ței generale a Agenției Interna
ționale pentru energia atomică, 
atenția unanimă a delegaților $4 
corespondenților, de presă c .con
centrată asupra lucrărilor Con- 

" cărui 
primă ■ ședință a avut loc astăzi 
după,amiază.

ASTĂZI DIMINEAȚĂ A FOST 
ADUSĂ LA CUNOȘTINȚĂ A- 
CREDITAREA DE CĂTRE,GU
VERNUL ROMÎN IN- CONSI
LIUL GUVERNATORILOR A 
PROFESORULUI UNIVERSI
TAR VALERIU NOVAC. MEM
BRU CORESPONDENT AL A- 
CADEM1E1 R.PR.

In ședința de azi după masă 
ca președinte al Consiliului gu
vernatorilor a fost ales Pavel 
Winkler (Cehoslovacia), vicepre
ședinți ai Consiliului, au devenit 
Max Wershof (Canada) 
roo Furuuchi (J«3ponia). Pentru 
postul de director general al A- 
genției a fost numit Stealing 
Cc’.e îStatele Unite) numire care 
urmează să, fr? ratificată cțe se
siunea extraordinara a conferin
ței generale. t 1

siliului guvernatorilor. a

și. Hi-

Pînă acum un an partidele 
burgheze italiene erau în di
vergență asupra multor lucruri 
în afară de unul singur: po
litica externă. Asupra -aces
tui punct cădeau de acord fără 
multe dificultăți pentru simplul 
fapt că o adevărată politică 
externă italiană nici nu exista, 
ea contopindu-se în cea mai 
mare parte în ceea ce se chea
mă „solidaritatea atlantică"— 
adică în acceptarea pasivă a 
politicii americane și a aliați- 
lor săi atlantici. Dar iată că 
de cîtva timp și politica ex
ternă a devenit un punct de 
discuții contradictorii. Aceasta 
iși găsește ilustrarea și în 
presa burgheză unde apar 
vii polemici.

Desigur, nu trebuie să ne 
închipuim acum că Italia du
ce în prezent o politică națio
nală, autonomă față de blocul 
atlantic. Fenomenul trebuie 
explicat prin aceea că și în 
Italia se fac simțite contra
dicțiile care au început să a- 
pară în sinul țărilor occiden
tale, mai ales după falimentul 
agresiunii anglo-franco-israe- 
liene împotriva Egiptului și 
după succesele obținute de 
popoarele afro-asiatice în 
lupta lor de eliberare națio
nala.

„Noutatea** care a deschis 
polemica in legătură cu poli
tica externă a Italiei a con
stituit-o acordul petrolifer în
cheiat intre Italia și Iran. 
Este vorba Intr-adevăr de un 
important act care a produs 
amărăciune în rindurile mo- 
ncpollștiîor americani ai pe
trolului. Societatea națională 
italiană pentru hidrocarburi 
(E.N.I.) a format împreună 
cu societatea iraniană a pe
trolului o societate mixtă pen
tru exploatarea a trei mari 
zăcăminte petrolifere din re
giunea golfului Persic, tocmai 
in zona unde pînă acum s-au 
încrucișat tentaculele marilor 
companii petrolifere anglo-a-

mericane. Semnificația acestui 
acord reiese si " • • •
fapt că el iasă 
din producție, 
cu tradiționalul 
care trusturile l _ _
ne preluau 50 la sută din 
producție.

Pe de altă parte, din acord 
lipsește orice clauză colonia
listă. el bazind/t-se pe deplina 
egalitate între părți. Se înțe
lege că, din acest punct de 
vedere, acordul susamintit 
poate deschide calea spre în
cheierea altor acorduri asemă
nătoare cu țările Orientului 
Mijlociu.

Această acțiune economică 
a Italiei are insă și un aspect 
politic. In acest sens e sufi-

din simplul 
Iranului 3/4 

rupind astfel 
sistem după 

anglo-america-

care pomeneam mai sus, re
pet, nu înseamnă că Italia 
și-a schimbat politica sa, că 
s-ar fi îndepărtat întrucitva 
de la strategia atlantică ge
nerală. Secretarul partidului 
democrat-creștin, Fanfani, și-a 
reafirmat nu de mult, de 
altfel, atașamentul său față 
de „doctrina Eisenhower" pri
vind intervenția economică 
și politică americană în 
Orientul Mijlociu. El a lăsat 
chiar să se înțeleagă că 
Italia trebuie să urmeze poli
tica S.ll.A. de umplere a „vi
dului" creat în această regiune 
prin insuccesele vechiului co
lonialism anglo-francez. Scopul 
final urmărit de asemenea ac
țiuni ale Italiei ăr
CORESPONDENȚA

A început noul an școlar șl in Republica Democrată Germa nă. Nu de muit, marea uzină,, de 
mașini „7 Octombrie" din Berlin-Weissenase a primit 157 de absolvenți care ver invăța In școala 
modern utilată a uzinei nu mai puțin de 17 meserii.

In fotografie: maistrul Franz Diedrich în mijlocul proaspeților săi elevi.

Au ales adeoarata libertate
Sătul pină tn gît de faimosul 

mod de viată american
Declarația prof. Makar reîntors în U.R.S.S. din S.U.A.

spus în continuare prof. Makar, și 
de observațiile neîmbucurătoare 
din jurul meu m-am hotărît să 
rup cu America. Și iată, după o 
îndelungată despărțire, am revăzut 
orașul meu natal — Lvov. Lucru
rile s-au aranjat cum nu se poate 
mai bine. In prezent sint profesor 
la Institutul Politehnic din Lvov 
și am fost primit in marea familie 
a oamenilor de știință sovietici. 
Am îndrăgit studențimea sovietică 
plină de viață și încredere în 
viitorul său. Soția mea urmează 
aspirantura la 
țări științifice 
necologie din 
născut și fiul 
vins că viața , 

dreaptă și clară.

MQSCOVA 4 (Agerpres). — 
Ziarul „Izvestia" publică un in
terviu acordat unui corespondent 
al său de prof. Orest Makar, de 
naționalitate ucraineană, reîntors 
la începutul acestui an în Uniu
nea Sovietică din Statele Unite, 
împreună cu multe mii de ruși, 
ucraineni, polonezi, prof. Makar 
și soția lui au fost duși în 1944 
în Germania occidentală de tru
pele germane care se retrăgeau. 
In 1949 soții Makar au părăsit 
Germania occidentală, dueîndu-se 
în Statele Unite.

Eu și soția mea, de profesie 
medic, a declarat Orest Makar, 
am sosit în S.U.A. ca specialiști 
cu o înaltă calificare. Aveam o 
mare experiență și multe cuno
ștințe în specialitățile noastre. To
tuși în țara în care domnește do
larul fiecare emigrant este consi
derat ca un străin care răpește 
cîștigul americanilor. Eu, doctor 
în științe, subliniază prof. Makar, 
a trebuit să profesez meseria de 
desenator, soția a intrat la o fa
brică de încălțăminte, iar timp în
delungat a lucrat ca practicantă 
la un spital.

Slavii, a declarat prof. Makar, 
sînt priviți în America ca oameni 
de categoria a doua. în jurul lor 
s-a creat o apăsătoare atmosferă 
de discriminare. Spre sfîrșitul șe
derii mele în S.U.A., m-am ocupat 
de activitatea științifică și peda
gogică ca profesor la Universita- 

’ *, însă acest
succes personal al meu nu mi~a

produs -nici o bucurie. Eram sătul 
pînă în gît de faimosul mod de 
viață american, bazat pe setea de 
îmbogățire, disprețul față de va
lorile spirituale, concurența înver
șunată nu numai a monopolurilor, 
firmelor, ci și a diferiților oameni, 
care au singurul scop principal în 
viață să adune cît mai mulți bani.

Nemulțumit de viața mea, a

Institutul de cerce- 
de obstetrică și gi- 
Lvov. ~ ~ 
nostru 
fiului

Uneltirele imperialiste

a economiei naționale a Repu- gogică ca profesor L 
blicii Cehoslovace pe anii 1956— tea din Saint Louis, men 1 __ ______iI960.

fi deci a-
DIN ROMA

algerian, complăcindu-se in- coaliției „centriste". Libera-
tr-o poziție amicală față de iii vor astfel să-l aibă in gu-
politica colonialistă a „prle- vern din nou pe Martino la
tenei Franța".

Și iată că cu toate aceste 
precizări, fapte ca vizita lui 
Gronchi în Iran și acordul 
petrolifer italo-persan, sau 
strădania de a menține rela
ții prietenești cu popoarele 
mediteraneene, au provocat 
vii polemici între partidele 
burgheze. Astfel, partidul li
beral, prin repetatele decla
rații ale liderului său Mala- 
godi, a contestat președintelui 
Gronchi dreptul constituțional 
de a trata chestiuni de poli
tică externă. In urma acestui 
fapt, polemica în legătură cu 
drepturile pe care le are pre-

PROBLEME ACTUALE 
ale politicii externe italiene
cient să ne referim Ia aseme
nea evenimente ca: vizita lui 
Gronchi în Iran, apropiata 
vizită în Liban, intensificarea 
contactelor diplomatice cu 
Irakul. Dat fiind situația crea
tă se vorbește tot mai insis
tent despre crearea un ti „pact 
economic mediteranian" îm
preună cu Tunisia, Maroc, Li
bia. Iran, Irak etc. N-a ră
mas neccmentată nici vizita, 
aminată intre timp, a soției 
președintelui Gronchi in E- 
gipt ca invitată a guvernului 
Nasser. Ținînd seama de an
samblul situației create, reiese 
acum limpede atitudinea echi
vocă a guvernului italian față 
de agresiunea din toamna tre
cută împotriva Egiptului, pre
ocuparea Italiei de a nu se 
compromite sprijinind in ca
drul alianței atlantice Franța 
și politica ei față de Algeria. 
Ivirea acelui factor nou de

cela de a împiedica influența 
lumii socialiste aci și de a 
face ca mișcarea de indepen
dență a acestor popoare să se 
desfășoare în „orbita occiden
tală".

Pare astfel semnificativ că 
Italia se limitează doar la în 
tărirea relațiilor cu acele țări 
din Orient care sînt încă an
grenate în sistemul imperia
list, ocolind în schimb acele 
țări ca Egiptul sau Siria care 
stau în fruntea luptei pentru 
consolidarea independenței na
ționale. Astfel se și explică, 
că in comunicatul semnat de 
Gronchi și șahul Iranuki se 
pune accentul pe apartenența 
acestor țări la blocurile impe
rialiste agresive ca pactul 
atlantic și respectiv, pactul de 
la Bagdad, lată de ce, in a- 
ceeași ordine de idei, la 
O.N.U., delegația italiană e- 
zită să ia apărarea poporului

ședințele a devenit astăzi te
ma zilei. Ca liberalii, și so- 
cial-democratul Saragat, și re
publicanii acuză pe democrat- 
creștini de „revizionism", de 
„neutralism" sau — cjm se 
spune azi—de „neoatlantism". 
Multe ziare burgheze critică 
faptul că societatea italiană 
de petrol a „îndrăznit să con
cureze cu trusturile americane". 
Astfel de critici și amenințări 
au venit și din S.U.A. fie pe 
calea lui „Neu York Times" 
care a propus să nu se mai 
furnizeze Italiei utilaj petro
lifer, fie pe calea recentelor 
decizii de a sista „ajutorul" 
american pentru societățile de 
stat ca E.N.I. în ceea ce pri
vește partidele mici care pînă 
acum colaborau de obicei cu 
democrat-creștinii dar care a- 
cum au fost excluse de la gu
vern, critică și ele guvernul 
cerind să se revină la formula

ministerul de externe în 
locui așa-zisului „neo-atlan- 
tic“ Pella. Saragat a fost de 
0 ’rînd în S.U.A. pentru a con
vinge pe americani de nece
sitatea întăririi partidului so
cial-democrat a cărei adeziune 
la politica atlantică este bine
cunoscută. în sfîrșit, multe 
grupuri particulare de capita
liști nu privesc cu ochi buni 
dezvoltarea societăților de 
stat.

Jn afară de aceste motive 
de politică internă, mai sînt și 
alte motive care alimentează 
disputa cu privire la orienta
rea politicii externe. Deși par
tidele burgheze nu cred că 
există într-adevăr un „peri- 
col“ din partea guvernului de 
a abandona politica atlantică, 
ele nu ignoră totuși faptul că 
în Italia există un puternic 
curent de opinie în favoarea 
unei politici naționale, cores
punzătoare intereselor țării.

De aceea ele se tem că chiar 
și pașii cei mai timizi spre o 
politică independentă ar pu
tea demonstra necesitatea 
unei noi politici generale ita
liene. Ele se tem că mîine, 
spre exemplu, Italia nu va 
tnai putea duce o politică de 
sprijinire a colonialismului 
francez în Algeria și a „doc
trinei Eisenhower" dacă ea se 
va gîndi serios să promove
ze o politică de prietenie cm 
popoarele mediteraneene.

Astfel, dacă pînă acum nu 
se poate spune că politica ita
liană s-a schimbat, se poate 
spune în schimb că ea dă 
naștere la vii contradicții. 
Aceasta dă mișcării populare 
noi posibilități de a face ca 
ea să se dezvolte în confor
mitate cu interesele naționale 
de prosperitate și pace.

LUIGI PINTOR 
corespondentul „Scînteii 

tineretului"
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Tot aici s-a 
și sint con- 
meu va fi.

împotriva R. P. Ungare 
Declarațiile unui cunoscut emigrant ungur, 

reîntors în patrie
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 

La 3 octombrie a avut loc la Bu
dapesta, în prezența a numeroși 
ziariști unguri și străini o confe
rință de presă la care a luat cu
vîntul Miklos Szabo, unul din 
foștii reprezentanți cunoscuți ai 
mișcării emigranților unguri din 
Occident, care s-a înapoiat recent 
în patrie.

Explicînd hotărîrea sa de a se 
înapoia în patrie. M. Szabo a po
vestit că în emigrație el s-a lo
vit tot mai des de manifestări 
care îi provocau o mare, neliniște. 
El a văzut că anumite cercuri, 
profitind de situația dezastruoasă 
a emigranților, ii folosesc pentru 
realizarea unor țeluri care sînt în 
contradicție cu interesele poporu
lui ungar.

M. Szabo a relatat printre altele 
că un reprezentant al serviciului 
de spionaj american C.I.C. un oa
recare Sandor Keszthelyi, domici
liat la Salzburg, a adunat pe cei 
recrutați în Austria și i-a trimis

la centrul de spionaj din Berchtes
gaden. Cîțiva dintre refugiați au 
fost trimiși la un alt centru de 
spionaj american din Munchen.

M. Szabo a enumerat o serie de 
persoane care se ocupau cu or
ganizarea activității subversive, 
îmbogățindu-se pe seama refugia- 
ților unguri pe care îi recrutau. 
Printre alții l-a citat pe generalul 
Bela Lengyel, emigrant ungur.

Szabo a declarat că la începutul 
anului 1957 s-a făcut încercarea 
de a se pregăti o nouă rebeliune 
contrarevoluționară în Ungari-a. 
La această încercare au participat 
printre altele serviciul de spionaj 
englez și una din căpeteniile con
trarevoluției ungare, Bela Kiraly, 
a cărui activitate este sprijinită, 
de organele militare americane.

Szabo a vorbit apoi despre unele 
fapte care demască pe autorii fai
mosului raport ,,al comitetului ce
lor cinci**. El a arătat, printre al
tele cum au fost aleși „martorii*' 
pentru acest raport calomnios.
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La Brno s.a deschis conferința internațională în problemele privind 

chimia aplicată și mlcrobiologla tn industria petroliferă, forarea și 
extracția petrolului. La lucrările conferinței iau parte specialiști din 
Cehoslovacia, U.R.S.S., Ungaria, Republica Democrată Germană, Po. 
ionia și Romfna.

PEKIN. — La 3 octombrie Sandor Nogrădi, ambasadorul Ungariei 
In R. P. Chineză, a. oferit o recepție In cinstea delegației guverna, 
mentale ungare, condusă de Jănos Kădăr. președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc.țărănesc ungar.

In cadrul recepției Jănos Kădăr și Ciu En.lal au rostit cuvlntări.
MOSCOVA. — In dimineața zilei de 4 octombrie mareșalul Uniunii 

_ Sovietice, Gheorghi Jukov, ministrul Apărării al U.R.S.S. a părăsit 
Moscova plecînd cu avionul spre Crtmeea. De acolo, el va pleca tn. 
tr-o vizită tn Iugoslavia ca răspuns la invitația pe care La' făcut-o 
tn numele guvernului R. P. F. iugoslavia generalul de armată Ivan 
Goșniak In timpul vizitei sale în Uniunea Sovietică, tn vara acestui 

| an.

I BRIGHTON. — Comitetul Executiv al partidului laburist a ales ca 
președinte al partidului pe fostul deputat Tom Driberg, iar vicepre.

. ședințe al partidului laburist a fost aleasă deputata Barbara Castle.
PEKIN. — In seara zilei de 3 octombrie președintele Mao Țze-dun. 

vicepreședintele Ciu De și premierul Ciu En.lai au primit delega, 
ția militară polonă condusă de generalul M. Spychalski, ministrul 
Apărării Naționale al Poloniei.

VIENA. — însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Populara 
Romine la Viena Iosif Besodovski a oferit tn după amiaza zilei de 3 
octombrie tn saloanele legației un coktail tn cinstea delegației de oa. 
meni de cultură din Republica Populară Romină care se află In 
Austria cu prilejul festivităților Enescu.

BELGRAD — Ziarul ,,Borba“ publică darea de seamă asupra șe. 
dinței din 2 octombrie a Vecei Executive Federative. La ședință a fost 
discutat raportul secretariatului pentru probleme economice generale 
— cu privire la dezvoltarea economici țării în primele șapte luni 
ale anului curent.

PEKNIM. — Nam Ir, ministrul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Democrate Coreene, a adresat secretarului general al 
O.N.U. și președintelui celei de.a 12.a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. un mesaj in legătură cu apropiata discutare a problemei 

1 coreene in cadrul actualei sesiuni.
TOKIO. — La 4 octombrie a sosit la Tokio primul ministru al In. 

diei. Nehru. • '
SOFIA. — La 4 octombrie la Sofia a fost dat publicității comunic 

catul despre întilnirea din, 3 octombrie între conducători ai Partida, 
lui Comunist Bulgar, R. Oamianov. T. Jivkovț E. Staikov, G. Țankov, 
și alții cu Otto Groiewohl, președintele Consiliului de Miniștri al Re. 
publicii Democrate Germa/ie și membru al Biroului Politic al C. C. 
al Partidului Socialist Unit din Germania, care și.a petrecut conce' 
di ui in Bulgaria.STAS 3452 - 63


