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Mitingul oamenilor muncii și al activului sindical
din Capitală consacrat lucrărilor celui de-al IV-lea

Congres Mondial al Sindicatelor

Pentru unitatea de acțiune

a s â 
tovărășească 
în cinstea delegației 

sovietice care ne Yiziteazl
tara

a celor ce muncesc 
din lumea întreagă

Miercuri după-amiază în sala 
sporturilor Floreasca a avut loc 
un mare miting al oamenii»)! 
muncii și al activului sindical 
din Capitală consaciat lucrărilor 
celui de-al IV-lea Congres Mon
dial al Sindicatelor, care a avut 
loc la Leipzig intre 4—15 oc
tombrie.

La miting, miile de oameni ai 
muncii și-au manifestat 
nea lor deplină față de hotărî
rile luate de Congresul (L 
Leipzig, solidaritatea lor frățea
scă cu lupta oamenilor muncii 
din întreaga lume.

In prezidiu au luat loc tova
rășii : Gheorghe Apostol, preșe
dintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, Florian Dănălache, 
prim secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R., Mihai 
Mujic, Liuba Chișinevschi și 
Mihai Marin, secretari ai C.C.S., 
(jheorghe Calcan, vicepreședinte 
al Sfatului popular al Capitalei 
Ion Mitarcă, președintele Consi
liului sindical local București, 
membri ai prezidiului C.C.S. 
membri ai delegației sindicatelor 
dîn țara noastră la cel de-al 
IV-lea Congres Mondial al Sin
dicatelor, muncitori fruntași.

adeziu-

de la

în prezidiu au luat loc de ase
menea oaspeți din Anglia, Bra
zilia, Cipru. Indonezia, Siria și 
Portugalia care au participat la 
Congresul Mondial al Sindica-. 
telor. »

Dcschizînd mitingul, tov. Ion 
Mitarcă a 'salutat cu căldură pe 
oaspeți — reprezentanți ai oa
menilor muncii și ai sindicatelor 
de peste hotare, care după Con
gresul de la Leipzig ne vizitează 
țara.

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor, conducătorul de
legației sindicatelor din țara 
noastră la cel de-al IV-lea Con
gres Mondial al Sindicatelor, a 
prezentat o dare de scamă cu 
privire la desfășurarea Congresu
lui, și documentele adoptate, ac
tivitatea delegației sindicale din 
țara noastră

Expunerea 
glie Apostol 
un deosebit 
cu aplauze îndelungi.

Au luat apoi cuvîntul Andreas 
Christou, secretarul general al 
Federației Sindicale Independente 
din Cipru, secretar al sindicala-

la Congres, 
tovarășului Gheor- 
a fost urmărită cu 
interes și subliniată

lui muncitorilor din transporturi 
aeriene din Cipru, reprezentanții 
delegațiilor sindicale din Anglia 
și Brazilia, Soetomo, al doilea se
cretar al Consiliului regional 
Sobsi din lava de est — Indo
nezia, și Ismail Ibrahim el Troudi, 
reprezentant al sindicatelor din 
Siria.

Cuvîntările reprezentanților 
sindicatelor de peste hotare au 
fost îndelung aplaudate. Miile 
de oameni ai muncii au mani
festat CU; căldură pentru solida
ritatea internațională a celor ce 
muncesc din întreaga lume în 
lupta pentru progres și pace.

Participanții la miting au tri
mis mesaje de salut și solidari
tate către secretariatul Federației 
Sindicale Mondiale. Federația 
Generală a sindicatelor muncito
rilor din Siria și Federația Sin
dicatelor Progresiste din Damasc.

La încheierea mitingului, miile 
de participant, oameni ai munci: 
din Capitală și reprezentanții 
sindicatelor de peste hotare, au 
intonat imnul de 
muncitoare din 
Internaționala.

Consiliul general A.R.L.U.S. a 
oferit miercuri seara o masă to
vărășească 4n cinstea delegației 
sovietice în frunte cu G. I. Ze- 
lenko care ne vizitează țara cu 
prilejul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice.

La masă au participat de ase
menea delegația oamenilor de 
știință sovietici din Institutele 
tehnice din U.R.S.S., delegația 
Societății unionale pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor politice și 
științifice din U.R.S.S. și dele
gația cineaștilor sovietici care 
participă la Festivalul filmului 
sovietic.

Au luat parte tovarășii: acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, președin
tele A.R.L.U.S.-ului, Grigore 
Preoteasa, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec; acad. Ilie Murgulescu, 
Ofelia Manole și Octav Livezea- 
nu, vicepreședinți ai A.R.L.U.S., 
Ion Pas, Mihail Ralea, Paul Ni- 
culescu-Mizil. Elena Iordăchescu- 

membri ai 
A.R.L.U.S., 

artă și cul- 
organizații-

Lascu. C. Prisnea, 
Consiliului General 
oameni de știință, 
tură, conducători ai 
lor obștești, ziariști romîni și 
străini.

Au luat parte A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai Amba
sadei.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

muncă al clasei 
întreaga lume,

(Agerpres).

Darea de seamă prezentată 
de tovarășul Gh. Apostol

Cel de-al IV-lea Congres Mon
dial al Sindicatelor, organizat de 
Federația Sindicală Mondială, 
între 4—15 octombrie la Leipzig 
în R.D. Germană — a spus to
varășul Gheorghe Apostol — a 
fost cea mai mare intilnire sin
dicală internațională cunoscută 
pînă acum în 
mișcării muncitorești. 
Congres au participat 
legați, observatori și 
vîtați din 80 de țări, 
prezentînd peste 105 
iioane de oameni ai mun
cii, bărbați și femei, de 
toate rasele, de convin
geri politice și concepții 
religioase diferite. Numă
ra I muncitorilor repre- 
zentați la Congres a fost 
mai mare cu 17 milioane 
decît la cel de-al lll-lea 
Congres și cu 34 milioane 
mai mare decit la al 
li-lea Congres.

Alături de organiza
țiile sindicale afiliate la 
F.S.M. la Congres au 
fost reprezentate organi
zații sindicale neafiliate 
la F.S.M. și centrale sin
dicale autonome.

Un indiciu important 
al creșterii prestigiului 
F.S.M. este 
la lucrările 
Congres a 
ci aii ai

te la Leipzig va 
mișcării muncito-

istoria
l-a 
de- 
in- 
re- 
ml-

tate, Congresul 
intra în istoria 
rești internaționale, ca un eveni
ment de excepțională importanță.

Așa cum au arătat de ia tri
buna Congresului numeroși de
legați F.S.M. este azi singura 
organizație sindicală internațio-
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Evocînd glorioasa istorie
simpli- 
pe ca
pe cei 
voinic, 
și sub

participarea 
celui de-ai 

reprezentanților ofi- 
O.N.U., Organizația 

Internațională a Muncii, Or
ganizația Nați nilor Unite pen
tru educație, știință și cultură 
(U.N.E.S.C.O.).

Prin caracterul său cu adevă
rat mondial și profund democra
tic, prin dezbaterea celor mai 
vița.'e probleme ale omenirii 
muncitoare, prin hotărîrile adop-

IV-lea nală care a adus și continuă să 
aducă cu consecvență, pretutin
deni în lume, un mesaj de li
bertate și bunăstare maselor 
muncitoare.

Cel de-al IV-lea Congres Sin
dical Mondial s-a întrunit într-o 
perioadă cind se afirmă tot mai 
puternic dorința popoarelor ca 
guvernele statelor să adopte 
principiul coexistenței pașnice 
între țări cu sisteme social-poli- 
tice diferite, ca toate țările sa

statornicească între ele relații dr 
prietenie, înțelegere 
rare.

Congresul Mondial 
telor de la Leipzig a 
într-un mod strălucit 
oamenilor muncii din 
de a-și uni forțele în lupta contra 

imperialismului, a colo
nialismului, pentru îm
piedicarea aruncării ome
nirii în flăcările unui nou 
război pustiitor.

Sarcina principală a 
celui de-al IV-lea Con
gres Mondial al Sindica
telor a constat în căuta
rea și găsirea căilor și 
mijloacelor practice pen
tru realizarea unității 
de acțiune a oamenilor 
muncii și sindicatelor pe 
scară națională și inter
națională in lupta pentru 
ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, pen
tru cucerirea și apărarea 
drepturilor economice, so
ciale și democratice, pen
tru independența națio
nală, pentru dezarmare și 
pace.

Subliniind că la acest 
Congres Sindical Mon
dial a fost ampli anali
zată situația economică 

și socială a oamenilor muncii 
din țările capitaliste, vorbitorul a 
arătat că congresul a constatat 
că în țările capitaliste intensifi
carea dominației monopolurilor 
și politica lor de supraexploatare 
duc la ascuțirea antagonismului 
și a luptei dintre clasa munci
toare și monopolurile capitaliste. 

„Piața Comună Europeană44 re-
(Continuare în pag. 3-a)

și colabn-

al Slndica* 
demonstrat 
fermitatea 

toate țările

încălțăminte 
peste plan

ORADEA. — Angajamentul 
m ncitorilor de la fabrica „Soli
daritatea44 de a da pînă la 7 No
iembrie 11.000 perechi de încălță
minte peste plan a fost depășit 
cu 6.300 perechi. Totodată, au 
fost economisite materiale a că
ror valoare este echivalentă cu 
prețul de cost a 18.000 perechi 
de încălțăminte. Și textiliștii de 
la fabrica „Vasile Roaită44 și-au 
îndeplinit angajamentele luate in 
cinstea zilei de 7 Noiembrie încă 
de la 1 octombrie.

(Agerpres).

Aveam impre
sia că însăși is
toria ni se adre
sa. Cu o

late ce emoționează, direct 
lea către suflet. îi ascultam 
doi bărbați — unul înalt, 
altul mai mărunt, uscățiv . 
ochii noștri reînviau momente că
rora gloria le-a adăugat aureolă 
de legendă, prindea glas veacul 
nostru frămîntat. O fetișcană cu 
șorț negru și gulerașul alb, scro
bit, asculta înmărmurită. Un tmar 
cu mîinile bătucite de muncă a 
prins a însemna ceva într-un car
nețel. în impunătoarea aulă a 
Facultății de științe juridice des
cifram respirația sincronizată ° 
sute de tineri. Cazangiul Gheor
ghiu Constantin de la „Grivița 
Roșie**, Lăceanu Matei de la „Ma- 
notehnica**, laboranta Constanța 
Rizescu de lâ Fabrica de medica
mente nr. 6, băieții și fetele ce 
umpluseră parterul și balcoanele 
sălii, aveau senzația că au deve
nit martori oculari ai unor clipe 
ce au răscolit omenirea. Cu ca
leașca gîndurilor îi purtau în de
cenii trecute P. L. Kulbaka și 
A. V. Bielîșev.

Omul care s-a suit la tribună 
a trăit 35 de luni în desișul pă
durii. 35 de luni a pribegit cu 
arma-n mină de lingă Briansk 
pînă Iu Nipru, iar de acolo în 
Carpați, lăsînd în urma lui

lntîlnirea tinerilor bucureșteni cu P. L. Kulbaka 
și A. V. Bielîșev

16.000 kilometri. 35 de luni a 
simțit suflul morții la fiecare 
mișcare, dar n-a cedat. 35 de
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Zilele desfășurării
în zilele acelea ale desfășurării, 

satul fierbea, fierbea înfundat ca 
o fiertură pusă la un foc domol, 
liniștit. în aparență, la suprafață, 
totul părea ca mai înainte. In 
zori, cînd cocoșii își bateau pin
tenii pe țambrele gardurilor, cîn- 
tînd deșteptarea, oamenii se sculau 
luminîndu-și fața cu apă rece și 
plecau la cîmp. Femeile, dacă 
rămîneau acasă, hrăneau păsările 
și după răsăritul soarelui sculau 
copiii, le răsfoiau caietele cu te
mele „de-acasă“ și-i trimiteau la 
școală.

Spre prînz, trecea poștașul cu 
căruța lui hodorogită 
cai care-și cunoșteau drumul 
ochii închiși. Fiecare aștepta 
strige vocea lui groasă, de 
solid :

— Măi nea Niculaie, hai că 
ți-a venit o scrisoare de la băiat! 
La douăsprezece fix se auzea un 
cor de țipete și rîsete: ieșeau 
copiii de la școală. Apoi, după-

trasă de doi 
cu 

să-l 
om

Din cînd în cînd doar, trecea 
cîte-un camion către Rasova, stîr- 
nind un praf înnecăcios și alburiu.

Seara, însă, prin sat, pe ulițe, 
prin curți, în fața sfatului, oa
menii forfoteau și vorbeau. Prin 
case lămpile ardeau pînă tîrziu. 
La sfat, telefonul țîrîia prelung.

— Da, Cochirleni. Cum stăm ? 
Așa și-așa. în general merge, 
da’ mai avem greutăți.

Secretarul sfatului, un tînăr 
mărunțel, cu o față palidă, obo
sită de nesomn, lucrează la pa
noul de onoare. Pe o hîrtie marc, 
albă, adaugă alte nume, cu roșu: 
s-au mai înscris :

Nicolae Tănase — președintele 
întovărășirii.

Ralea Gh. Tudor, utemist.
Alături de el un tînăr agitator 

trimis de la raion face graficul, 
consultîndu-și un caiet: atîtea hec
tare, atîția cai, pluguri, căruțe, 
brațe de muncă.

Panoul și graficul se pun iarăși 
afară ca să le vadă lumea. Agi- 

. t " . Oamenii
stau în fața panoului și discută.

— Mă Niculae, ajunseși și tu 
pe panou ?

— Ajunsei.
— Nu ți-a dat și-un colac cînd 

le-ai dat cererea ?
— Du-te întolo, de cîrcotaș. 

Tu de ce nu te-nscrii ?

amiază, părea că totul dormitează.- ta^a vizuală are efect.

• ®

— Nu știu carte.
— Pune degetu’ I
învățătoarea Barbu Maria, se- 

cretara organizației U.T.M. pîn- 
dește momentul și intră în vorbă 
cu ei.

— Te-am căutat pe-acasă, nea 
Ștefane, și nu te-am găsit...

Prin case, agitatorii din echipe 
discută cu oamenii fumînd țigă
rile pînă la unghie. Ascunși sub 
țoale, cu ochii lucitori ca de vie
zuri, copiii ascultă fiecare vorbă.

— Păi, n-auziți ce zice lumea ?
— Ce zice ?
— Că ne ia recolta de anul 

ăsta de la ’ntovărășirc.
— Prostii. Ați crezut așa ceva ?
— Și cică ăi din colectivă au 

zis că ne verifică inventarul șurub 
cu șurub. Dacă-i osia tocită, dacă 
ri-ai fundătorile bune și nu toacă 
să se-audă taman clin Medgidia 
nu-ți primește căruța. Caii cică 
să aibă copitele lustruite cu vax.

Popa Gavrilă, colectivist din 
Ciocîrlia, rîde de se prăpădește, 
pînă-1 apucă tușea.

— La noi au fost vorbe și mai

luni... Cînd te gîndești îți dai 
seama că acestea reprezintă peste 
1.000 zile, de supremă încercare 
a bărbăției, un examen nesfîrșit 
al trăsăturilor de caracter.

— Partidul ne-a 
minerii în spatele 
man, povestește c.u 
L. Kulbaka. Eram 
niști...

întîmplările din 
capătă viață. Grupul de comuniști 
din pădurile Gluhovului a orga
nizat un detașament de partizani.» 
Cit vor trebui să trăiască de
parte de cei dragi, la sute de ki
lometri depărtare de Armata So
vietică ? O lună, două, un an ? 
Nimeni nu putea prevedea...

Partizanii din cîteva raioane a- 
propiate și-au unit forțele într-un 
detașament puternic condus fie 
legendarul Kovpak. Luptele erau 
grele. „Răzbunătorii poporului** 
provocau dușmanului mari pier
deri.

— Eram în 1942. în februarie. 
Am hotărît să sărbătorim ziua 
armatei sovietice, povestește Piotr 
Leontievici. Ne-am adunat într-un

cerut să ră- 
frontului duș- 
voce dură P. 
20 de comu

august 1941

miting, .noi partizanii și locuitorii 
unui orășel din apropiere. S-au 
rostit cuvântări înflăcărate, pline 
de patos. Dar 20 de minute după 
ce mitingul a luat 
meniul 105 fascist ...... _____
Am respins atacul. 5 zile mai tir- 
ziu, o divizie fascistă a pornit 
din nou împotriva noastră. Pe un 
ger de peste 35 de grade, am lup
tat 18 ore. Fasciștii au lăsat pe 
timpul de luptă 700 de morți și 
mult material de război. în tim
pul luptei, comisarul detașa meu- 
tului nostru a fost greu rănit. El 
n-a părăsit însă postul de coman
dă pînă ce fasciștii nu s-au re
tras...

în liniștea desăvârșită a sălii 
răsunau cuvintele eroului sovietic. 
Partizanii au purtat pe teritoriul 
ocupat de dușman drapelul roșu. 
N-a fost ușor. Au căzut în luptă 
multi, foarte mulți oameni sovie
tici.
de
un

sfirșit, regi
ne-a atacat.

Piotr Leontievici amintește 
comsomolistul Colea Karaiev, 
băiat dintr-un orfelinat, deve-

EDGARD OBERST
(Continuare în pag. 4-a)

Cinstirea memoriei unui erou 
al clasei muncitoare

Pe fațada casei din șeseaua 
Măgurele nr. 102 unde a trait 
muncitorul tipograf Nico’.ae Mo
hănescu, s-a dezvelit miercuri la 
amiază o placă comemorativă în 
amintirea neînfricatului luptător 
revoluționar executat în anul 
1942 din ordinul guvernului an- 
tcnesclan.

La solemnitate au participat 
reprezentanți aj Comitetului la- 
ional V. I. Lenin al P.M.R.. ai 
Sfatului popular raional, mama, 
frații și alte rude apropiate ale 
lui Nicolae Mohănescu, munci
tori tipografi care l-afi cunoscut 
pe Nicolae Mohănescu, numeroși 
oameni ai muncii de la între
prinderile din cartier.

Cu acest prilej, tovarășul la- 
cob Fartadanschi, din partea C°" ■ 
mitetuluî Central al Sindicatului 
lucrătorilor din învățămînt și 
cultură a evocat figura eroicului 
fiu al clasei muncitoare din țara 
noastră, Nicolae Mohănescu.

(Agerpres)

ION BAIEȘU

Recoltele spirituale

s

Pasiune pentru 
meseria aleasă

Gospodăria agricolă de stat din Ur- 
leasca, regiunea Galați, posedă 165 
vaci de rasă, care sînt adăpostite în 
„castelul4* a cărui imagine se poate 
vedea în fotografie.

Sofia Pașca, pe care o vedeți de 
asemenea în fotografie, pe cît e de tî- 
năra, pe atit e de pricepută în me
seria de mulgătoare la ferma de vaci 
a gospodăriei amintite. La început i-a 
fost lehamite de cîte se cereau pentru 
buna îngrijire a animalelor. Dar cînd 
a căzut cît de mult răsplătesc aceste 
animale strădaniile ei, a prins drag 
de meseria de mulgătoare. Fiecare 
vacă mulgătoare a gospodăriei dă zilnic 
intre 15—29 litri lapte. Printre cei ce 
au luptat pentru obținerea unor astfel 
de producții se numără și tînăra Sofia 
Pașca. „

Feto: E. CS1KOS

Bogățiile pe care, în fiecare 
an, pămîntul le dăruiește omu
lui pentru a-i întreține viața 
trec fără să lase, vreo urmă sta
bilă. La un număr de veri, nu
mai bătrînii își aduc aminte că 
„rod atit de bogat n-a mai fost 
tocmai din anul cutare**... În
colo, grînele și fructele, minuni 
prea obișnuite, intră repede în 
neant.

Altfel se petrec lucrurile cu 
recoltele spirituale. Ele rețin și 
fixează timpul. Arta lui Matei 
Millo a prefăcut o epocă în 
piatră de hotar ; „Luceafărul'* 
sau „Rapsodiile romîne** anco
rează eternitatea în pămînturile 
natale ; 100 de cărți de Sado- 
veanu nemuresc plaiurile Mol
dovei.

Regiunea Sucevei a dat la lu
mină atitea inimi sensibile și 
atifia creatori de frumos incit se 
poate vorbi despre o extraordi
nară densitate a talentului. 
l\ăscuți sau doar stabiliți în a- 
ceste locuri scriitorii și artiștii 
care le-au evocat frumusețile in 
pagini, pinze și melodii au in-

trat pentru totdeauna în tezau- de pădure, între pășuni, sub un 
Mihail 

un aer 
cu cerdacul 

stilpii pridvorului, 
roșii-cafenii, 

din curte, cu 
aproape.

rul culturii românești. Sate așe
zate în palma netedă a cîmpiei, 
sate risipite între dealuri boga
te, sate însoțind în urcuș drumul 
păstrăvilor din pîraiele monta
ne au văzut crescînd mulți mi

Timpul 
t la Suceava (IV)

nuitori ai penei, de la modești 
cărturari pînă la genii. Orașele 
au întreținut o atmosfera de 
fermentație intelectuală. Desi
gur, nu toate și nu totdeauna. 
Dar de mai bine de o sută de 
ani încoace există ferestre la 
care lumina nu se stinge decît 
atunci cînd ziua următoare se 
îmbină cu noaptea care a fost.

Ipoteștii, Stupeai, Livenii, lea
gănele aștrilor noștri cei mari. 
Pe acolo pașii cunosc sfiiciunea, 
doar sîngele gonește mai iute. 
Intre dealuri prelungi cuprinse

cer clar, casa copilului 
trebuie să fi respirat 
blind, așa cum era 
ei bătrân, cu 
cu dușumelele ei 
cu teii răcoroei _
bisericuța măruntă și 
Acum, acolo e o casă nouă și 
goală. Lăsînd deoparte foto
copiile și reproducerile, o lingu
riță de argint cu inițialele Ralu- 
căi Eminovici e lot ce a rămas 
să evoce direct copilăria poetu
lui. Ralo... așa îi vedem iscă
litura, cu caractere slave, cali
grafiate, alături de slova româ
nească, subțire și citeață a cămi
narului Gheorghe, pe actul că
sătoriei civile a fiicei lor Aglaia 
devenită atunci (1871) Aglaia 
Drogli.

La Botoșani, în aceeași arhi
vă, găsești emoționantul protest

Pregătiți=vă 
binoclurile ?

ȘTEFAN IUREȘ

In seara zilei de 23 octombrie, 
în urma telegramei primite de la 
Astrosoviet (Consiliul astronomic; 
sovietic) de la Moscova, o echipa . 
de nouă observatori, sub condu-: 
cerea prof. univ. Călin Popoyici . 
de la Observatorul Astronomic 
din București au căutat satelitul 
artificial și racheta purtătoare.

Racheta a fost văzută mișeii!- ; 
du se de la sud-vest către nord- 
est’ ca, ? s*ea foarte strălucitoare 
de mărimea 0,5. de. o culoare 
alba-albăstruie și intensitate pu
țin variabilă. La ora 18,21 mi
nute și 5 secunde, racheta a 
trecut sub constelația Pegas, as
censiune dreaptă 0 ore, 10 mi
nute, 22 secunde, declinație plus 
8 grade, 47 minute. Racheta a 
fost văzută bine circa un minut.

Sațelițul, care a trecut la ora 
19 și 11 m.nute, n-a putut fi 
văzut din cauză că cerul era 
acoperit în acea regiune.

Conform calculelor făcute la 
Moscova și transmise prin telo- 

de către Astrosoviet Ob'- : 
serverului Astronomic din Bu
curești, racheta se va vedea în 
seara de 24 octombrie și anume: 
la ora 18' și 2 minute racheta va 
avea azimutul 0 grade (direcț’a 
sud) și înălțimea 14 grade dea
supra orizontului, iar la era 18 
și 3 minute azimutul 304 grade 
(direcția sud-est) și înălțimea 
29 grade (pentru București).

(Agerpres).
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organelor tondutatoarc a. I. M din școli
Ce înseamnă să fii
coleg, tovarăș, prieten

I Pufini sînt anii vieții care lasă în sufletele noastre j 
mai multe amintiri ca anii de școală, ca anii adoles- j 
centei petrecuți în uniformele școlare, în viata clocoti- j 
toare a colectivului clasei. Cite minunate pagini ale i 
literaturii noastre n-au fost inspirate din anii de școa- j 
lă, din anii vieții de elev! i

Incepînd de astăzi „Scînteia tineretului" vă dedică j 
periodic, vouă dragi elevi din școlile și liceele noastre ) 
una din paginile ei. Vom vorbi aici despre munca și ! 
viata voastră, despre realizările voastre, despre gin- i 
durile și visurile voastre, vom ajuta la lichidarea lip- ) 
surilor din activitatea voastră. Profesorii, activiștii or- I 
ganizafiei noastre, colegii voștri, vor vorbi în coloa- 1 
nele paginei elevilor despre rezultatele voastre la în- J 
vățătură și în viata de organizație, despre munca po- >. 
litico-educativă, despre atitudinea voastră în școli sau i 
în familie, pe stradă sau pe terenul de sport. _ J 

Publicind prima pagină din viata școlară în zilele i 
cînd în organizațiile U.T.M. ale elevilor au loc ațe- j 

f gerile organelor conducătoare, am căutat să cuprin- j 
I dem cîteva din problemele ridicate de acest important j 
f eveniment din viata școlilor noastre, probleme pe i 
| care vi le prezentăm în această pagină. j

Nu am nimic a reproșa orga
nizării adunării generale de ale
geri a clasei a X-a de Ia Școala 
medie nr. 1 „Nlcolae Bălcescu44 
din București. Dimpotrivă, ar me
rita chiar laude. Nu mă refer la 
pavoazare și flori, deși și acestea 
existau. Mă gîndesc la seriozi
tatea, la profunzimea cu care a- 
proa-pe fiecare utemist, din cei 20 
prezenți, au privit evenimentul. 
Adaug că adunarea a fost cinsti
tă cu prezența tov. Lenormanda 
Benari, directoare a școlii, diri
gintele clasei, tov. prof. Anghel 
Alexandru, un activist al comite
tului raional precum și secretarul 
comitetului U.T.M. pe școală.

Darea de seamă a arătat că, 
în general . rezultatele cla
sei sînt satisfăcătoare. Elevii în
vață, deși o parte din ei, chiar 
și utemiști, și-au dat mai multă 
osteneală abia în trimestrul trei. 
Anul acesta pînă și cel mai 
îndisciplinat (utemistul Stoian) 
pare să se fi îndreptat. Mai 
departe, clasa a X-a a cîș- 
tigat primul co-ncurs „Drume
ții veseli44 și o excursie în Bu- 
cegi cu toată clasa. De altfel, 
excursii au mai făcut și după 
aceea. Au și purtători ai 
insignei „Prieten al cărții44 și 
participanți la activitatea cercu
rilor de amatori. Au chiar și ta
lente în domeniul artei plastice și 
literaturii și sportivi și pasio
nați matematicieni etc.

Statistica dării de seamă se 
lungește. Aș mai remarca în sfîr- 
și-t la aprecierea dării de seamă 
că deși există rezultate pozitive, 
cei care au muncit efectiv n-au 
fost utemiștii, ci biroul clasei.

Timidă în critică, rin aprecieri» 
darea de seamă n-a părăsit ho
tarul școlii, nu s-a dus să urmă
rească activitatea utemiștilor și 
elevilor pe stradă, acasă, la 
plimbare, în bibliotecă, cu prie
tenii. Dar, încheindu-se darea de 
seamă, discuțiile abia începeau.

Exista o bază de discuție. In
sistențele celui care conducea a- 
dunărea erau tocmai din acest 
motiv, penibile. Au folosit doar 
la convingerea fostului secretar 
U.T.M., Tabarcea, care ținuse da
rea de seamă și a altor 2—3 ute-

miști, să se ridice la discuții șl 
să aducă doar cîteva complectări.

Discuțiile, precum începuseră, 
aveau soarta să înăbușe începu
tul cit de cit bun al adunării. 
Era tot mai evident faptul că 
mai mult în virtutea inerției și-au 
adus contribuția utemiștii la re
zultatele clasei. Altfel nu și-ar fi 
plecat capul, zîmbind la invita
țiile de a participa la discuții.

In acest impas cînd lipsa dis
cuțiilor vii și pasionante, lipsa o- 
piniilor și combativității au făcut 
casă bună cu atmosfera din adu
narea generală de alegeri, cu- 
Vîntul dirigintelui i-a desmorțit.

Prof. Anghel Alexandru, își ex
primă mîhnirea că în clasa pe 
care a primit-o domnește atmos
fera de liniște în jurul unor pro
bleme care trebuiesc tratate nu 
zgomotos, dar tăios.

„Să fie în clasa aceasta 21 ute
miști44 ? — se întreba dirigintele 
21 de utemiști să fi tăcut azi 
(21.X.a.c. N.N.) cînd un elev în 
ora de chimie, îa jumătatea ei a 
strigat tare: „A SUNAT44. Cu 
alte cuvinte „poftim afară tova
rășe profesoară44.

Și vinovatul nu s-a găsit deși 
elevii îl știu. Aceasta înseamnă 
„solidaritate44 ?

Majoritatea utemiștilor tac aci 
în adunare. Ce să cred eu ca di
riginte al clasei ? Să fiu opiimist, 
să vă acord credit ? Oare în 
momentul cînd voi avea de rezol
vat cu elevii o problemă grea așa 
îmi vor răspunde și mie ute
miștii ? Mărturisesc că nu mă 
așteptam l-a tăcere în fața unor 
probleme aș-a de spinoase, care 
aparțin fiecăruia din voi. Este 
ședința voastră, voi yă analizați 
munca, puneți aci în ședință ba
zele noii activități. Discutați voi 
nu eu Sînteți în clasa a X-a. 
Unde este maturitatea elevilor 
care în curînd termină școala?44.

Cuvintele dirigintelui au dat 
frîu liber discuțiilor, i-au făcut 
pe utemiști să se rușineze pentru 
tăcerea lor.

S-a aflat și făptașul grosolă
niei din ora de chimie (elevul 
Baroncea). S-a cerut și pedepsi
rea lui.

S-a aflat însă un lucru mai 
esențial care a făcut puțină lu
mină în jurul slăbiciunilor. Anu
me, că în clasa a X-a noțiunea 
coleg, tovarăș, prieten, ajutor nu 
era înțeleasă.

Sînt in această clasă elevi și 
utemiști buni care-și irosesc inte
ligența prin teribilisme, vrind să 
pară „eroi44 și „curajoși44. Clasa 
se amuză în fața unor asemenea 
fapte. Unii îi invidiază pe „cu
rajoși44 și tac. Au explicat în a- 
dunare de ce tac: să nu fie a- 
cuzați ca răi colegi, invidioși și 
egoiști, să nu le facă rău făp
tuitorilor. Șî pentru aceasta, tac 
în fața indisciplinei la ore, în 
fața lipsei de respect pentru pro
fesori, tac la adunarea de alegeri. 
„Să spună întîi alții, se gîndește 
fiecare, apoi poate spun și eu“.

Propunerea tov. directoare Le- 
normanda Benari să se discute 
în clasă, intr-o adunare „Ce 
înseamnă să fii coleg, tovarăș, 
prieten44, este cred primul lucru 
pe care trebuie să-I înfăptuiască 
noul birou ales. De aici vor iz
vorî alte și alte probleme spinoa
se care trebuie rezolvate în inte
resul clasei, al utemiștilor. Și 
utemiștii clasei a X-a cu noul 
birou ales, sînt capabili să le 
rezolve.

L. LUSTIG
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Cînd lecția e pregătită temeinic, vîrful creionului sau linia poate urmări cu ușurință și pre
cizie pe glob sau pe hartă, centrele economice cele mai importante. Mai ales că acum, în pe
rioada alegerilor, elevele clasei a IX-a F. de la Școala medie „Gh. Lazăr44 și-au luat angajamentul 
să fie primele pe școală la învățătură.

Fotografia noastră reprezintă un aspect dintr-o oră de geografie ținută în cabinetul de 
geografie al școlii. Foto: D. F. DUMITRU

Vizitînd cîteva școli din Capitală

Gazetele de perete trebuie să devină ajutoare
în activitatea organizațiilor U.T.M.

fi așteptat ca după tre- 
revistă a unor gazete de

PREGĂTIRI
pentru 

adunarea pe școală
Paralel cu desfășurarea alegerilor birourilor U.T.M. pe clase, 

în zilele acestea se acordă și trebuie acordată o atenție deose
bită pregătirilor în vederea adunărilor generale de dări de sea
mă și alegeri pe școli. Pentru a ilustra aceste pregătiri intr-una 
din școlile medii din Capitală, ne-am adresat tovarășului Mo
canii Troian Florin, secretarul comitetului U.T.M. de le Școala 
medie nr. 11 „Dimitrie Cantemir“. Iată ce am aflat de la el.

— Școala noastră este socotită 
printre cele mai bune școli din Ca
pitală și dorim ca și adunarea noa^ 
stră generală de alegeri pe școală 
să nu fie mai prejos.

— Cu alte cuvinte o adunare 
model...

— Dacă i se poate spune așa, 
fie !

— Și ce ați făcut pentru acea
sta ?

— Nu știu daca e nevoie să vor
besc aici despre adunările de ale
geri ale birourilor U. T. M. pe 
clase...

— De ce nu ?
— Ei bine. Acum se desfășoară 

alegerile la clasele a IX-a și a 
X-a, care vor fi terminate la sfîrși-

tul acestei săptămîni. Apoi, vom 
începe adunările la clasa a VlII-a» 
lăsată intenționat la urmă pentru 
a da răgaz utemiștilor să se cunoa* 
scă mai bine între ei, avînd în ve
dere că în clasa a VUI-a iau ființă 
organizații noi.

— Acțiuni deosebite închinate 
alegerilor ați întreprins ?

— Poate vă așteptați să pome
nesc de ceva măsuri speciale de 
îmbunătățirea disciplinei, frecven
ței și învățăturii... în cazul acesta 
vă dezamăgesc: n-am luat aseme
nea măsuri. Ele n-au fost și nici 
nu sînt necesare, acestea fiind o- 
biectivele permanente ale muncii 
noastre și sarcini pe care fiecare 
elev utemist le îndeplinește zi de 
zi. Doar și din această cauză școa
la noastră este fruntașă. Totuși, 
am inițiat cîteva acțiuni cu parti 
ciparea masei de utemiști închinate 
în același timp și aniversării a 40 
de ani de la Marea Revoluție So
cialista din Octombrie. Astfel «îm
băta aceasta va avea loc deschide
rea festivă a anului de învățămînt 
politic U.T.M. în întreaga organiza
ție, eveniment pentru care șîntem 
bine pregătiți. A doua zj — du
minică — în cadrul unul concurs 
„Drumeții veseli44 pe o temă lega
ta de Marea Revoluție Socirllsta 
din Octombrie ne vom întîjni cu 
elevele de la Școala medie nr, 10 
„Zoia Kosmodemianskaia44. Iar în 
primele zile ale săptămînli viitoare 
vom organiza cu toți elevii vizita
rea muzeului „Lenin-Stalin“ dună 
care va urma o adunare genar dă 
pentru primirea de noi membri în 
organizație. Acestea sînt cîteva din 
acțiunile organizate în cinstea ale
gerilor.

— în legătură cu darea de 
seamă pe care o veți prezenta în 
adunare ce ne puteți spune ?

— Organizația noastră a avut a 
nul trecut o activitate bogată. Și 
noi cunoaștem bine această activi
tate, Darea de seamă nu trebuie 
să fie o înșiruire a tuturor acțiu
nilor întreprinse, ci va trebui să 
analizeze problemele principate 
din munca organizației.

— Și despre felul cum va fi or
ganizată adunarea model ?

— Ne vom strădui ca fie are ute. 
mist primind sarcini concrete să 
contribuie cu ceva la reușita ei. 
Vom face deci din adunarea gene
rală de alegeri pe școală o cauză 
a tuturor.

Răspuns 
unei invltafll

Mă simt afectat prin invita
ția voastră. Scriind articolul la 
gazeta de perete a clasei voa
stre, cu ocazia editării numă
rului festiv închinat alegerii or
ganelor conducătoare U-T.M., 
am prilejul să-mi reamintesc 
cu plăcere zilele mele de școa
lă dintr-un trecut foarte re* 
cent.

Gîndindu-mă la voi, mă re
văd pe mine, îi regăsesc in me
morie pe toți cei care mi-au 
fost colegi, in școala, in clasa, 
care acum vă aparține... Pe a- 
tunci, cițiva ani la rind, am 
scris cite un articol dedicat a- 
legerilor U.T.M. pentru gazeta 
de perete a clasei noastre. 
l)e ce scriam numai eu ? Poate 
pentru că aveam notă bună la 
limba romînă. Dar, mai sigur, 
pentru că, în calitatea de secre
tar U.T.M. al școlii, mi-a fost 
greu să refuz vreodată colecti
vul de redacție al gazetei noa
stre de perete.

Și totuși... Acum simt o 
emoție deosebită căreia-i ține 
tovărășie teama de a nu reuși 
să aștern cîteva rinduri pe mă
sura evenimentului.

Dragi prieteni,
^-am cu mult mai mulți ani 

decît voi. Vi se adresează <» 
inimă, bătînd ca și a voastră, 
lînără și entuziastă.

Asemeni vouă, slnt utemist. 
învăț pe băncile facultății.

Asemeni vouă mi-am dăruit 
întreaga ființă, putere și price
pere, dragoste și pasiune, unui 
roșu carnet de membru — 
simbolul comunistei noastre 
Uniuni.

Asemeni vouă mă bucur că 
sînt fiul, unul din fiii celui 
mai bun, mai înțelept și mat 
afectuos părinte — partidul.

încerc, precum și voi, să îm
plinesc cu toată puterea tine
reții năzuințele cele mai nobile 
și mai adevărate ale oameni
lor. Precum și voi, mă bucur 
și eu, de toate drepturile revo
luționarei noastre organizații. 
Și-mi exercit democraticul, 
profund democraticul drept tie 
a alege, consfințit în statutul 
căruia i-am jurat respectul, fi
delitatea.

...Trăim în zilele acestea, și 
eu și voi, emoțiile momentului 
de hilanț și progres al alege
rilor.

O dare de seamă se preface 
în oglinda retrospectivă a tu
turor reușitelor și nereușitelor 
noastre. în' oglinda asta ne ve
dem pe noi. așu după cum am 
fost. In oglinda asta, privindu- 
ne, învățăm cum trebuie să 
fim !

Prin cuvîntul nostru, cu care 
urmăm dării de seamă, susți
nem unul din cele mai grele 
examene ale vieții, mereu greu 
și sever, examenul conștiinței 
noastre.

Alegerile ne ajută să deve
nim mai maturi.

Alegerile ne ajută ca in nu
mele viitorului să devenim mac 
exigenți cu noi, cu activitaiea 
noastră.

Și în sfîrșit, în ziua alege
rilor, firesc, alegem ! Pe cei 

i în care simțim priceperea, dra- 
| gostea și puterea de a ne con- 
I duce. Alegem conducătorii noș- 
| tri pentru un an. un întreg pn 
I al cărui bilanț îl dorim, firesc, 

mai rodnic decît cel precedent.

VALERIU LAZAROV

Ne-am 
cerea în 
perete de la cîteva școli medii din 
București să fim entuziasmați. 
Ne-am fi așteptat să vedem folo
site gazetele de perete ca mijloa
ce de educație comunistă a tinere
tului școlar, ca mijloace de mani
festare a aptitudinilor literar-ar- 
tistice ale unora dintre elevi.

Dar, din păcate, în 
unele excepții, lucrurile nu s-au 
petrecut așa.

La liceul nr. 17 („Matei Basa- 
rab“) și nr. 24 (Clasic mixt) co
lectivele redacționale ale gazetelor 
pe școală au început să lucreze 
după un plan dinainte stabilit, au 
asigurat apariția pînă acum a 
unuia sau chiar a două numere.

La gazeta școlii nr. 17 am aflat 
articole scrise cu căldură de către 
elevi și un îndemn la muncă din 
partea cadrelor didactice.

La restul școlilor vizitate acti
vitatea colectivelor redacționale 
este însă de natură să ne deter-

mine a 
dative, 
tîmpinat exemplul lucrului 
formal, „ca să fie“, gazete 
te de formă.

face observații de loc Iau- 
Mai în tot locul ne-a în- 

făcut 
afișa-

„CE SĂ SCRIEM ?“

tova-

afară de

ian Virginia, membră a colectivu
lui de redacție, ne întreba can
did : „Ce să scriem ? La noi toate 
merg bine, n-am observat nimic 
rău...“

Ce ar fi putut oare observa un 
colectiv de redacție format din... 
trei membri la un liceu cu 1700 
de elevi ? Pentru aceasta cele două 
articole „pe teme internaționale44 
copie fidel ziarele, pe ga
zetă sînt locuri goale, iar elevii 
liceului nici nu știu de existența 
ei.

La liceul Șincai gazeta nici nu 
există cel puțin. „Este în lucru“ 
— afirmă membrii biroului orga
nizației U.T.M. ,,Se va face."

Dar cînd ? A trecut deja aproa
pe o lună de la deschiderea cursu
rilor și primul pas este întotdeauna 
important.

ÎN LOC DE CONCLUZII
Spațiul nu ne permite să enu

merăm aici toate exemplele întîl- 
nite. Se impun însă cîteva obser
vații.

Principala lipsă a colectivelor de 
redacție a gazetelor de perete din 
școlile vizitate o constituie eviden
ta muncă formală, transformarea 
gazetei de perete dintr-un ajutor 
permanent- al muncii organizației 
U.T.M. în simple panouri decora
tive. Subiectele articolelor sînt a- 
lese din afara vieții de organiza
ție (a școlii, a clasei respective). 
Nu sînt antrenați în munca colec
tivelor redacționale elevii talentați.

La nici o școală nu se folosește 
ajutorul profesorilor de literatură 
și desen care ar putea da îndru
mări prețioase colectivelor. Iar ten
dința generală a conducerii școli
lor de a folosi ajutoare „din afară“ 
pentru simplul motiv ca gazetele 
„să fie mai frumoase44 (la „Lazăr”, 
la „Matei Basarab44) ni se pare cu 
totul nejustificată. Gazeta de pere
te trebuie să fie o creație a colec
tivului respectiv, alcătuită cu forțe 
proprii și care să ajute colectivul.

Astfel, ea devine o simplă for
malitate.

La școala medie nr. 22, ___
rășa Cimpoieru, organizatoarea din 
partea Comitetului raional U.T.M. 
Lenin, se plînge adesea de numă
rul mare de greutăți pe care le 
are de întîmpinat în perioada ale
gerilor.

— Ce metodă să folosesc ? se 
întreba ea.

— Dar gazeta ? Gazeta pe școa
lă v-ar putea ajuta...

Gazeta ? Este un panou urît, 
grosolan chiar, pentru confecțio
narea căreia s-au cheltuit mulți 
bani și care este afișată într-un 
loc „ferit44 de privirile elevilor. 
Responsabilul colectivului, Vesa 
Mihai, nu se interesează cîtuși de 
puțin de gazetă, iar tovarășa Sto-

In adunarea de alegeri ute
miștii clasei a IX C. de la 
Școala medie nr. 12 l-au ales din 
nou ca secretar pe SAVU ALIN 
pentru că vor ca și anul acesta 
să obțină realizări frumoase.

l
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INIȚIATIVE
Spicuiri din hotărîrile adunărilor generale

Adunările de alegeri au dat posibilitatea utemiștilor să-și îm
bunătățească viața de organizație să propună activități noi pen
tru noul an școlar.

Hotărîrile care s-au luat la fiecare adunare de alegeri, 
dese că utemiștii vor să muncească mai bine în noul an. 

Iată doar cîteva din masurile 
școli din țară.

CLASA A X-A C DE LA 
ȘCOALA MEDIE NR. 10 DIN 
BUCUREȘTI PROPUNE :

— să pregătească un simpo
zion despre viața și lupta „Zo- 
iei Kosmodemianskaia".

— să viziteze fabrici și uzine, 
pentru complectarea cunoștin
țelor de fizică, chimie ;

In cursul anului de învață- 
mînt politic să găsească posibi
lități pentru a ilustra concret 
lecțiile, prin vizite la locurile le
gate de luptele partidului și prin 
diverse materiale documentare.

Au mai fost de asemenea a- 
doptate numeroase teme pentru 
conferințe care să contribuie la 
ridicarea nivelului cultural și 
politic al elevilor.
UTEMIȘTII CLASEI A IX-A 

D DE LA ȘCOALA MEDIE 
NR. 11 DIN BUCUREȘTI pro
pun ca în clasa lor nici un ute
mist să nu ia note sub șapte. 
Cît privește învățămîntul poli" 
tic, fiecare utemist și-a luat an
gajamentul să frecventeze regu
lat cercul de studiere a statutu
lui U. T. M.

LA ȘCOALA MEDIE NR 2
— GALAȚI, cele 27 de utemi- 
ste din clasa a X-a C și-au pro- 
pus — printre altele — să edi; 

a clasei, să organizeze o briga
dă artistică de agitație. De ase
menea, ele și-au luat angajamen
tul ca cel puțin 20 utemiste să 
fie purtătoare ale insignei 
„Prieten al cărții44 și tot atîtea 
să dețină insigna G.M.A. gra- 
3 LA ȘCOALA MEDIE NR 3
— GALAȚI utemiștii eu luat o 
inițiativă valoroasă : „pînă la 
alegerea comitetului U.T.M. pe 
școală — nici un elev cu mai 
puțin de 10 ore muncă volun
tară44

ȘCOALA MEDIE NR. 1 DIN 
FOCȘANI și-a propus să orga
nizeze două concursuri „Dru
meții veseli'': unul cu tema : 
Lenin și Revoluția din Octom

brie" celălalt cu tema: „Să ne 
cunoaștem orașul".

In același timp utemistele și

LA ȘCOALA MEDIE
— IAȘI utemiștii și-au propus 
să ia sub patronaj muzeul me
morial Ibrăileanu care a fost 
profesor al acestei școli, teiul lui 
M. Eminescu, bustul marelui 
poet Și cel al Veronicăi Micle.

în privința activității sporti
ve, utemiștii și-au propus să
reorganizeze echipele de bas
chet, handbal și volei și să a- 
jute la amenajarea terenurilor 
sportive.

adoptate de utemiști în cîteva

NR. 3

I

Pe TINGIRE CORNELIA ute- 
mistele clasei a X-a D de la 
Școala medie nr. 10 au ales-o și 
anul acesta secretara biroului 
U.T.M. încrederea lor va fi răs
plătită cu aceleași rezultate fru
moase în muncă.

SANDU LUCIAN, elev în clasa
IX-a D la Școala medie nr. 11*

este unul din fruntașii pe școală 
la învățătură și în activitatea 
obștească. Nu degeaba colegii 
lui hau reales ca secretar al bi
roului pe clasă.
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« elevele pregătesc un concurs li- 
î ierar și de desene și un bogat 
• program artistic.

De trei ani, DOINA BĂLCES- 
CU, elevă în clasa a IX-a F a 
Școlii medii nr. 22 din Capitală, 
este secretara biroului U.T.M. 
din clasa sa. Doina a fost rea
leasa recent ca secretară a bi
roului pe clasă.

Se întocmește 
darea de seama

E. FLORESCU

Educarea și instruirea noilor 
generații sînt imperative de 
prim ordin ale anilor noș

tri. Misiunea măreață de a adu
ce la îndeplinire aceste impera
tive revine deopotrivă școlii or
ganizației de tineret și familiei. 
O educație sănătoasă și o instruc
ție temeinică nu se pot realiza 
fără colaborarea strînsă a acestor 
trei factori.

Familia — prin dragostea și 
grija pentru copii — călăuzește 
clipă de clipă pe tineri în toate 
acțiunile lor în afara școlii.

Școala, dispunînd de pedagogi, 
transmite elevilor cunoștințele de 
care au nevoie la vîrsta respec
tivă. Organizația de tineret se 
preocupă de educația politică și 
morală a elevilor, canalizează 
energiile elevilor spre acțiuni co
lective menite șă îmbogățească 
cunoștințele căpătate în școală și 
alături de școală să le dezvolte 
dragostea față de partid, față de 
popor. Experiența a dovedit din 
plin cît de fructuoasă poate să fie 
colaborarea strînsă dintre acești 
factori. Acolo unde școala, fami- 
jia și organizația de tineret lu
crează mînă în mînă, se pot rea
liza fără prea multe dificultăți, 
o disciplină conștientă, se poate 
cultiva în sufletele tinerilor dra
gostea fierbinte pentru patrie, o 
oregătire serioasă la toate obiec
tele de studiu, păstrarea în per
fectă stare a localului și a mobi
lierului. o curățenie exemplară, o 
ținută ireproșabilă, o purtare co
respunzătoare calității de elev.

Ceea ce reușesc să facă numai

Profesorii
și utemiștii claselor

»#WWt

în parte educatorii, izbutesc ade
sea să desăvîrșească organizațiile 
de tineret. Trăind continuu în 
mijlocul elevilor, utemiștii pot in
fluența în bine — mai mult decît 
bănuim — 
pot opri la 
nepotrivite 
ția lor.

In școli

pe colegii lor, sau îi 
timp de la unele fapte 
cu vîrsța sau cu situa-

... T__  s-au văzut adesea ao
țiuni demne de urmat întreprinse 
de utemiști pentru a salva de la 
repetenție pe colegii lor mai puțin 
stăruitori sau pe cei care erau 
pradă unor influențe negative. 
Am ascultat nu de mult pe o di; 
rigintă care povestea cu vădită 
emoție cum membrii biroului cla
sei au reușit să facă dintr-un co
leg al lor amenințat să piardă 
anul, un elev bun și apoi un ute
mist de frunte.

Colpborînd, școala și organiza
țiile de tineret se pot ajuta reci
proc în munca depusă in vederea 
aceluiași scop. Dacă organizațiile 
de tineret d.n școală pot contri
bui în .atît de mare măsură la în
deplinirea tuturor acțiunilor între
prinse. șccala la rîndul ei trebuie 
să sprijine în orice clipă munca

Prof, I. Popescu

acestora. Fără sprijinul cadrelor 
didactice, acțiunile organizațiilor 
de bază U.T.M. oricît de bine ar fi 
îndrumate, nu-și pot atinge scopul 
decît parțial. De aceea conduce
rile școlilcir, diriginții și profe
sorii nu trebuie să piardă din ve
dere că în momentul de față se 
desfășoară în toate școlile medii 
alegerile organelor conducătoare 
U.T.M. — birourile claselor — și 
apoi cele ale școlilor.

în această acțiune, care coin
cide cu începerea muncii instruc- 
tiy-educative în școli, toate^ ca
drele didactice au datoria să a- 
jute pe elevi să aleagă în birouri 
pe utemiștii cei mai harnici, mai 
buni, fflai întreprinzători și mai 
capabili. Profesorii — și mai ales 
diriginții — nu trebuie să uite 
nici o clipă că. în multe acțiuni 
educative, se pot sprijini pe con
cursul birourilor U.T.M. care se 
aleg acum. De aceea, trebuie să 
îndrumeze fără ezitare pe tinerii 
de a căror educație răspund, în așa

fel, îneît alegerile din toamna 
aceasta să fie un prilej de tre
cere în revistă și de analiză în 
spirit critic a muncii depuse timp 
de un an. In urma analizei adînci 
care se va face cu ocazia dărilor 
de seamă și a discuțiilor din 
plenare, munca organizațiilor 
U.T.M. trebuie să se întărească 
simțitor.

In mult’e școlii medii, condu
cerile școlilor și unii diriginți au 
înțeles perfect ce importanță au 
alegerile în viața organizațiilor 
U.T.M. și chiar în viața școlii. 
Astfel, în colectivul didactic al 
Școlii medii nr. 22 „Gheorghe La- 
zăr“ al cărei director de studii 
sînt, s-a simțit o vie frămîntare 
în perioada de pregătire a a- 
legerilor, cînd corpul didactic, di
rectorul și diriginții, au îndrumat 
pe elevi cum să facă dările de 
seamă, cum să participe la discu
ții. Sprijinite astfel de profesori 
și diriginți, birourile claselor a 
IX-a A și a IX-a F au reușit să 
organizeze alegeri care constituie 
exemple demne de urmat. Asis- 
tînd la alegerile clasei a IX-a F 
am rămas foarte plăcut impresio-

nat de atmosfera caldă care a do
mnit în tot timpul adunării, de 
interesul cu care a fost urmă
rită darea de seamă a biroului și 
de nivelul ridicat la care s-au pur
tat discuțiile, axate mai ales pe 
angajamente sincere și izvorite 
din dragostea de a menține acea
stă clasă printre clasele fruntașe 
ale școlii. Pe chipul secretarei bi
roului clasei, Bălcescu Doina, și 
pe cel al colegelor ei care au luat 
parte la discuții se oglindeau 
emoția și sinceritatea, dar și vo
ința de a îmbunătăți în perma
nență munca organizației. Am 
trăit în mijlocul celor 16 utemiști 
clipe de adevărată înălțare sufle
tească. < .

Deși alegerile la această școală 
sînt abia la început, ele promit 
a se desfășura în condițiuni op
time.

Fără îndoială că buna desfășu
rare a alegerilor la clasele cele
lalte depinde în mare măsură de 
interesul pe care îl vor arăta di- 
riginții de la aceste clase.

■Rîndurile de mai sus ce reflectă 
crîmpeie din gîndurile unui direc
tor de școală n-au .decît scopul 
de a arăta sutelar de profesori și 
diriginți din școlile noastre medii 
și în special profesorilor tineri 
cît de necesară este în aceste zile 
activitatea pe linia sprijinirii or
ganizațiilor U.T.M. în lupta ce o 
duc alături de noi pe drumul for
mării unui elev nou, unui cetă
țean nou demn de anii făuririi 
unei vieți noi.

Distribuirea 
sarcinilor



Pentru
(Urmare din pag. l-a) 

prezintă instrument! marelui ca
pital monopolist de dominație 
economică atît în sînul „Micii 
Europe", cît și dincolo de hota
rele ei, în Africa.

Intensificarea exploatării de 
către capitaliști, avind drept ur
mare înrăutățirea condițiilor de 
muncă, agravarea situației mate
riale generale a oamenilor mun
cii a determinat în ultimii ani în 
țările capitaliste o mișcare gre- 
vistă fără precedent. Forța și 
amploarea acestei riposte sînt cea 
mai bună dovadă că clasa mun
citoare din țările capitaliste nu 
se Iasă amăgită de teoriile false 
răspîndite de apărătorii capitalis
mului ca de pildă teoria „rela
țiilor umane" între capital și 
muncă, teoria >,armoniei de cla
să'' și a „capitalismului popu
lar".

In cadrul general al luptei 
pentru îmbunătățirea situației 
economice și sociale a oamenilor 
muncii, cel de-al IV-lea Congres 
a considerat necesar să se dea o 
atenție specială femeilor munci
toare și tineretului. Congresul a 
aprobat hotărîrea Consiliului Ge
neral F. S. M. de a se convoca 
în luna iulie 1958 o conferință 
sindicală a tineretului muncitor.

Cel de-al IV-Jea Congres Sin
dical Mondial șl-a manifestat 
călduros admirația față de rea
lizările științifice și tehnice epo
cale ale U.R.S.S. Congresul a a- 
doptat un mesaj special de feli
citări pentru creatorii primului 
satelit artificial al globului pă- 
mîntesc.

Făcînd analiza și comparația 
situației economice și sociale în 
țări cu diferite Sisteme social- 
politice, participanții la Congres 
au putut să se convingă încă o- 
dată că singura soluție radicală 
pentru realizarea aspirațiilor de 
bunăstare și progres ale maselor 
muncitoare este eliberarea com
plectă din lanțurile exploatării 
capitaliste, că numai socialismul 
prate garanta deplina înflorire a 
capacităților creatoare ale ome
nirii și o justă distribuire a roa- 
dejor muncii în folosul creato
rilor lor.

Unul din fenomenele de cea 
mai mare însemnătate din zilele 
noastre — a spus in continuare 
vorbitorul — îl constituie lupta 
de eliberare națională a popoa
relor coloniale și dependente.

Cel de-al IV-lea Congres Sin
dical Mondial a fost o nouă de
monstrație strălucită a solidari
tății internaționale cu această 
luptă. Problemele luptei anticolo» 
nialiste au ocupat în cadrul dez
baterilor un loc din cele mai 
importante.

Congresul a exprimat simpatia 
și sprijinul său popoarelor aflate 
în luptă contra colonialismului. 
. ,.Q atenție specială.,a foșt acor-. 
dată situației din Algeria, unde 
politica de forță a colonialiștilor 
francezi, sprijiniți de N.A.T.O., 
îneacă în valuri de sînge lupta 
populară de eliberare, în dauna 
intereselor oamenilor muncii din 
Algeria și a celor din Franța. 
Congresul a hotărît înființarea 
unui Comitet Internațional de 
Solidaritate cu lupta poporului 
algerian, la care și-au dat deja 
adeziunea numeroase organizații 
sindicale neafiliate la Federația 
Sindicală Mondială.

Poporul romîn și clasa mun
citoare din țara noastră nutresc 
o profundă simpatie frățească 
față de oamenii muncii și po
poarele care luptă pentru inde
pendența lor națională.

In momentul de față toți oa
menii iubitori de pace sînt alar
mați de manevrele imperialiste

unitatea de acțiune
a celor ce muncesc
din lumea întreagă

tră s-a străduit să folosească țit 
mai mult posibilitatea oferită la

____________ __  c-_ Congres pentru a întări și dez- 
de indignare ale întregii opinii volta legăturile frățești cu sind»- 
publice mondiale contra acestui cățele din alte țări, 
nou complot imperialist, noi tri- 
mitem de aci, de la această adu
nare, un călduros și frățesc salut 
oamenilor muncii și sindicatelor 
siriene, asigurîndu-i de sprijinul 
nostru deplin în lupta pentru 
salvgardarea. independenței . Si
riei, pentru menținerea păcii, 
grav amenințată de provocările; 
imperialiste1 în regiunea Orientai- 
lui Apropiat și Mijlociu.

Congresul Mondial al Sindi
catelor — a spus în continuare 
vorbitorul — s-a defășurat sub 
semnul luptei sindicatelor pentru 
pace, împotriva primejdiei urnii 
război atomic, pentru interzice
rea experiențelor atomice

Numeroase fapte arată că ;«-• 
proape toate organizațiile sin-' 
dicale — indiferent de orientarea 
lor generală — se pronunță acum 
pentru încetarea experiențelor cu 
armele atomice și cu hidrogen 
și pentru limitarea cheltuielilor 
militare. In momentul de față 
de pildă sindicatele autonome 
din Tokio, trade-unionurile bri
tanice, Uniunea sindicatelor din 3——~ -------- -
Germania Occidentală cer inter-: vor acționa pentru întărirea mai 
zicerea experiențelor cu arma 
tomică. Pe bună dreptate s-a a- 
preciat la Congres că dacă toate 
organizațiile sindicale, fără să 
renunțe Ia concepțiile lor asupra 
problemelor generale privitoare 
la menținerea păcii, ar ajunge la 
o înțelegere cu privire la lupta 
comună pentru dezarmare și în
cetarea experi-ențelor atomice și 
termonucleare, ele ar putea con
stitui o forță atît de puternică, 
incit imperialiștii ar fi nevoiți să 
bată în retragere.

Cel de-al IV-lea Congres Sin
dical Mondial a adus un oma
giu atitudinii Uniunii Sovietice 
și țărilor de democrație populară 
pentru poziția ior consecventă in 
favoarea păcii și dezarmării. El 
a cerut guvernelor Statelor Uni
te și Marii Britanii să accepte 
propunerile U.R.S.S. privitoare 
la interzicerea armelor atomice 
și încetarea experimentării lor 
și să încheie un acord în acest 
sens.

Referindu-se la pericolul pe 
care îl constituie pentru securi
tatea EuropeL și pentru pacea 
în lumea întreagă reînvierea mi
litarismului german și transfor
marea Germaniei Occidentale îiv 
tr-o bază agresivă a N.A.T.O., 
vorbitorul a subliniat că Sindi
catele noastre își manifestă soli
daritatea și sprijină activ acțiu
nea forțelor înaintate ale munci
torimii germane pentru realiza
rea unității de acțiune a întregi’ 
clase muncitoare germane în lup 
ta împotriva perico.ului pe care-l 
reprezintă mijtarismul german.

Tovarășul Gheorghe Apostol 
a vorbit apoi despre activitatea 
desfășurată la Congres de de
legația sindicatelor din țara noa
stră subliniind că ea și-a adus 
aportul său la desfășurarea lu
crărilor Congresului și a partici
pat activ la comisiile de lucru 
ale acestuia.

De asemenea, delegația noas

cu caracter agresiv contra Si
riei.

Alăturîndu-ne protestelor pline

Documentele adoptate în una’ 
nimitate de cel de-al IV-lea 
Congres Mondial al Sindicatelor 
îmbrățișează toate problemele 
actuale ale mișcării sindicale in
ternaționale și constituie un pro* 
gram realist, concret, al sarcini 
lor ce stau azi în fața tuturor 
oamenilor muncii și a organiza
țiilor sindicale din toate țările 
în vederea dezvoltării luptei uni
tare pentru bunăstare, drepturi 
sindicale și libertăți democratice, 
pentru, independență națională, 
înțelegere intre state și pace.

Sindicatele din țara noastră 
sînt hotărîte să-și aducă întrea
ga lor contribuție la realizarea 
acestui program.

Acționînd pentru înfăptuirea 
hotărîrilor celui de-al IV-lea 
Congres Mondial al Sindicatelor, 
sindicatele din țara noastră care 
au luat parte activă la crearea 
Federației Sindicale Mondiale 
vor depune și de aci înainte toa
te eforturile pentru întărirea au
torității și prestigiului F.S.M.

Sindicatele din țara noastră

departe a legăturilor frățești tot 
mai strînse cu sindicatele din ță
rile socialiste de care ne leagă 
identitatea scopului final, unita
tea convingerilor și concepțiilor. 
O însemnătate deosebită au pen
tru sindicatele noastre relațiile 
de strînsă frățietate cu sindica
tele sovietice și folosirea potrivit 
cu condițiile concrete ale dezvol
tării țării noastre a uriașei, expe
riențe acumulate de ele în cei 40 
de ani de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie în lupta 
eroică de construire a socialis
mului și comunismului.

Militind pentru aplicareă ho
tărî ri lor celui de-al IV-lea Con
gres Mondial al Sindicatelor, va 
trebui să acordăm în continuare 
o atenție deosebită perfecționării 
activității sindicatelor noastre in 
toate domeniile de activitate, îm
bunătățirii vieții interne a or
ganizațiilor sindicale. dezvo;tării 
democrației muncitorești, lărgiri’ 
continue a legăturilor organelor 
sindicale cu masa membrilor de 
sindicat, întăririi conducerii co
lective.

!n centrul preocupărilor tutu
ror organizațiilor sindicale tre
buie să se găsească grija pentru 
îmbunătățirea neîntreruptă a 
condițiilor de muncă și de trai 
ale celor ce muncesc, pe baza 
dezvoltării economiei naționale.

Măsurile luate în țara noastră 
pentru o participare mai activă a 
sindicatelor șl oamenilor muncii 
la conducerea vieții economice 
ridică și mai mult rolul și răș- 
punderea sindicatelor noastre, 
atît față de oamenii muncii din 
țara noastră cît și față de oame
nii muncii din toate țările.

Ne mai despart două săptă
mîni de marea sărbătoare a în
tregii omeniri muncitoare: cea 
de-a 40-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom- 

oamenji 
întîmpi-

ne glorioasa aniversare cu rea
lizări cit mai de seamă în toate 
sectoarele construcției socialiste.

Întrecerea socialistă care se 
desfășoară acum în întreaga țară 
are Ioc în perioada experimentă
rii măsurilor de îmbunătățire a 
sistemului de salarizare și nor
mare a muncii. Sistemul îmbu
nătățit de .salarizare constituie 
un puternic stimulent pentru gă
sirea de noi posibilități care să 
ducă la creșterea volumului pro
ducției.

Datoria organizațiilor sindi
cale este să mobilizeze muncito
rii, inginerii și tehnicienii penîrn 
ca sporurile de producție să fie 
obținute în cea mai mare măsură 
posibilă pe calea creșterii pro
ductivității muncii. Cu consec
vență trebuie realizate în practi
că miile de propuneri tehnico- 
organlzatorice făcute în consfă
tuirile de producție în cadrul 
acțiunii de consultare asupra 
măsurilor de îmbunătățire a sis
temului de salarizare. In acelși 
timp trebuie stimulată găsirea de 
noi mijloace pentru perfecționa
rea tehnologiei producției, pentru 
organizarea temeinică a muncii, 
pentru folosirea deplină a mași
nilor și a timpului de lucru.

Nu trebuie să uităm nici o 
clipă că de creșterea producti
vității muncii și reducerea pre
țului de cost la fiecare loc de 
muncă, în fiecare secție și între
prindere depinde avîntul întregii 
economii, depinde ridicarea 
continuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Numai atunci 
cînd creșterea cîștigurilor munci
torilor este însoțită de o crește
re corespunzătoare a producției 
și productivității muncii și de 
reducerea prețului de cost, exis
ta o bază sigură pentru crește
rea reală a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Noi, asigurăm clasa munci
toare, pe toți oamenii muncii din 
celelalte țări, a spus în încheiere 
vorbitorul, că clasa munci
toare și toți oamenii muncii din 
Republica Populară Romînă, că
lăuziți de mărețele idei ale inter
naționalismului proletar, vor face 
totul pentru a fi la înălțimea 
hotărîrilor istorice adoptate de 
cel de-al IV-lea Congres Mon
dial al Sindicatelor, pentru o 
viață mai bună tuturor celor ce 
muncesc, pentru progres social, 
pentru pace trainică în lume.

Aspect din studioul mare al Centrului de televiziune din Capitală în timpul unei repetiții. 
(Foto Agerpres)

I

brie. în întreaga tară 
muncii se străduiesc să

A APĂRUT
sub îngrijirea Institutului 

de istorie a partidului de pe 
lingă C.C. al P.M.R. „Con
tribuții la istoria mișcării 
sindicale din Transilvania 
(1848-1917)“ de L. Fodor și 
L. Vaida. (Editura C.C.S. 122 
pag. lei 2,95).

Lucrarea se găsește la toa
te librăriile principale din 
țară.

Carotajul radioactiv 
la identificarea 
zăcămintelor 
de cărbune

colectiv de specialiști geofi-
zicieni condus de inginerul Șerban 
Goilav s.a deplasat la Lupeni îm
preună cu o autostație modernă de 
carotăj radioactiv pentru a ajuta 
pe mineri să identifice noile zăcă
minte de cărbune cocsificabil. Co
laborarea petroliștilor cu minerii 
pentru folosirea în comun a celor 
mai noi aparataje și metode de 
cercetare a subsolului a început 
încă din anul trecut. Ca rezultat, 
în anul 1956 s-au pus bazele unui 
nou sistem de identificare a zăcă
mintelor de cărbuni prin folosirea 
metodelor geofizice aplicate în in- 
dustria petroliferă.

Primele operații de carotaj ra
dioactiv ay avut loc la minele bu- 
peni, Urlcâni și Petrila din Valea 
Jiului. In urma bunelor rezultate 
obținute, aceste operațiuni au fost 
tot mai numeroase, ele făcîndu-se 
azi și în exploatările carbonifere 
de la Doman și Anina.

Cuvintul oaspeților
Cuvintul 

de'egatului din Cipru
Dragi prieteni,
Ne întoarcem de la cel de-al 

IV-lea Congres Mondial al Sin
dicatelor, a spus reprezentantul 
Federației Pancipriote a Sindica
telor Independente.

Organizația pe care o reprezint 
nu este afiliată la F.S.M., la 
C.I.S.L. sau altă organizație in
ternațională. Ea este organizație 
independentă.
. Cu toate acestea, poziția noa
stră față de unitatea de acțiune 
corespunde hotărîrilor luate la 
cel de-al IV-lea Congres Mon
dial al Sindicatelor. Pe scurt, 
politica noastră este următoarea : 
pe lingă deosebirile ideologice, 
politice și tactice în mișcarea 
sindicală, există și un teren co
mun de acțiune. Lumea este îm
părțită în două grupe : exploata
tori și exploatați. Noi, muncitorii, 
aparținem celei de-a doua grupe 
și este de datoria noastră, dacă 
vrem să ne îmbunătățim nivelul 
nostru de viață, să ne unim cu 
toți cei ce au aceleași probleme 
ca noi.

nice din anud 1956 cînd au fost 
3.500.000 de voturi în favoarea 
acestei colaborări.

In Anglia se exprimă multă 
îngrijorare' în legătură cu bom
ba cu hidrogen. Noi credem că 
acțiunea pentru interzicerea fa
bricării șl experimentării arrrtelor 
atomice ar tfebui să* fie inten
sificată de către muncitorii din 
lumea întreagă

Congresul Sindicatelor noastre 
care reprezintă 10 milioane de 
membri de sindicat organizați a 
adoptat în unanimitate o rezolu
ție cerînd interzicerea acestei 
arme de distrugere în masă și 
încetarea imediată a experien
țelor cu bomba cu hidrogen, j

Delegația engleză, a spus în 
încheiere, vorbitorul, apreciază că 
Romînia este o țară foarte fru
moasă și că puteți pe drept cu
vînt să fiți mîndri de ea. Dar 
ceea ce ne-a impresionat cel mai 
mult 
trială 
mult 
cesul

pale ale Congresului 
al Sindicatelor care 
tat și o rezoluție în acest sens. 
Fiecare muncitor trebuie să lup
te alături de ceilalți, și împreună 
să distrugă colonialismul în to
talitatea lui.

Solidaritatea și prietenia cla
sei muncitoare internaționale 
este problema cea mai impor
tantă care stă în fața clasei 
muncitoare din Indonezia.

Mondial 
a adop-

Cuvintul delegatului 
sirian

Cuvintul delegatului 
din Marea Britanie
Reprezentantul delegației sin

dicale engleze a spus :
La Leipzig, tema principală a 

Congresului a tost unitatea și 
solidaritatea muncitorilor din lu
mea întreagă și credem că în 
urma rezoluțiilor ce au fost a- 
doptate acolo, avem o bază so
lidă de acțiune în vederea atin
gerii acestui tel. Am greși totuși 
dacă ne-am închipui că aceasta 
va fi o sarcină ușoară.

Propagandiștii de dincolo de 
așa-zisa „cortină de fier" mențin 
permanent o barieră împotriva 
țărilor socialiste, dar cu toate 
acestea în rîndurile celor ce 
muncesc există o tendință cres
cândă de a sprijini colaborarea 
Federației Sindicale Mondiale cu 
C.I.S.L. Aceasta s-a dovedit și 
la Congresul Sindicatelor Brita-

a fost dezvoltarea indus- 
și sociă'lă'. Ați 

într-un timp scurt 
vostru final este

Țesături și tricotaje 
din fire sintetice
în cinstea celei de-a 40-a aniveft 

sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, în industria ușoară 
s-a realizat pentru prima dată în 
țara noastră firul de bumbac în 
amestec cu perlon —- precum și țe- 
sături din fire poliamidice.

Muncitorii de la fabrica „Fla
mura Roșie" din București au pro- 
dus pînă acum 2100 m.p. de țesă
turi din fire ..poliamidice depășind 
angajamentul luat în cinstea marii 
sărbători.

Filatoarele de la „întreprinde- 
rile pentru industria bumbacului" 
din Capitală au dat peste 16.000 
kg. fire de bumbac în amestec cu 
fierlon, din care se vor executa 
lanele de corp, treninguri, bluze, 

ciorapi.
La fabrica de tricotaje „Bella 

Breiner" se experimentează în 
prezent executarea de tricotaje din 
fir de bumbac în amestec cu per
lon. ,

Din perlon pur se vor realiza țe. 
sături pentru balonseide, pentru 
lenjerie, tuli, mănuși pentru femei, 
iar din fir de orlon rezistent la 
intemperii și umezeală se vor fa
brica stofe pentru costume și ta- 
ioare, pulovere, pături etc. Anul 
viitor se vor produce 100.000 de 
m.p. de țesături din perlon pentru 
rochii și bluze, 250.000 m.p. de țe
sături pentru lenjerie, cîteva zeci 
de mii de metri de stofă,. 150.000 
perechi de ciorapi.

Solemnitatea 
unor decorări

Miercuri la amiază a avut loc 
la Prezidiul Marii Adunări Na
ționale solemnitatea înmînării 
unor decorații.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii : dr. Petru Groza pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Avram Bunaciu. 
secretarul Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Ion Pas, ad
junct al ministrului Invățămîn- 
tului și Culturii, artiștii poporu
lui Ion Jalea, președintele Uniu
nii Artiștilor Plastici și Constan
tin Silvestri și alții.

Pentru merite deosebite în ac
tivitatea artistică Al. Grozuță, 
Ioiana Radu și Maria Tănase au 
fost distinși cu titlul de artist 
emerit al R. P. Romîne ; cu Or
dinul 'Muncii, clasa a II-a, au 
fost distinși : Elisabeta Geor-
gescu (Veve Cigallia), actriță, 
Maria Snejina solistă, Emil Bo
bescu. artist, Gh. D. Carussi. ar
tist, Catul Bogdan pictor cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 60 de 
ani, Henri Catargi, pictor, V. 
Rășcanu. turnător în bronz, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 80 
de ani. C. Mătase, directorul 
Muzeului din Piatra Neam!; cu 
Ordinul Muncii clasa a III-a : 
Al. Enăceanu. solist Mjrcea Ba- 
sarab " " ~ ”
nist, 
Elena 
zian.
buș, artist Adam Bălțatu. pictor, 
Ella Solomon Cancicov. artist 
decorator, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 50 de ani, M. Că mă
ruț, pictor, Al. Călinescu sculp
tor, N. Cobar, caricaturist, Anas-

dirijor. R. Bernfeld, pia- 
Dan Demetrescu, artist, 
Burmaz. actrită, V. Toma- 

artist, I. Antonescu-Cără-

tase Demian, pictor, Iosif Fe- 
kete. sculptor, Fr. Ferchi, pictor. 
P. Grant, grafician. S. Iuca, gra
fician. Gh. Ivancenco grafician. 
Iosif Molnar, grafician. Gh. 
Naum gravor, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 50 de ani, Gh. 
Stănescu, sculptor I. Guran. tur
nător în bronz, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 60 de ani, V. 
Popa, cizelator, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 60 de ani. Ioana 
Coman director al Teatrului de 
Stat Bacău. Romeo Lăzărescu. 
actor, L. Mărgineanu, actor I. 
Stănescu actor, Rella Ghițescu, 
actrită. I Schimbinschi, actor, 
Octavian. Floca, directorul Mu
zeului din Deva și Zoltan Sze- 
kely, directorul 'Muzeului din 
Sf. Gheorghe.

Pentru activitate îndelungată 
în cadrul mișcării muncitorești 
s-a conferit Ordinul Muncii cla
sa a II-a tov. David Salzberg și 
Ion Tănase; Ordinul „Steaua Re
publicii Populare Romîne" clasa 
IlI-a a fost conferit tov. Ion 
Stoica și Simion Gamerov iar 
Ordinul „Apărarea Patriei" clasa 
a IlI-a tov. Emilian M. Anton.

Toivarășul dr. Petru Groza a 
felicitat călduros ne cei decorați 
și le-a 
tatea 
Emil 
bronz

Succese ale sportivilor 
noștri peste hotare
HELSINKI 23 (Agerpres). - 

După cum transmite Agenția 
„France Presse", echipa de box 
Energia București, care între
prinde în prezent un turneu în 
Finlanda, a susținut marți seara 
în orașul Lahti o întîlnire în 
compania unei selecționate lo
cale. Pugiliștii rcunîni au avut 
o comportare frumoasă. Ilie To
ma, Luca Romano și Ion Fe- 
renczl au obținut victorii prin 
k.o.. in timp ce Dinu Eugen și 
Vențel Stoianovici au terminat 
învingători la puncte. Singura 
victorie finlandeză a fost reali
zată în limitele categoriei mij
locii de Osii Laaksonen, care a 
dispus la puncte de Gheorghe 
Simion.

urat noi succese în activi
lor. Au răspuns artistul 
Bobescu și turnătorul în 
Vasile Rășcanu.

(Agerpres)

★
Turneul internațional de lupte 

clasice de la Ankara a luat 
sfîrșit marți seara cu un frumos 
succes al echipei Dinamo Bucu
rești. în ultimele două întîlniri 
dinamoviștii au învins puternica 
reprezentativă a Sofiei cu 11—5 
și echipa orașului Stuttgart cu
13—3. De-a lungul turneului, o 
deosebită impresie au lăsat M.
Belu-șica, care a cîștigat toate
meciurile susținute, V. Onoiu, D.
Cuc și F. Horvath.

(Agerpres)

Zilele desfășurării
Recoltele spirituale (Urmare din pag. l-a)

deochiate. Pe-atuncea știți și 
’mneavoastră, ieșise svonul cu ca
zanul.

— Ehe, am auzit noi că la 
Ciocîrlia e rai. Dacă-ar fi și colec
tiva noastră la fel...

— Nu este pentru că n-au fost 
destui oameni gospodari în ea. 
Acuma dacă intră toți oamenii 
cu cap, harnici, se schimbă lu
crurile.

Unuia dintre agitatori, muncitor 
dat soacră-sa

sacii, privindu-i în creștet, cu 
fața umbrită de pălăria cu bo
ruri largi. Copiii au înghețat. 
De mare spaimă, hoții nu-și pu
teau descleșta picioarele. Dar 
pe urmă auziră, nevenindu-le să 
creadă urechilor, același 
molcom : Uite, vă dau 
că n-am să vă fac 
dacă-mi arătați și 

făcut să treceți 
gard.
i-au arătat, bucuroși să

. a _ atît de ușor, deși nu prea 
pricepeau ce nevoie are domnui 
acela să știe o șiretenie băie
țească. După care s-au despărțit 
ca buni prieteni. Stupul, se in- 
țelage, a rămas la locul său.

Folticenii, sau Fălticenii cum 
au început ultimele decenii să 
încetățenească numele orașului, 
muntenizțndu-l oarecum în or
dinea administrativă, trăiește 
ecourile nesfîrșite ale rapsodiei 
sadoveniene. Oamenii și întim- 
plările care populează cărțile 
marelui prozator prelungesc 
spre infinit vieți și fapte care, 
altfel, de mult au trecut pra
gul mormîntului sau al uitării.

Dar Folticenii și împrejurimi
le. tot fostul județ Suceava au 
binemeritat și prin alți creatori. 
Mulți. Dacă nu faci altceva de- 
cît să așterni numele lor pe hir- 
tie și tot vezi că nu răzbați cu 
una cu două. Căci trebuie să 
amintești de familia Millo și de 
cea a Găneștilor (oare de ce 
este uitat N, Gane ?) să-l evoci 
pe Beldiceanu, bătrînul, și pe 
N. N. Beldiceanu,, pe prozato
rii Ion Dragoslav, Vasile Sapei. 
Anton Holban, pe eminenții 
folcloriști Simeon Florea Marian 
și Mihai Lupeșcu, pe multilate
ralul om de cultură Artur Goro 
vei, pe /'V. Apostol și pe G. Sti
no, profesorii îndrăgiți ai lui 
Sadoveanu, pe criticul Eugen 
Lovinescu, pe alții. O palmu de 
loc și atît de mulți, surprinză
tor de mulți erudiți, istorio 
grafi, folcloriști, memorialiști, 
conducători de cenacluri, ani
matori de formații teatrale, pro
pagatori și popularizatori ai 
științei, au fertilizat aceste me
leaguri. Pictorii Aurel Băeșu și 
Ștefan Șoldănescu, compozitorul 
Leon Băncilă au ilustrat 
artistică pînă mai spre 
noastre, cind sculptorul 
Irimescu, actorii Vasiliu 
și Jules Cazaban și 
mulți alții incă reclamă 
locurile natale. La Mălini, 
poalele munților, a văzul lumi
na zilei Nicolae Labi.ș, 
care incă în noiembrie 
etnia „Primele iubiri**...

Timpul la Suceava a 
zămislindu-se frumosul, 
sul continuă, desigur. Pămintul 
acesta din nordul Moldovei este 
uimitor de bogat in recolte spi
rituale și nimeni pe lume — îll 
afara morții — nu-i poate jefui 
avuțiile.

(Urmare din pag. l-a) 
țăranilor din comuna Cueo- 

,videm cu durere că casa 
___1 Zr _ * s-a 

născut, crescut și copilărit poetul 
Mihail Eminescu a fost dărîmată 
în mod mișelesc de către domnul 
dr. C. Papadopol, proprietarul 
moșiei Ipotești..." înfierînd în 
fața întregii țări crima săvîrșită 
cu un rar și uluitor cinism, 
semnatarii protestului cereau ca 
„batăr acum Ia urmă să se poa
tă căpăta ruinele casei a se re
construi și a se căpăta și un loc 
de lîngă această casă spre a 
construi o școală pentru satul 
Ipotești.,." lată cine erau apă
rătorii postumi ai poetului și 
nu, cum s-ar putea crede, statul 
Lucrurile se petreceau prin 
1929 — și asta încă nu poate 
explica nici mișelia. nici indi
ferența, nici ignorarea, nici lip
sa unei școli în satul lui Emi
nescu !

Multe case scumpe inimilor 
noastre nu mai sînt astăzi ; re
construcțiile pe vechile locuri 
ne mingile într-o mică măsură 
Paradoxal, hîrtiile rezistă mai 
bine decît zidurile. Căci iată 
matricola școlară a lui Ciprian 
Porumbescu pe trei ani consecu
tivi, începînd din 1864 și iată 
rubrica în care profesorul Ște
fan Nosievici îl califica cu 
excelent la muzică, lată înregis
trarea nașterii lui Octav Bănci
lă... Timpul se lasă presat între 
hîrțoage ca florile în ierbarul 
naturalistului ; abia îi bănuiești 
culoarea avută cindva — și te 
muncești să-i reconstitui și forma 
din planul unic, strivit, de as
tăzi ; dar parfumul scapă, 
dus, s-a risipit iremediabil.

Lasă hîrțoagele ; mai bine să 
ieși în cîmp, afară. Acolo, lumi
na soarelui și suflarea vintului 
te vor ajuta să reînsuflețești 
timpul. Căci tot așa trebuie să 
fi fost lumina, la fel trebuie să 
se fi simțit adierea și in urmă 
cu vreo 130 de ani. atunci cind 
feciorul lui Millo de la 
Sputărești. Matei, a simțit năs- 
cînd în el tentația irezistibilă de 
u imita tipuri observate în 
preajmă și a le face de batgio- 
cură cu niște cuplete pe care le 
făcea mai mult jucîndu-se. La 
fel de frumoasă va fi fost pri
veliștea spre valea Moldovei in 
pînzn străvezie a diminețelor 
de vară din 1854 cind băietul 
Nic’a lui Ștefan a Petrei, 
trecut in scriptele școlii de 
tiheți din Folticeni ca Ion 
fănescu se ducea peste 
și peste munte, pe jos spre 
in Humuleștii Neamțului. 
așa, cu înduioșare va fi foșnit 
cîmpia dorohoiană acum vreo 
72 de ani. cînd George cel mic 
plimba supărat o nuielușă dea
supra aței petrecută peste un 
cocean de porumb și neauzind 
decît o zbirniitură, ridica ne.iii 
spre tatăl său Costache Enescut

al
reni,: ... .
din satul Ipotești, în care

rugîndu-l frumos să-i cumpere 
și lui o scripcă, cum au lăutarii 
din sat

Tot așa de darnic se vor fi 
revărsat livezile de-a lungul uli
ței Rădășeni din Fălticeni și în 
primii ani ai secolului nostru, 
cînd o urca agale un Sadoveanu 
tinăr, bărbat înalt și masiv, cu 
ochii de culoarea cerului Mol
dovei. Se oprea mereu să dea 
binețe cuiva, să asculte o întîm
plare, să-și întipărească în min
te o priveliște. Arunca o privire 
înduioșată căsuței cu patru 
geamuri ridicată la stradă și 
cu pridvor mărunțel, aflată pe 
locul cdsei unde Creangă stătu
se în gazdă la Pavel Ciobotaru 
și jucase în toți dracii cu das
călii și cu moș Bodrîngă. Acolo 
sm mutat și Sadoveanu ,prin 
1903 ; romantismul sau lipsa, 
dar mai curind și una și alta îl 
împinseseră să ia cu chirie aț-ea 
casă umilă. Mai departe, trecînd 
de circiuma voioasă și plină de 
lume amestecată a lui Hoișii, 
Sadoveanu urca spre culmea 
dealului, dincolo de care se ză
reau în vale Rădășenii, cei bo- 
gați în poame și în oameni 
strînși la pungă. Iar în stingă 
se desfăcea poteca subțire către 
Mucii Buciumenilor, adevărată 
gură de rai căreia Sadoveanu a- 
vea să-i zică cel dinții Dumbra
va minunată și așa avea să-i ră- 
rnină numele. (Lizuca și cățe- 

au 
in-

de-ați 
peste

Și 
scape

glas 
cuvînt 

nimica, 
mie cum 

stupul

(

S-a

— Nu pot.
— Atunci dă cererea înapoi, se 

rățoi Ilie, făcîndu-se că nu glu
mește deloc.

— Măi Ilie, nu pot mă...
— Nimic. Dă cererea înapoi s-o 

fac bucatele. Dacă nu bei un 
pahar cu mine...

Și-a trebuit să bea. Secretarul 
îl trece și pe Ilie pe panou.

— Mă al dracului Ilie, 
trecut și el! se miră oamenii.

In ziua de 27 septembrie, mare 
forfotă, S-a comunicat la raion că 
azi s-a „rupt** satul. Se primesc 
în colectivă 199 de familii, adică 
aproape toți cei care nu erau încă 
înscriși.

— Dacă se înscria și Nicolae 
Iordache erau 200. Sumă rotundă, 
zice cineva.

Sala mare a gospodăriei e pa
voazată ca la carte. O lozincă 
mare e prinsă deasupra scenei: 
„Bine ați venit printre noi“. Al 
de-a scris-o l-a mîncat pe „r° și 
președintele colectivei 
critică tovărășească.

■»—, Măi tovarășe, de 
atent ?

In timpul adunării, 
cherchelit strică buna .. # v . 
vrind să incite atmosfera.

— Să nu-mi vie mie aici cu 
fitece gloabă...

în clipa aceea intră în sunete 
de tobe și goarne o delegație de 
pionieri. Emoție generală. Pionierii, 
îmbrăcați curat, cu cravate la gît, 
roșii de emoție și plini de o gra
vitate înduioșătoare îi salută pe 
noii intrați și-i felicită, le urează 
spor la muncă, împart flori celor 
din prezidiu și-i string mîna lui 
Nicolae Tănase, pentru meritele 
lui deosebite în această muncă. 
Apoi salută iarăși și ies unul după 
altul cîntînd din goarne.

Oamenii, și mai ales femeile, 
plîng de-abinelea de emoție și 
bucurie.

— Mînca-i-ar mapra 
boboci!

După ce se termină 
se scot în curte zece 
vin și oamenii se cinstesc. Cîntă 

să muzica. Cineva îl trage de mînecă 
pe președinte și-l cheamă de-o- 
parte. E ginerele lui Niculae Ior
dache, cel mai gospodar om din 
sat.

— Tovarășe președinte, socru- 
meu m-a trimis cu cererea. N-a 
venit el, că ci-că i-e rușine de 
lume.

din Medgidia, i-a 
telefon.

— Hai acasă că 
vasta un băiat.

— E sănătos ?
— Sănătos.
— Bine. Spune-i 

mai aștepte nițel că n-am termi
nat colectivizarea,

Președintele, un om înalt, cu 
șapca trasă pe sprinceană se vaită 
de ficat și înjură. Dracu’ l-a pus 
să bea vin ? Dar așa a fost si
tuația. Velicu Ilie i-a spus cu 
vreo două săptămîni înainte că, 
sub nici un motiv nu se înscrie. 
Și ca să le dea încă o dovadă și-a 
vîndut vacile. Președintele a cerut 
să i-1 lase pe seama lui, știe 
cum să-l ia.

•T- Măi tovarășe Ilie, așa și 
dincolo, tu mă știi pe mine 
fel de om sînt ? Ce zici tu, 
îți vreau răul ?

Paisprezece zile, cîte trei ore 
pe zi, vin mai bine de patruzeci 
de ore. Președintele transpira, 
obosea, îl mai apuca cîte-o criză, 
dar pe Ilie nu-1 lăsa în pace.

— Bre tovarășe președinte nu 
mă-nscriu !

Peste cîteva zile a recunoscut 
însă :

— Bre, ce răbdare aveți și 
’mneavoastră I Parcă ați fi de fier. 
Noi așa sîntem, îndărătnici. Să 
ne spui de-o sută de ori și pe ur
mă de-abia pricepem. Puneți-mă 
și pe mine mîine pe panou ! Să 
mă vadă tot satul. Mîine mă duc 
la tîrg și iau doi cai să nu zică 
lumea că mi-am vîndut vacile ca 
să opresc banii. Nu vreau s“ 
scuipe nimeni pe obrazul meu. 
Ia fugi fă nevastă în beci și 
scoate o pîrnaie de vin.

— Bea, tovarășe președinte, ca 
să se spele tot necazul pe care ți 
l-am făcut.

— Nu beau că-s suferind.
— Cum ? Nu bei ?

ți-a făcut ne-

lui fi-miu sa

unul cam 
dispoziție,

el

Pe
ce
eu

le urează
In timp ce vă vorbesc de aici, 

a spus printre altele vorbitorul 
eroicul popor sirian, popor care 
a zădărnicit planurile imperia
liste și care lupta azi cu abne
gație pentru menținerea indepen
denței sale naționale, se află în 
fața pregătirilor unei, agresiuni 
murdare îndreptată împotriva li
bertății și* independenței sale. 

™ Motivul tuturor provocărilor 
asigurat.'împotriva Siriei este faptul că 

există îh rîndurile poporului si
rian o unitate de neclintit. Mo
tivul acestor demonstrații mili
tare este faptul că Siria s-a ho
tărît să folosească independența 
sa națională și să desfășoare o 
politică bazată pe interesele sale 
naționale, să' stabilească relații 
pe bază de egalitate cu alte țări 

1 și să se împotrivească amestecu
lui în treburile sale interne.

Isteria războinică a imperia
lismului occidental se datorește 
faptului că el știe prea bine că 

/ Siria nu este singură, nu este 
izolată și că ea este sprijinită 
de către toate popoarele ar^be 
și în special de către poporul 
frate egiptean . că ea este sprl- 

. jinită de popoarele Asiei și Afri
cii. de țării? lagărului socialist 

Glasa muncitoare din Siria 
luptă în fruntea poporului sirian 
împotriva oricărei încercări de 
agresiune sau de ocupație impe
rialistă. Ea este gata să sacri
fice tot ce are mai scump pen
tru a menține independența pa
triei sale dragi.

realizat 
și suc-

s-«

Cuvintul 
delegatului Braziliei
Noi, muncitorii brazilieni lup

tăm pentru eliberarea totală a 
patriei noastre, aflată încă sub 
influența capitalului exploatator 
național și internațional.

Poporul nostru luptă, în frunte 
cu patrioții săi. alături de toți 
oamenii cinstiți, indiferent de 
ideologia și credința lor, pentru 
zădărnicirea oricăror încercări 
menite să se întoarcă la trecutul 
de sclavie economică.

La acest mare miting putem 
sa afirmăm că poporul brazilian 
va lupta alături de frații săi din 
toată lumea pentru pace și ar
monie între toate popoarele.

Cuvintul delegatului 
din Indonezia

Lupta clasei muncitoare pen
tru independență națională a 
spus vorbitorul, a constituit 
una -din problemele prind*:

acu 
ca-

casă.
Tot

Iul, uite, pe cărarea asta
mers, rătăcind și adormind 
(ricoșați). în capătul uliței Ră- 
dășeni, unde peste puțini 
meșterul Andrioaie cu mină

ani 
..._r___  __ _ de
aur avea să-i dureze și lui casă 
nouă în adincul unei livezi, se 
întărea scriitorul cu minunățiile 
priveliștilor pe care se pregătea 
să le înapoieze, sporite de harul 
lui, oamenilor 
nii și cititorii 
țe, fălticenenii 
cului „în deal

învăța de 
la toți ; pătrundea sufletele a- 
mărițe ; deprindea mereu meș
teșuguri diverse ; descoperea 
limbii de toate zilele subțiri mi 
de nebănuit. învăța de la ma
rele său dascăl humuleșteun, a 
cărui sfintă amintire o cinstește 
ca nimeni altul în „Evocări" ; 
învăța de la cărturari șt călu
gări, de la vînători și pescari, 
de la pălmași și rîndași, învăța 
de la bătrîni și de la copii. Da, 
și de la copii. Astăzi vor fi a- 
juns oameni cărunți țineți care, 
odată, acum vreo cinci decenii, 
veniseră la prisaca scriitorului 
cu gînd să fure un stup, tl agă- 
---------- li _ prăjină 

petreceau 
Tocmai atin
și erau gata 
prada, cind 
voce adîncă

necăjiți, priete- 
săi. Cu naturale- 
spun și astăzi to
la Sadoveanu*.

toate și de

țaseră frumușel cu o 
meșterită ad-hoc și-l 
binișor peste gard. ~ 
tuiseră treaba asta 
s-o ia din loc cu 
deodată se aude o 
și liniștită :

— Ce faceți voi 
se ivește lingă ei

aici ? — șt 
stăpinul pri-

pe ei de

adunarea, 
vedre de

viața 
zilele 

Ion 
Birlic 

desigur 
aici 

la

poetul 
tracul

văzul 
Proce-

(CIWEMATOMtAFB)
Crucișătorul Potemkin — PA

TRIA : O mică întîmplare — RE. 
PUBLICA, BUCUREȘTI, INFRA- 
ȚIREA INTRE POPOARE, LI. 
BERTAȚII ; Detașamentul lui 
Vaska Trubaciov - MAGHERU, 
ELENA PAVEL : Poznașii din Ba
renburg — CENTRAL ; Lumini 
verzi - V. ALECSANDRI, I. C. 
FRIMU ; Pentru pace — GRIVI- 
ȚA ; Mikolka cel viteaz — ALEX. 
SANIA. DONCA SIMO ; Lissy - 
VICTORIA, VASILE ROAITA, 
ARTA : Căpitanul si eroul său — 
DOINA. ALIANȚA ; Povestea 
unui om adevărat — MAXIM 
GORKI : Călătorie în tinerețe — 
ALEX. POPOV. MIORIȚA, N. 
BALCESCU; Săptămîna filmului

romînesc de desen animat — 
TIMPURI NOI ; Aleko - TINE. 
RETULUI ; Vreau să cînt — 
LUMINA, GH. DOJA, VOLGA; 
Floarea de piatră — CULTURAL ; 
Fiii munților - UNIREA, MUN
CA ; Vocație - CONST. DAVID ; 
Papa dolar — FLACARA; Miște- 
rul din vechea mină — MOȘILOR: 
Aspecte de la Festivalul de la 
Moscova — 23 AUGUST; Discor
dia - ILIE PINTILIE; Două vie. 
torii ”, 3.
jenul de aur — I MAI, 
LAW ----------
COȘBUC;
OLGA BANCIC ; O vară neobi^ 
nuită - AUREL VLAICU.

-----  .11'. * 1UIL, , Mxxcv.
M. EMINESCU ; Păian- 

........... BOLES.
Vultur 101 —

Tibetului —
BIERUT ;

Fiica



In decembrie, Ia Cairo
Conferința 
solidarității 
țărilor Asiei 

și Africii
CAIRO 23 (Agerpres).

China Nouă transmite: 
dința din 23 octombrie 
mitetului de pregătire 
convocarea Conferinței 
rității țărilor Asiei și 
s-a hotărît ca această 
rință să se țină la sfirșitul 
nil decembrie la Cairo.

Lucrările conferinței vor 
ra 7 zile.

Un subcomitet format 
conducători, a diferite delegații 
au discutat adresarea unui me
saj de sprijinire a luptei poporu
lui sirian și a unui mesaj, către. 
Secretarul General al O.N.U. în 
legătură cu situația, din Siria. .

La elaborarea acestor mesaje 
colaborează cinci membri ai co
mitetului reprezentînd Egiptul, 
Siria, Turcia, India și R. P. Chi
neză, care se întrunesc în după- 
amiaza zilei de 23 octombrie 
pentru a da formă definitivă a- 
cestor mesaje.

In șe- 
a 
pentru 
solida- 
Africii 
corife- 

lu-

Co-

du-

din

o.N.u. Adunarea Generală
examinează plîngerea Siriei

NEW YORK 23 Corespondentul • confirme lipsa 
Agerpres transmite: In ședința 
plenară din după-ami«aza zilei 
de 22 octombrie Adunarea Ge
nerală a început să examineze 
plîngerea Siriei în legătură cu 
amenințările la adresa securită
ții acestei țări și a păcii inter
naționale.

Înainte ca dezbaterea propriu- 
zisă să înceapă, delegatul Tur
ciei, Esin, a cerut Adunării să 
accepte suspendarea discuției pe 
motivul activității mediatoare 
care ar avea loc între Siria și 
Turcia. Delegatul Siriei. Zein Ed 
Din, a arătat însă că zvonul în 
legătură cu această așa-zisă 
mediatie urmărește evitarea unei 
anchete a O.N.U. asupra situa
ției de la frontiera turco.-siriană 
ca și a dezvăluirii presiunilor 
exercitate in ultimul timp împo
triva Siriei de către S.U.A., și 
a cerut imediata începere a dez
baterii.

Luînd cuvîntul A. A. Gromîko, 
șeful delegației U.R.S.S., a a- 
tras atenția că O.N.U. trebuie să 
demaște manevrele de tărăgăna
re ale S.U.A. și Turciei, care ur
măresc să arunce praf în ochii 
celor naivi, pentru a putea con
tinua pregătirea acțiunilor agre
sive. Demascarea de către dele
gatul sovietic a acestor manevre 
a supărat pe președintele Munro, 
care a încercat să-l întrerupă. 
Atunci Gromîko i-a recomandat 
președintelui că ar fi mai just 
să-și întrebuințeze în mai mare 
măsură energia în organizarea 
corespunzătoare a ședințelor A- 
dunării și nu în a întrerupe pe 
delegați. Dezvăluirea noii încer
cări de evitare a discuțiilor fiind 
astfel evidentă, președintele s-a 
văzut silit să deschidă discuțiile.

Primul vorbitor a fost minis
trul de Externe al Siriei, Salah 
Bitar.

Trecînd în revistă o serie de 
fapte care dovedesc încercările 
continue de violare a indepen
denței Siriei, delegatul Siriei a 
atras atenția asupra scopurilor 
colonialiste ale doctrinei Eisen
hower.

Arătînd rolul jucat de gu
vernul turc în realizarea politi
cii S.U.A. în Orientul Mijlociu 
delegatul Siriei a cerut ca tru
pele turcești să fie retrase fără 
întîrziere de la frontiera Siriei 
și ca O.N.U. să trimită o comi
sie de anchetă care să raporteze 
Adunării Generale asupra situa
ției în maximum zece zile.

A vorbit apoi delegatul Egip
tului, ministrul Afacerilor Exter
ne Mahmud Favzi. El a subliniat 
gravitatea situației și a protestat 
împotriva manevrelor cafe urmă
resc' tărăgănarea examinării ce
rerii legitime a Siriei.

A urmat la cuvînt Andrei 
Gromîko, care a expus poziția 
Uniunii Sovietice în 
pregătirii agresiunii 
Siriei.

Cuvîntarea delegatului ameri
can Lodge nu a făcut decît să

SIRIEI $1 U.R.S.S. A ACESTEI 
ÎNCERCĂRI PROST CAMU
FLATE A DETERMINAT ADU
NAREA SA RESPINGĂ PRO
PUNEREA DE AMINARE Șl 
SA ACCEPTE PROPUNEREA 
SIRIEI DE A SE RELUA DU
PĂ CEL MULT TREI ZILE 
DEZBATEREA ACESTEI CHES
TIUNI.

de dorință a 
S.U.A. de a da posibilitate Adu
nării Generale să examineze ce
rerea Siriei. ,

După ce au lua) cirvîntul dele
gații Afganistanului și Ceho-. 
slovaciei a fost încercată o nouă 
manevră de aminare fără termen 
a dezbaterilor printr-o propunere, 
evident inspirată de S.U.A., a de
legației Paraguayului. DEMAS
CAREA DE CĂTRE DELEGAȚII

A> A> Gromîko: Uniunea 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii, Sovietică 

nu va rămîne fa o parte 
dacă rațiunea și calmul 

aventurismuluivor ceda locul
NEW YORK 23 (Agerpres).— 

TAȘ.S. transmite : Uuînd cuvîntul 
r în ședința plenară a Adunării Ge- 
' nerale a O. N .U. în problema 

Siriei, A. A. Gromîko, 
Afacerilor Externe al 

că această

problem-a 
împotriva

Solidari cu poporul sirian
CAIRO 23 (Agerpres).— Agen

ția M.E.N. relatează într-o tele
gramă din Damasc că 200 de 
muncitori irakieni și-au luat an
gajamentul să lupte pentru Siria 
și să arunce în aer conductele pe
trolifere în cazul cînd această

țară va ii atacată. în mesajul 
muncitorilor irakieni se arată că 
unele cercuri guvernante în com
plicitate cu imperialiștii conduși 
de Statele Unite uneltesc distru
gerea naționalismului arab în 
Siria.

De la fereastra vagonului 
trimiteam un ultim salut pă- 
mîntului rominesc pe care-l 
părăseam pentru aproape două 
luni. Emoția noastră 
explicabilă : aveam să ne 
tilnim cu oameni și locuri 
ca purtători de cuvînt ai 
tei noastre. Unii dintre 
treceau pentru prima oară gra-

®

i S
® ________

nița. Dar cei mai mulți purta- 
sem cu un an in urmă faima 

flk artei populare romînești in 
X ; țări prietene : Republica De- 
v mocrată Germană, Cehoslova-
@ cia, Iugoslavia. Ungaria.
@ De data aceasta misiunea
® noastră ni se părea ceva mai

grea. Trebuia să redăm mult 
$ mai bine forța, bogăția și f^t-
@ musețea artei noastre, să spui-

berăm calomniile răspîndite 
A în Apus pe seama regiw.^ui

nostru, a culturii noastre soci- 
V aliste. Acestei misiuni i-am Aă-

ruit tot entuziasmul anilor no- 
® firi tineri. . . , -

călătorie de doua

era 
în- 
noi 
ar- 

noi

zile, cu scurte popasuri în fru
moasa Budapestă, în bătrîna 
Vienă, într-o dimineață ploioa
să de iulie, am coborît în ga
ra din Paris. O plimbare gră
bită prin Paris și apoi mai 
departe, spre pitoreasca regiu
ne Bretagne care se întinde 
de-a lungul Mării Mînecii și a 
Oceanului Atlantic.

Spre bucuria noastră specta
colele grupului folcloric ronlîn 
erau anunțate cu săptămîni în 
urmă, erau așteptate cu nerăb
dare în principalele orașe bre
tone, vestite stațiuni climateri
ce unde bogății Europei și cei 
de peste ocean vin să-și chel- 
tuie averile și să-și etaleze lu
xul. Dar nu acest public ne 
aștepta pe noi cu cel ntai ma
re drag. Bretonul, cinstitul și 
harnicul breton, țăran, pescar, 
muncitor, acesta forma pentru 
noi adevăratul public care de
altfel ne-a primit cu o deose
bită căldură.

...Primul oraș, Dinan, pri-

Președintele Eisenhower â numit un „asis
tent prezidențial", însărcinat cu dirijarea 
programului de contrapropagandă al S.U.A» 
în chestiuni ca satelitul artificial sovietic.

(ZIARELE) wir pui

rARA CUVINTE
Desen de NIC. N1COLAESCU

Bogata activitate 
cinematografiei sovietice

Inlîln rea cineașfi'or sovietici cu ziariști din Capitală
Miercuri dimineața, la hotelul 

Athenee Palace, cineaștii sovietici 
Pavel Kadocinikov, Eduard Tis- 
se, Baiba Indrikson și Roza Ma- 
ka go nov a, s-au întîlnit cu ziariști 
din Capitală.

Cu acest prilej, Eduard Tisse 
a informat pe cei prezenți despre 
producția de filme artistice a U- 
niuniî Sovietice și diferite pro
bleme ale cinematografiei sovie
tici. In anul acesta cineaștii so
vietici realizează 83 de filme ar
tistice de lung metraj, dintre care 
[41 în culori, iar 8 pentru ecran 
lat. în cinstea aniversării a 40 dc 
ani de la Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie sint în lucru 
numeroase filme care evocă pa
gini glorioase ale istoriei popoare
lor fi ale mișcării revoluționare 
din Rusia premergătoare Marelui 
Octoihbrie.

Cinematografia sovietică scoate 
permanent la iveală noi și noi 
talente de regizori, operatori, 
scenariști și interpreți, care vin 

■să complecteze cu succes rîndurile 
lucrătorilor acestei importante 
ramuri a artei.

In ultimii doi ani în rîndurile 
creatorilor de filme s-a înrolat un 
contigent nou de 32 de tineri re
gizori, aproape 100 de scenariști, 
15 operatori și pictori care, pen
tru prima dată, în cursul anului 
trecut, au participat în mod in
dependent la crearea de filme de 
lung metraj.

Problema unor scenarii de fil
me din ce în ce mai bune preocu
pă în mod deosebit și lumea crea
torilor din cinematografia sovie
tică. In acest scop în anul 1956 
s-a instituit concursul pentru „Cel 
mai bun scenariu de film", con
curs care s-a bucurat de mare 
popularitate, adunînd participant 
din toate republicile unionale. 
Dintre sutele de scenarii prezen-

tate la concurs pe teme ale vieții 
actuale, numeroase au fost pre
miate, iar unele au și fost intro
duse în producție.

în ultimii ani cineaștii sovietici 
au lărgit tot mai mult legăturile 
cu cinematografia altor țări, legă-3 
turi care au dus la realizarea u- 
nor coproducții cinematografice. 
Astfel Uniunea Sovietică realizea
ză coproducții cinematografice 
cu diferite țări printre care India, 
Finlanda, R. D Germană, Fran
ța, Iugoslavia, Bulgaria, R.P.D. 
Coreeană, și altele. In urma tra
tativelor duse de conducătorul 
delegației cineaștilor soviet^cf', 
A. S. Feodorov, directorul pro
ducției de filme din Ministerul 
Culturii al Uniunii Sovietice, cu 
reprezentanții cinematografiei
noastre, s-a prevăzut realizarea u- 
nei coproducții cinematografice 
romîno-sovietice.

Cineaștii sovietici 
apoi la întrebările 
riști.

Săptămîna „Cărții 
sovietice" în R.A.M

Guvernul U.R.S.S. a declarat nu 
odată că UNIUNEA SOVIETICA 
NU VA RĂMINE LA O PARTE 
DACA RAȚIUNEA ȘI CALMUL 
VOR CEDA LOCUL AVENTU
RISMULUI Această poziție a sa 
nu decurge numai din bazele po
liticii externe a statului sovietic, 
politică îndreptată spre menți
nerea și întărirea păcii, ci este 
dictată de asemenea de interesele 
securității Uniunii Sovietice, ceea 
ce subapreciază unii din Occi
dent, sau vor să dea aparența că 
subapreciază. Această poziție este 
firească și de înțeles, ținîndu-se 
seama de faptul că este vorba de 
soarta păcii într-o regiune, situată 
direct la frontierele U.R.S.S.

Guvernul sovietic împărtășește 
pe deplin părerea guvernului Si
riei că situația creată în jurul a- 
cestui stat — membru al O.N.U. 
— necesită luarea unor măsuri ur
gente pentru înlăturarea primej
diei care amenință securitatea Si
riei, a primejdiei pentru cauza 
păcii.

PENTRU A PREINTIMPINA 
PRIMEJDIA DEZLĂNȚUIRII 
UNUI RĂZBOI IN ORIENTUL 
APROPIAT ȘI MIJLOCIU, S-AR 
IMPUNE O HOTARIRE A A- 
DUNARII GENERALE CU PRI
VIRE LA NECESITATEA CA 
IN CAZUL UNUI ATAC ÎM
POTRIVA SIRIEI STATELE
MEMBRE ALE O.N.U. SA PUNA 
CAPĂT AGRESIUNII 
FOLOSIREA FORȚEI 
MATE.

Noi am prezentat o propunere 
cunoscută dv. tuturor. Ea este 
expusă în scrisoarea din 16 oc
tombrie adresată președintelui A- 
dunării Generale. Fondul acestei 
propuneri constă în aceea că 
dacă Turcia va tulbura pacea la 
frontiera siriană și va ataca Si
ria, statele-membre ale O.N.U. 
să acorde neîntîrziat Siriei aju
torul armat necesar pentru a pu
ne capăt agresiunii. In ceea ce-1 
privește, GUVERNUL --------
TIC DECLARĂ CA
SOVIETICA ESTE 
PARTICIPE CU 
SALE ARMATE LA 
REA AGRESIUNII ȘI PEDEPSI
REA CELOR CARE TULBURĂ

au răspuns 
puse de zia-plîngerii 

ministrul 
U.R.S.S., a declarat _______
problemă este deosebit de impor
tantă și urgentă. Ea este legată 
direct nu numai de soarta păcii 
în regiunea CJ
și Mijlociu, ci și de soarta păcii 
generale;

Dușmanii independenței popoa
relor arabe — a spus A. A. Gro
mîko — vor să creeze aparența 
că încordarea din regiunea Orien
tului Apropiat și Mijlociu s-a 
micșorat, că situația din jurul 
Siriei s-a destins. Dar aceasta 
este o minciună. O dovadă ca 
lucrurile stau astfel, că aceasta 
este o încercare de a înșela po
poarele, de a le adormi vigilența, 
este faptul că Turcia — princi
palul executor al voinței străine 
în regiunea Orientului Apropiat 
și Mijlociu — n-a încetat să zăti- 
gane armele. Mai . mult, ea a in
tensificat pregătirile în vederea 
invaziei pe teritoriul Siriei.

Potrivit unor surse demne de 
încredere, statul major general al 
Turciei a elaborat împreună cu 
consilieri militari americani pla
nuri amănunțite .privind atacul 
Turciei împotriva Șiriei, pe care 
intenționează să le realizeze ime
diat după alegerile pentru parla
mentul Turciei, fixate, după cum 
se știe, pentru 27 octombrie.

In conformitate cu aceste pla
nuri, comandamentul turc a con
centrat în regiunile de frontieră 
cu Siria importante forțe armate 
— unități de infanterie, blindate 
și artilerie, aviație. . La frontiera 
cu Siria, Turcia a concentrat în 
prezent peste 50.000 de soldați, 
aproximativ 700 de tancuri și de 
instalații auto-propulsate de arti
lerie.

Pentru mărirea capacității de 
luptă a acestei grupări de soc 
din S.U.A. au fost livrate în ulti
mul timp armament și muniții.
Planurile elaborate de comanda

mentele militare americane si turc 
prevăd invazia unităților motori
zate turcești pe teritoriul Siriei 
pe un front larg de la Marea Me- FACEA, 
diterană pînă la fluviul Eufrat. Guvernul Siriei care a cerut] 
Planul prevede ocuparea rapidă a ajutor O. N. U. în legătură lnr nnrt
portului Latakya pentru ca flota primejdia ce amenință securita-V . , p p
a 6-a americană să-și poată aduce tea șa, a ridicat problema nece-® bretoni
navele în acest port. Potnvit a- sitații de a se constatul o cormsieg^ ’ desmințM
cestui plan, între timp forțele pentru cercetarea situației la fron-Q5ceslc g^ptâmîni în care am cu- 
principale ale grupării militare tiera siriano-turcă. După părerea^ noscut țara, oamenii. în fie- 
turcești urmează să acționeze în guvernului sovietic o asemenea^rare oraș locuitorii ne făceau 
direcția capitalei siriene — Da- acțiune din partea O. N. U. este®{,nm,7 entuziaste, organizing 

Via primărie așa numitele „vi- 
masc> necesara. \Rnuri de onoare", unde într-o

J atmosferă cordială se făceau 
toasturi în sănătatea noastră, 
în numele prieteniei popoare
lor romîn și francez.

In unele orașe am participat 
ca invitați de onoare la Ser
bări folclorice internaționale. 
La Parame, se sărbătorea ca 
în fiecare an ziua garoafelor, 
împletite în ghirlande, aceste 
flori de un colorit și o străluci
re neasemuită împodobeau stră
zile, casele, piepturile locuito
rilor. Mii de oameni se înșira
seră de-a lungul străzilor. în
cepuse tradiționala sărbătoare 
la care se aduna în șiruri ne- 
sfîrșite mulțimea de tineri îm
brăcată în costume naționale, 
avînd în față orchestra de bi- 
nian-uri, bombarde și telebar- 
de, instrumente specifice ale 
folclorului breton, ale căror su
nete stridente și totuși plăcu
te, făceau să vibreze atmosfera. 

La Quimpere, mare centru 
industrial, comercial și turistic, 
am luat parte la cea mai mare 
sărbătoare folclorică a anului 
numită „Fete de Cornouaille". 
Impreună cu noi mai erau 
grupuri artistice populare din 
Franța, Spania, Portugalia, El
veția, Italia, Irlanda, Germa
nia.

Catedrala din Quimpere, una 
din cele mai frumoase din Eu
ropa, sculptată toată în piatră 
cu o artă uimitoare, o adevă
rată podoabă dantelată, a în
ceput a fi construită în seco
lul XV. La desăvîrșirea frumu
seții ei au lucrat cei mai iscu
siți meșteri ai poporului în 
decurs de aproape 500 de ani.

In oraș, peste 100.000 de oa
meni , veniți din toată Franța 
și chiar de peste hotare, inși- 
ruiți de-a lungul principalelor 
bulevarde, așteptau defilarea 
grupurilor folclorice, care se 
încheia spre seară, odată cu 
sfirșitul serbării, în cadrul 
unui spectacol internațional. 

Am fost mîndri, că noi ro- 
mînii reprezentanți ai unui 
folclor bogat, eram atracția 
serbării, cei mai simpatizați, 
cei mai aplaudați.

Pentru prima oară în istoria 
acestei serbări, spectacolul fes
tiv dat în fața a peste 20.000 
de oameni, era deschis de un 
grup străin și nu francez așa 
cum era tradiția. Această do
vadă de cinste ni s-a făcut

Orientului Apropiat

PRIN 
AR-

SOVIE- 
UNIUNEA 
GATA SA 
FORȚELE 
REPRIMA-

IN BRETAGNE
mul spectacol, primul succes ! 
Bretonii ne aplaudau cu fre
nezie manifestîndu-și puternic 
entuziasmul pentru frumusețea 
și bogăția muzicii, a dansuri
lor noastre pline de foc, pen
tru varietatea și coloritul cos
tumelor, pentru, tinerețea și 
veselia noastră.

Și, mai departe, Dinarnd, 
Coasta de Smarald, numită 
așa pentru culoarea pururi 
verde a apei mării. Eram a- 
proape de punctul de conflu
ență al apelor Mării Mînecii 
cu ale Oceanului Atlantic.

Intr-un decor de basm, în
tre palmieri ce contrastau cu 
clima bretonă pe o scenă ri
dicată pe malul mării, ne-am 
desfășurat spectacolul stîrnind 
furtuni de aplauze. Cu toate 
că ploaia începuse, spectatori 
și artiști nu ne părăseam lo
curile, antrenați unii de alții. 
Parcă și marea care se rosto
golea pină la picioarele admi
ratorilor noștri, ne trimetea cu

La Quimpere. Artiștii romini — atracția serbării

fiecare r«Z înspumat mulțumi
rea ei. Ii priveam zbuciumul 
cu uimire și încîntare ; și par
că mai cu foc răsunau chiuitu
rile flăcăilor, mai aprig băteau 
cizma, mai grațios era jocul 
fetelor, mai dulce sunetul ar
cușului care se pierdea în 
murmurul mării.

Am cunoscut și alte orașe : 
Le Fauet, Morlay, Landivisiau, 
Fouesnant, L’Armoor, Saint- 
Mallo — pe vremuri cetatea 
celor mai vestiți corsari. Peste 
tot culegeam laurii succesului 
artei romînești.

Ne-am obișnuit repede cu 
clima aspră din Bretagne cu 
vînturile ^puternice, cu atmos
fera încețoșată, cu cerul iodat 
din apropierea oceanului. Fru
musețea simplă, naturală, a- 
proape sălbatică a acestei re
giuni ne fascina.

De-a lungul șoselelor, unde 
se întindeau landele bretone, 
erau presărate bătrîne biseri
cuțe de piatră pe care mește
rii din popor rămași anonimi 
le sculptaseră cu mare iscusin
ță. Dolmanele, mormintele de 
granit rămase din timpuri de
părtate, ne atrăgeau privirile 
curioase.

Coboram litoralul Atlanticu
lui, de-a lungul căruia țărmu
rile stîncoase alternează cu ni
sipul fin al plajelor.

Minunate sint mineralele 
stînci ale Penmarchului, de 
care se sparg cu furie nedomo
litele ape ! Goethe, inspirat de 
măreața lor priveliște le-a cin- 
tat frumusețea.

Impunător este farul Eck- 
mul, cu înălțimea sa de peste 
62 m., unul dintre cele mai 
înalte din lume, un colos de 
piatră care disprețuiește vre
mea, străjuind hotarul apelor.

Am ajuns în micul port 
Concarneau, tocmai cînd pes
carii întorși din larg după o 
absență de săptămîni, își dps- 
cărcau bogata „pradă" de peș
te. După spectacol, ne-au în
conjurat cu dragoste, dăruin- 
du-ne ca amintire cîte una din 
renumitele păpuși bretone, îm-

Satelitul a parcurs 12.560.000 km.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — cheta purtătoare va avea față de 

TASS transmite : satelit un avans în timp de 60 de
La 24 octombrie ora 6 sateli- minute și sc va afla înaintea sa

tul artificial al pămîntului va ter- tclitului cu 27.400 km. (aproape 
mina cea de-a 288-a rotație în două treimi dintr-o rotație). Ra- 
jurul pămîntului, parcurgînd ast- cheta purtătoare va trece In b- 
fel o distanță de 12.560.000 km. proximativ 15 grade longitudine 
In seara zilei de 24 octombrie ra- estică de satelit.

BEIRUT. Referindu.se la surse 
bine informate, ziarul ,,Ad-Diar“ 
anunță că 40 de specialiști ameri
cani au Vizitat regiunea portului 
Akaba din Iordania, pentru a a. 
lege terenul pe care se va con- 
strui o bază militară americană. 
In schimb S.U.A. promit Iorda
niei ajutor în sumă de 30.000.000 
de dolari. Ziarul adaugă că Ior
dania intenționează să dea S.U.A. 
în arendă și portul Akaba.

PARIS. 84 de artiști și scriitori 
francezi au adresat președintelui 
Republicii Franceze o scrisoare 
în care cer reglementarea grab
nică, pe cale pașnică, a proble
mei algeriene.

CAIRO. Oficiul Imamului din 
Oman anunță într-un comunicat 
că recent forțe engleze s-au cioc
nit cu trupele naționale din. Oman 
la vest de localitatea Berchet El 
Moz, din apropiere de Nizwa.

Comunicatul adaugă că ambele 
părți au suferit pierderi grele și

că trupele naționale din Oman aii 
capturat o mare cantitate de ar
me engleze.

MOSCOVA. „Literaturnaia Ga
zeta" din 22 octombrie publică 
sub titlul „O carte de un niare 
adevăr și autorul ei", un articol 
semnat de scriitorul sovietic 
Gheorghi Gulia, consacrat întîl- 
nirii pe care acesta a avut-o re
cent cu scriitorul romln Zaharia 
Stâncii.

TIRANA. La 22 octombrie a so- 
sit pentru prima dată la Tirana 
un avion sovietic cu reacție „TU.’ 
104“ pentru pasageri.

BELGRAD. Președintele Uniunii 
sindicatelor din R.P.F. Iugoslavia; 

Djuro Salaj, a primit pe menu, 
brii delegației Uniunii sindicate-, 
lor muncitorilor din transporturi 
din R. P. Rornînă care de zece 
zile vizitează R.P.F. Iugoslavia 
ca răspuns la vizita făcută în 
R. P. Rornînă de o delegație iu
goslavă în cursul lunii august : a 
anulai curent.

nouă, ca o răsplată pentru mo
mentele de neuitat dăruite pu
blicului francez pe care-l entu
ziasmasem. Atmosfera serbării 
ne amintea de zilele Festiva
lului Mondial al Tineretului 
de la București. Eram salutați 
de mulțimea care ne admira 
costumele, ne felicita cerîmlu- 
ne autografe, eram urmăriți 
fără scăpare de sute de apara
te de filmat sau de fotografiat.

Ne-am reunit în acele zile, 
tineri din mai multe țări euro- . 
pene. Sfirșitul serbării a fost 
regretat de toți, dar sincerele 
prietenii legate nu se vor uita. 
E minunat să știi că în fiecare 
colț al lumii sint tineri ca 
tine, care la fel ca tine gîndesc 
și simt, la fel ca tine, vor să 
aibă un viitor luminos.

Turneul continuat în pito
reasca Bretagne ne-a făcut să 
îndrăgim poporul ei. Unul din
tre fiii săi ne-a ajutat să-l cu
noaștem, să-l prețuim. Tip ca
racteristic de breton, în acest 
om se îmbinau calitățile cele 
mai alese ale neamului său ■! 
dragostea de muncă, dragostea 
de libertate și pace, un puter
nic patriotism. Avea acest om 
un nume ca o poreclă : „Mon- 
jarret" (în traducere gamba 
mea). Umblase în multe țări, 
căutînd un noroc pe care nu 
l-a găsit nicăieri în lume unde 
sălășluiește puterea banului. 
De meserie tapițer, era acum 
impresarul nostru amator. O 
făcea nu din lăcomia cîștigu- 
lui, ci din dragoste pentru artă. 
Viața sa e un exemplu de cin
ste și muncă, palmele sale bă
tătorite și crăpate de activita
tea de fiecare zi din atelierul 
său de tapițerie. Pasionat fol
clorist, bătuse drumurile țării 
sale timp de peste zece ani 
adunînd de la tineri și bătrîni 
melodii populare pe care le-a 
publicat într-o prețioasă cule
gere. Datorită unor astfel de 
oameni ca el, folclorul breton 
renaște astăzi.

...Dar turneul nostru ajunse
se la sfirșitul său. Eram feri
ciți că am îndeplinit cu succes 
o sarcină de onoare, că am re
prezentat cu cinste frumusețea 
artei noastre populare, țara, 
poporul ei.

Ca orice despărțire de cine
va drag, despărțirea de Bre
tagne a fost tristă, plină de re
grete, dar biruia mulțumirea 
că acest popor ne-a rămas prie
ten, că acolo pe malul Atlan
ticului am lăsat mulți admira
tori ai artei noastre, ai po
porului nostru.

GEORGETA LOCH

din Ansamblul 
Sfatului Popular al Capitalei
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In cadrul Lunii prieteniei ro- 
inîno-sovietice la Librăria „Cartea 
Rusă“ nr. 1 din Tg. Mureș s-a 
deschis marți Săptămîna „Cărții 
sovietice". Cu acest prilej scriito
rul Gagyi Laszlo, membru al fili
alei din Regiunea Autonomă Ma
ghiară a Uniunii scriitorilor diu 
R. P. Rornînă, a vorbit despre e- 
xemplul literaturii sovietice. In a- 
ceeași zi, în mai multe librării din 
Tg. Mureș și din regiune, s-au des
chis expoziții ale cărții sovietice, 
în cadrul Săptămînii cărții sovieti
ce se vor ține recenzii de cărți, 
conferințe despre dezvoltarea lite
raturii sovietice, și alte manifes- 
țări.

Sesiune festivă la I.C.A.R
Cu prilejul sărbătoririi celei 

de-a 40-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
și a Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice, la Institutul de cercetări 
agronomice al Academiei R. P. 
Romine a avut loc în zilele de 
22 și 23 octombrie o sesiune fes
tivă de comunicări științifice 
privind realizările obținute de 
institut în ultimii ani prin folo
sirea experienței științei sovieti
ce. In cadrul sesiunii au fost pre
zentate 16 comunicări în legătu
ră cu probleme de ameliorații a-

gricole, crearea de noi soiuri, de 
ameliorare și agrotehnica legu
melor, pomilor fructiferi și a vi
tei de vie, precum și de comba
tere a bolilor și dăunătorilor la 
porumb, vița de vie și pomi 
fructiferi.

Comunicările și discuțiile pur
tate au scos în evidentă spriji
nul prețios dat de știința agri
colă sovietică în orientarea și 
interpretarea justă a rezultate
lor muncii științifice pentru re
zolvarea celor măi importante 
probleme ale producției agricole 
în^ tara noastră.

Simpozion
trului de Operă și Balet, Ing. E. 
lena Eremia, director general în 
Ministerul Industriei Bunurilor de 
Consum, scriitoarea Lucia Denie, 
trius. laureată a Premiului de 
Stat.

Au asistat numeroase femei d:n 
Cap'tală. muncitoare, intelectuale 
și gospodine.

In cadrul manifestărilor prile
juite de Luna prieteniei romîno. 
sovietice, Comitetul Femeilor De
mocrate a organizat miercuri sim
pozionul : ..Impresii din U.R.S.S." 

Aw luat cuvîntul muncitoarea 
Constanța Dincă de la Fabrica 
de^ țigarete ..București", Iolanda 
Mărdulescu, prim solistă a Tea.

Festivalul R S.S. Azerhaidjane in regiunea Ploești
Festivalul R.S.S. Azerbaidjane, 

care se desfășoară în regiunea Plo
ești, prilejuiește numeroase mani
festări. în cadrul unei adunări ca
re a avut loc la schela Boldești, 
petroliștii de aici au trimis petro
liștilor din Baku un mesaj de sa
lut și prietenie. în sala cinemato
grafului „Progresul" din Ploești 
ing. Zoe Rigani, laureată a Pre
miului de Stat, președinta consiliu
lui regional A.R.L.U.S., a înfățișat 
realizările R.S.S. Azerbaidjane în 
anii puterii sovietice. Asemenea

conferințe au mai fost ținute la 
cluburile întreprinderilor și în școli, 
cămine culturale etc. In numeroa
se ocazii au luat cuvîntul petro
liști romini care au vizitat R.S^S. 
Azerbaidjană. Ei au povestit des
pre viața petroliștilor din acest im
portant centru petrolifer al Uniu
nii Sovietice. Tot în ciclul de ma
nifestări la Ploești, Cîmpina și Bu
zău s-au organizat 
to graf ii cu aspecte 
baidjană.

Evocînd

expoziții de (o* 
din R.S.S. A zer-

(Agerpres). .
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cunoscut pe Lenin. S-a af.at
în
l-a _ _ _ ...
lingă el, i-a sorbit fiecare cuvînt, 
și-a dăltuit in memorie fiecare
trăsătură a chipului. In acea zi « 
intrat in partidul bolșevicilor. E- 
venimentele se precipitau așa pre
cum prevăzuse Lenin.

— La 23 octombrie 1917 am de
venit comisar pe „Aurora”, 
mitetul militar 
Petrograd ne-a dat indicația 
ne pregătim de luptă. „A prora” a 
fost adusă de la gurile Nevei spre 
inima orașului. In dimineața lut 
25 octombrie 1917, la orele 3 și 
jumătate, am ancorat in fața pu
dului N' ikolaiev.sk. Seara, un or
din : guvernului provizoriu i 
dă un ultimatum. tn caz că re
fuză să predea puterea, trebuia 
să deschidem focul. Semnalul va 
fi dat de la fortăreața Petru șt 
Pavel.

Ora 21 și 45 de minute... O 
luminiță roșie despică mlunerlcul- 
De pe puntea de comandă ordon: 
„Toate lunurile in direcția Pala
tului de Iarnă — foc. !”

Ne aflam prinși in vraja poves
tirii. Era liniște, cină uralele au

nit partizan. Prins de fasciști n-a 
divulgat nimic. A murit legat de 
coada unui cal ce alerga zănatec, 
dar a murit cu conștiința curată. 
Pentru capul lui Kovpak, hitleriț- 
ții oferiseră un premiu colosal : 
ID.000 ha. pămînt și o uriașă can
titate de monede de aur. Zadarnic. 
Amatori nu s-au găsit !

j 35 de luni am luptat în spa
tele inamicului, continuă P. L. 
Kulbaka. Ne-am făcut însă dato
ria...

învățămintele istoriei sint lim
pezi. Dar unii nu le iau in sea
mă. în secolul satelitului artifi
cial, născut cu cetățenie sovietică, 
amatorii de agresiuni trebuie sâ-șt 
chibzuiască actele. Ei riscă să îm
părtășească o soartă mai tristă 
decit cea a hitleriștilor...

P. L. Kulbaka spune și citeva 
cuvinte despre Rominia :

N-am avut nicio clipă sen
timentul că ne aflăm intr-o țară 
străini. F-am simțit ca pe frații 
noștri...

Aplauzele ii acoperă cuvintele.
De microfon s-a apropiat un ___ _______ _______ _____ ___

bătrînel. Părul alb ii dăruiește o cutremurat sala. Alecsandr Vikto- 
înfățișare de bunic. Vorbește do- rovici asculta emoționat furtuna 
mol. de aplauze...

— în 1917 navigam pe crucișă- Dumitru Bejan, prim secretarul 
torul Aurora" ca mecanic șef... Comitetului orășenesc U.T.M. —

Așa au făcut cunoștință tinerii București, mulțumea oaspeților 
bucureșteni cu Alecsandr Viktoro- pentru cuvîntul lor plin de căi- 
viei Bielișev. fostul comisar de pe dură. Deodată, din fundul silii 
,„Aurora", Citesc o carte minuna- năvălește un cird de pionieri, 
tă ? Vizionează un admirabil film Peste citeva clipe, P. L. Kulbaka 
documentar? Privesc o frescă ce-ți și A. V. Bielișev aveau bra.ele 
rămine pe viață in inimă ? Nu... încărcate de flori iar de gitul lor 
și totuși in suflet ți se contopeau atîrnau cravate roșii de pionier, 
senzația lecturii cu cea a viziona- Priveam cravatele roșii și n â 
rii unui film și a admirării unei gîndeam la virsta celor doi ois- 
picturi strălucite. Ți se contopeau peți. Evident : sini tineri. Nu a'i 
în suflet ascultîndu-l pe Bielișev... importanță actele lor de stare ci

vilă.
Virsta o stabilește sufletul o-

suflet ascultindu-l pe Bielisev...
Cu patru decenii în urmă, bă- 

trînelul de la tribună era un ma
rinar vînjos. La 3 aprilie 1917, mului...

SIAJ - M

Co- 
revoluționar din 
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