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MARELE OCTOMBRIE
o răscruce 

în destinele omenirii
Sute de milioane de oameni a! 

muncii din toate țările întîmpină 
anul acesta cu o însuflețire deo- 

hită ziua de 7 Noiembrie.
Oamenii muncii sărbătoresc 

glorioasa aniversare a celui mai 
memorabil eveniment din istoria 
omenirii — Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie — făcînd 
bilanțul transformărilor care au 
avut loc în Uniunea Sovietică și 
în lumea întreagă în acești 40 de 
ani. Acesta este un bilanț însufle- 
țitor, care oglindește trăinicia 
orînduirii noi, socialiste, superio
ritatea ei asupra capitalismului, 
dovedind justețea și vitalitatea 
ideilor marelui Octombrie, ideile 
leninismului.

însemnătatea Istorico-mondlală 
e Revoluției din Octombrie con
stă tocmai în aceea că a deschis 
epoca lichidării exploatării omu
lui de către om și a trecerii de la 
capitalism la socialism, epoca pră
bușirii sistemului colonial. Revo
luția din Octombrie a vestit înce- 
fiutul sfîrșitului tuturor războaie- 
or, a croit pentru prima oară 

drumul către o societate care să 
’ mai cunoască flagelul agre- 
.nilor și cotropirilor.
Partea cea mai revoluționară a 

mișcării muncitorești, partea cea 
mai înaintată a oamenilor 
din toate țările și-a dat

muncii 
scama

(Articol publicat în 
„Pravda* din 29 
1957).

ziarul 
octombrie

încă de atunci că Revoluția din 
Octombrie va avea o importanță 
imensă nu numai în viața popoa
relor Rusiei, ci și pentru propriile 
lor destine, va însemna o răscru
ce în mersul istoriei.

„Cetățeni și muncitori 1“ — se 
scria într-un manifest răspîndit 
de grupurile revoluționare din 
Romînia în 1917 — „Strigați și 
cîntați de bucurie ! Pe o întin
dere de mii de kilometri, de la 
Marea Baltică și pînă la gurile 
Dunării... popoarele nu se mai 
războiesc, omorul fratricid a în
cetat... pacea a fost cucerită pe 
baricadele orașelor Rusiei, cu 
sîngele revoluționarilor, munci
tori și țărani, călăuziți de lumi
na socialismului !“

Imperialismul internațional nu 
a cruțat forțe și mijloace pentru 
a zdrobi primul stat al munci
torilor și țăranilor, pentru a „lo
caliza" revoluția și a izola lu
mea capitalistă — prin „cor
doane sanitare", „perdele de 
fier" și „cortine" de calomnii — 
de ideile dătătoare de viață ale 
marelui Octombrie !

Astăzi, după 40 de ani, viața 
confirmă profeticele cuvinte ale 
lui V. I Lenin: „Republica 
noastră socialistă a sovietelor se

a Marii Revolufii Socialiste

va înălța viguroasă ca o făclie 
a socialismului international și 
ca o pildă pentru toate m??sele 
muncitoare". Flacăra libertății 
care a pîlpîit atunci biruitoare în 
bezna asupririi capitaliste lumi
nează astăzi, asemenea unui 
soare, mersul înainte al omenirii.

★

Meritul Istoric al lui Lenin 
constă tocmai în aceea că el, 
ca fidel continuator al operei lui 
Ma<rx, a dezvoltat în mod ge
nial și a îmbogățit marxismul 
potrivit noilor condiții istorice. 
Titan al gîndirii revoluționare, Le
nin a dus o luptă ideologică neobo
sită, cu o intransigență de fier, 
pentru curățirea învățăturii 
marxiste de rugina reformismu
lui și oportunismului și a lumi
nat clasei muncitoare ruse, pro
letariatului din toate țările, ca
lea rezolvării problemelor fun
damentale ale revoluției socialis
te. Leninismul este marxismul 
epocii noastre, călăuza sigură a 
luptei oamenilor muncii de pre
tutindeni pentru socialism.

Conduși de partidul leninist, 
muncitorii și țăranii Rusiei au sfă- 
rîmat dominația claselor exploa
tatoare și au făurit un stat de 
un tip nou, un stat condus de 
clasa muncitoare în frunte cu 
partidul ei marxist-leninist, un 
stat bazat pe alir.nța dintre cla
sa muncitoare și țărănimea mun
citoare, stat al dictaturii prole
tariatului.

Crearea statului sovietic și Jn- 
treaga 
vietice 
istorică 
potrivit 
politice

La Invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și a Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., o de
legație a Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Guvernului Republi
cii Populare Romine, va pleca la 
Moscova pentru a participa la 
sărbătorirea celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revolufii Socia
liste din Octombrie.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej (șeful delegației), Chivu 
Stoica, Alexandru Moghioroș, 
Ștefan Voitec, Grigore Preoteasa, 
Leonte Răutu.

întoarcerea din Franța 
a delegației 

parlamentare romîne

de prietenie franco-ro- 
Adunarea 

a făcut o
Națională 
vizită în

Prezidiul adunării festiva

DESCHIDEREA 
lucrărilor sesiunii științifice festive 

la Academia R. P. R.
Marți dimineață, în aula Aca

demiei R.P. Romîne s-au deschis 
lucrările Sesiunii științifice fe
stive organizate de Academia 
R.P. Romîne, institutele de științe 
sociale ale Academiei R. P. Ro
mîne, Institutul de istorie a par
tidului de pe lingă C.C. al 
P.M.R. și Institutul de științe so
ciale de pe lingă C.C. al P.M.R., 
consacrată celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. La lucrările 
sesiunii iau parte numeroși aca
demicieni, membri corespondenți 
ai Academiei R.P. Romîne, cerce
tători ai institutelor Academiei 
R.P. Romîne, ai Institutului de 
istorie a partidului și ai Institu
tului de științe sociale de pe 
lîngă C.C. al P.M.R., numeroși 
alți oameni de știință și cultură, 
precum și un grup de oameni de 
știință sovietici.

La ședința de deschidere au 
t parte tovarășii Petre Borilă, 
mbru în Biroul Politic al C.C. 

al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
A. F. Kabanov, consilieri ai Am
basadei U.R.S.S. la București și 
V. I.

In
Barahnin, prim secretar, 

prezidiu au luat loc : acad, 
dr. C. I. Parhon, prece
de onoare al Academiei 

Romîne, Constantin Pîrvu-R.P. .......— -
lescu, membru în Biroul Politic 
al C.C. al P.M.R., directorul In
stitutului de istorie a partidului 
de pe lîngă C.C. al P.M.R., M. 
Gh. Bujor, președintele Asocia
ției foștilor deținuți și deportați

politici antifasciști, academicienii 
I. S. Gheorghiu, Iorgu Iordan, 
St. Milcu, M. Ralea, P. Constan- 
tinescu-Iași, V. Malinschi și S. 
Stoilov.

Cuvîntul de deschidere a se
siunii a fost rostit de acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, președinte de o- 
noare al Academiei R.P. Romîne, 
care

La 
nesc 
torii 
duși 
frunte cu V. 
turnat dominația capitaliștilor și 
moșierilor și au instaurat Puterea 
Sovietică.

Măreața Uniune Sovietică — 
primul vlăstar al Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie — în
conjurată de simpatia caldă a 
tuturor celor ce muncesc, pă
șește în avangarda omenirii spre 
culmile luminoase ale comunis
mului.

Sub influența ideilor lui Oc
tombrie sute de milioane de oa
meni din Asia și Europa au sfă- 
rîmat lanțurile imperialismului și 
pășesc cu încredere pe calea so
cialismului învingător.

Poporul romîn este mîndru că, 
împreună cu celelalte popoare ale 
lagărului socialist, înaintează 
ferm pe calea deschisă omenirii 
de Marea Revoluție din Octom
brie.

Ne exprimăm deosebita satis
facție că sesiunea noastră are 
loc în zilele în care știința sovie
tică a înregistrat o nouă și stră
lucită înfăptuire care marchează 

(Continuare în pag. 3-a)

a spus printre altele:
7 Noiembrie 1957 se împli- 
40 de ani de cînd munci
și țăranii din Rusia, con- 
de Partidul bolșevic, în 

I. Lenin, au răs-

experiență a Uniunii So- 
au însemnat confirmarea 
a tezei marxist-leniniste 
căreia cucerirea puterii 

r____  de către clasa muncitoa
re și instaurarea dictaturii prole
tariatului, este condiția obligato
rie și fundamentală a trecerii de 
la capitalism la socialism.

Revoluția din Octombrie a în
semnat începutul unui grandios 
proces revoluționar în întreaga 
lume, care a dus într-un șir de 
țări din Europa și Asia la victo
ria forțelor socialismului și ins
taurarea puterii clasei munci
toare.

In aceste țări clasa muncitoare 
și aliații ei au dus lupta pentru 
înfăptuirea sarcinilor revoluției 
socialiste în condițiile istorice noi, 
mai favorabile, cînd exista de 
acum un puternic stat socialist 
— Uniunea Sovietică — și cînd 
acesta obținuse victoria istorică 
în cel de-al doilea război mon
dial, în condițiile noului raport 
de forțe pe plan mondial favora
bil socialismului.

In țara noastră, în condițiile 
create prin victoriile eroicei ar
mate sovietice împotriva cotropi
torilor hitleriști, a avut loc insu
recția armată pregătită, organi
zată și condusă de Partidul Co
munist Romîn care a dus la răs
turnarea dictaturii fasciste anto- 
nesciene. Acest moment de coti
tură în viața poporului romîn a 
însemnat începutul revoluției

(Continuare în pag. 3-a)

Marți seară s-a înapoiat în Ca. 
pitală venind de la Paris dele
gația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne care la invitația 
grupului 
mîn din 
Franceză 
Franța.

Din delegație au făcut parte 
deputății: acad. dr. Șt. S. Ni- 
colau, vicepreședinte al Grupului 
parlamentar pentru relațiile de 
prietenie romîno-franceze, prof, 
univ. Tralan Ionașcu, Gh. Vasi- 
lichi, Nicolae Bădescu, Kovacs 
Gyorgy, dr. Gabriela Bernachi, 
acad. Geo Bogza șl Mihail C. 
Ion.

(Agerpres)

Exlstă momente cînd, solicitate 
de întîmplare, aducerile aminte ne 
copleșesc. Mi s-a întimplat, asea- 
ră, la adunarea închinată aniver
sării Comsomolului. Cuvintele cal
de despre comsomoliști au rulat pe 
ecranul memoriei un film născut în 
miez de vară și al cărui regizor 
genial era viața însăși. Mă reve- 
deam în gările ucrainiene, înghe
suit de o mulțime de tineri al că
ror nume nu-l știam, dar pe care 
îi simțeam cert prieteni sitlceri, 
vechi. Mă revedeam în Moscova, 
ascultînd clopotele din turnul 
Spas hi și percepînd cu curiozita
tea gazetarului povestea măreață a 
unei generații tinere. Mă revedeam 
in mijlocul unui vulcan ce erupe 
tinerețe — o tinerețe trăită cu a. 
devărat, înnobilată de frumusețea 
inegalabilă a faptelor glorioase.

Am cunoscut mulți comsomoliști 
— unora le-am strins mîna într-o 
gară, în puterea nopții; altora 
le-am ascultat gindurile, învăluiți 
de tumultul bulevardelor mosco
vite. Alecsandr Klimov, Nina So. 
kolnikova, Olea Semenov... Nu 
numai caietele de însemnări îmi 
sînt pline de nume. Păstrez ilus
trate cu semnături grăbite, sau bu. 
cățele de hîrtie, rupte din margi
nea ziarelor, cu nume ce au pecet
luit o prietenie. Urmașii lui Pavel 
Korceaghin, tovarășii lui Matro. 
sov, desțelenitorii pămînturilor vir
gine și contemporanii primului sa
telit artificial al pământului. „U- 
niunea. celor de 18 ani" pe care 
o glorifica Maiakovski. Uniunea 
celor care știu să treacă prin viață 
cu cinste, cu fruntea sus.

...Se ridică cortina. Un reflector 
luminează portretul lui Lenin.

Deodată, aplauze salută aparlfla 
prezidiului. Tovarășul D. Befan. 
prim secretar al comitetului orășe
nesc București U.T.M. deschide a- 
dunarea. Vorbește tovarășa Cor
nelia Mateescu, secretar al C.C. al 
U.T.M.

Băiatul cu ochii albaștri de lin. 
gă mine ascultă încordat. Din 
cînd în cînd, împreună cu tinerii 
ce umpleau parterul și balcoanele.

aplaudă. Nu știu dacă a fost în legrame de salut cătrs Comsomoh 
țara comsomoliștilor. In orice caz, La tribună urcă tov, Alecu Cos* 

pentru voi. 
uiștl, ce ați

tied care citește telegrama. 
Răsună ovații. Sînt 

prietenii mei comsomol.r... __ 
obținut fericirea prin luptă. Pen* 
tru Alecsandr, pentru Nina, pen* 
tru Olea... Pentru Comsomol, cu» 

Korceaghin i-a fost das. vînt cu rezonanțe sublime In su
fletul nostru tineresc.

însă, i-a cunoscut. Pavel Korcea- 
ghin l-a fost dascăl. Generația ce 
construiește comunismul îi este 
exemplu. Ii caut ochii albaștri. Ci
tesc în ei că a învățat că tră
iască cu adevărat tinerețea. Cate
goric: Korceaghin la fost das
căl.

...Se propune trimiterea unei te-

Cuvîntarea tovarășei Cornelia Mateescu,
* ~ " T. M.secretar al C. C. al U

Noul cinematograf din Cîmpulung Moldovenesc. Cinematograful 
„23 August" are o sală de 320 locuri și 2 aparate de proiecție

SSVA,ASW/.'AVA,.V.7AV.V,V,7,V,7,71,,,,7,7

Colectivul de muncitori, ingineri șl tehnicieni de la fabrica 
„Eprubeta" din Capitală în cinstea zilei de 7 Noiembrie a ob
ținut noi și însemnate succese.

In foto: Suflătorul în sticlă Viorel Bompa lucrează la va- 
porlzarea de iod. Pe luna septembrie el șl-a depășit planul cu 
24°/o iar în cinstea zilei de 7 Noiembrie s-a angajat să depă
șească planul cu 20%.

l
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Astăzi, tineretul sovietic și ală
turi de el, tineretul iubitor de 
pace de pe întreg pămîntul, săr
bătorește 39 de ani de la crearea 
Comsomolului leninist, organiza
ția revoluționară a tinerei gene
rații din Uniunea Sovietică, deta
șamentul de frunte al tineretului 
sovietic, ajutorul credincios și 
rezerva de luptă a P.C.U.S.

Crearea Comsomolului leninist a 
avut loc într-o perioadă de grele 
încercări pentru întreg poporul 
sovietic, în perioada cînd poporul 
sovietic a înfăptuit Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie.

în cei 40 de ani, la toate suc
cesele obținute de poporul sovie
tic, tineretul a adus și aduce un 
aport însemnat, constituind un 
măreț exemplu pentru tineretul 
tuturor țărilor care merg pe dru
mul construirii socialismului, 
pentru tineretul care luptă pentru 
eliberarea națională și pentru 
-pace.

Comsomolul 
mentul 
sovietic 
dincios 
tidului 
vietice, 
revoluționară care a crescut tină- 
ra generație în spiritul nobilelor 
idealuri comuniste.

Uniunea Tineretului Comunist 
Leninist a slujit cu credință de-a 
lungul întregii sale istorii cauza 
nobilă a comunismului, a dove
dit prin devotamentul său, în 
focul celor mai grele și hotărîtoa- 
re lupte, prin eroismul și entu
ziasmul cu care a răspuns chemă
rilor partidului, că merită să fie 
socotit rezerva, schimbul de mîine 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

P.C.U.S., făuritorul și conducă
torul Comsomolului leninist a e* 
ducat și educă zi de zi tineretul 
sovietic în spiritul dragostei fără 
de rezerve față de patrie, față de 
popoarele întregii lumi. El vede 
în tineret viitorul continuator al 
măreței opere de construire a co
munismului. Aceste trăsături mo
rale înalte au caracterizat tinere
tul leninist încă din primele zile 
grele pentru poporul sovietic.

Pentru vitejia de care a dat do
vadă Comsomolul în lupta pe 
fronturile războiului civil, a fost 
decorat în 1928 cu „Ordinul Stea
gul Roșu“.

Au venit apoi anii grei de re
construcție a țării ruinate, distru
se de război, anii glorioși de în
făptuire a mărețului plan leninist 
de transformare a Rusiei înapo
iate într-un stat socialist, cu o in
dustrie și agricultură socialistă 
puternică.

Pentru meritele sale deosebite 
pe frontul construirii socialismu
lui în 1931, Comsomolul a 
decorat cu „Ordinul Steagul 
al Muncii".

în 1911 — cînd fasciștii 
mani au atacat țara sovietică —

întrerupînd munca pașnică a po
porului sovietic, milioane de corn- 
somoliști, băieți și fete s-au înro
lat în Armata Sovietică sau în de
tașamente de partizani, luptînd 
cu prețul vieții lor, pentru alun
garea cotropitorilor, pentru elibe
rarea Europei de sub jugul hitle- 
rismului.

Pentru meritele sale excepțio
nale în anii Marelui Război do 
Apărare a Patriei, pentru erois
mul comsomoliștilor în luptele 
crunte împotriva fascismului, în 
iunie 1945, Comsomolul a fost 
decorat cu cea mai înaltă distinc-

leninist, detașa- 
de frunte al tineretului 
— constituie ajutorul cire
și rezerva de luptă a Par- 
Comunist al Uniunii So- 
un model de organizație

Se pot reduce verigile
între producător

și consumator

O preocupare de primă importanță'
grăbirea insămințărllor

Succesele echipei de tineret din G.A.C. Băltăgești In gospodăriile de stat 
însămînțările 

se apropie de sfîrșit

întrebă unul

Se înserase de mult. Băltăgeș- 
țiul cu căsuțele lui risipite la a- 
dăpostul munților se cufundase în 
negura nopții. în biroul președin
telui gospodăriei colective, un 
grup de tineri discuta aprins în 
fața unor petece de hîrtie pline 
cu cifre.

— Cît, cît 
din ei.

— 2.160 de kilograme la hec
tar.

-Of. . . .
fi 2.200 în cap ?

— Ei lasă că nu-i rău nici așa, 
bine că am terminat. Vasăzică 
pentru mîine sîntem înțeleși ?

Răspunzînd toți afirmativ, cior
chinele de tineri din jurul mesei 
președintelui se răspîndi și unul 
cite unul plecară. Abia acum îl 
putui distinge la masă pe preșe
dintele gospodăriei, tînărul ingi
ner Dumitru Năstăsoiu. Invitindu- 
mă să iau loc. mi-l prezentă pe 
singurul tinăr rămas lîngă masă.

— Sandu Tăulea, șeful echipei 
cîmp. 
între-

zise o fată, nu putea

I-a din brigada I-a de
— Dar ce socotea-ți — 

bai eu ?
— Echipa lui, răspunse— Echipa lui, răspunse preșe

dintele. a terminat de cules cele 
47 de hectare cu porumb pe care 
le au in răspundere. Au scos o

producție bună ; 2.160 kilograme 
boabe la hectar.

Eu care mă interesam tocmai 
de contribuția tineretului în cam
pania de toamnă am zîmbit mul
țumit și mi-am notat în carnet.

— Și ce discutați acum ? Ce 
fel de ședință aveați ?

— Nu era niciun fel de ședință 
— îmi răspunse moale Tăulea. 
Toți cei pe care i-ați văzut aici, 
adică echipa de tineret, făceau 
calculul producției pe care am 
obținut-o de pe terenul îngrijit 
de noi, pentru că de curînd am 
terminat cu recoltatul porumbu
lui.

— Și acum dacă ați terminat ce 
o să faceți ?

Tocmai în legătură cu asta 
m-am înțeles cu ei pentru mîine. 
Tovarășul președinte mi-a dat a- 
probarea și de mîine mergem să 
ajutăm 
11-a de 
Tăulea.
bolnavi 
hectare

— Le-am dat aprobarea, ce pu
team face. Se justifică, nu știu de 
ce, președintele. Culesul porumbu
lui ei l-mi terminat. Lotul semin- 
cer de grîu de 47 de hectare, de 
care răspunde echipa lor de tine
ret, l-au însămințat. Cum s-ar.

echipa I-a din brigada a 
cîmp, a lui Alexandrina 
Ei au avut cîțiva oameni 
și le-au mai rămas 12 
de porumb necules.

spune ei au cam isprăvit cu sar
cinile de plan din campania de 
toamnă.

— Da, dar ceilalți tineri ce fac, 
ce acțiuni au întreprins ei în cam
panie ?

— Multe, îmi răspunse tot pre
ședintele, un înflăcărat sprijinitor 
al tineretului din gospodărie. Am 
să-ți relatez numai una mai recen
tă. Duminica trecută, în mod vo
luntar, la inițiativa lor, au ieșit 
și au cărat și împrăștiat pe cîmp 
60 de tone de gunoi de grajd. 
Pentru duminica viitoare au pre
gătit o acțiune și mai interesan
tă. Încă din timpul războiului au 
rămas pe cîmp tranșee peste care 
nu se poate trece cu plugul și 
împrejurul cărora nu se poate 
ara, pierzîndu-se așa cam circa 
5—6 hectare de pământ. Tinerii 
și-au propus ca prin muncă volun
tară să redea agriculturii acest 
pămînt.

Eram mulțumit. Tinerii colecti
viști din Băltăgești meriți toate 
laudele.

I. ȘERBU

Trusturile regionale Gostat Ba
cău, Ploești, Regiunea Autono
mă Maghiară, Trustul pentru a- 
provizionarea Capitalei și Hune
doara au încheiat planul însă- 
mînțărilor de toamnă. în regiu
nea Galați, unde 20 de G.A.S. au 
terminat această lucrare mai sînt 
de însămînțat doar 1.500 ha. In- 
sămînțările de toamnă sînt pe 
sfîrșite și în G.A.S. din regiunile 
Baia Mare, Cluj, Stalin și Ora
dea. Pe întreaga țară gospodă
riile agricole de stat au însămîn
țat pină acum peste 85 ia sută 
din suprafața planificată. Aproa
pe 170 de gospodării de stat au 
terminat această lucrare.

Datorită timpului prielnic gos
podăriile agricole de stat vor 
însămînța peste plan mai mult 
de 18.000 ha.

Odată cu însămînțările se în
corporează în sol și cantități im
portante de îngrășăminte. Can
titatea totală de îngrășăminte 
chimice ce va fi folosită în toam
na aceasta la însămințări este 
cu 10.000 tone mai mare
cea din anul trecut.

InchipuițI-vă că într-o zl, mer- 
gînd după cumpărături, doi cetă
țeni fac următorul pariu : plecînd 
din dreptul Ateneului, care a- 
junge primul la magazinul uni
versal „Victoria" ? Unul o ia di
rect pe calea Victoriei, celălalt 
ocolește pe Academiei, iese în 
Bursei, de aici în Lipscani, sf. A- 
postoli, Vînători și în cele din ur
mă pe calea Victoriei. Este inu
til să întrebăm care a ajuns pri
mul la magazin. Fiecare știe că 
drumul drept este cel mai scurt.

Fiecare știe, dar nu fiecare a- 
plică acest principiu. în magazi
nele aparținind Departamentului 
Comerțului Interior, produsele in
dustriale ajung după un lung pe
lerinaj. Să luăm ca exemplu ora
șul București. Produsele recepțio
nate în fabrici sînt facturate și 
preluate de întreprinderea Comer
cială cu Ridicata de Textile și 
încălțăminte (LC.R.T.I.). Aici 
sînt înregistrate și sortate, opera
ții care durează cîteva zile (5-6). 
O.C.L.-urile fac comenzi către 
LC.R.T.I. După cîteva zile vine 
merceologul care le recepționează, 
apoi mărfurile se transportă la 
magaziile O.C.L. Urmează și aici 
recepționare, înregistrare, com- 
plectarea cartotecilor, operații care 
mai durează cîteva zile. în cele 
din urmă vin responsabilii de ma
gazine, își aleg marfa, exact ca 
în exemplul de mai sus. Acum fa
ceți o mică socoteală, cît timp îi 
trebuie unui produs ca să ajungă 
în mîna cumpărătorului ? Mai 
este de mirare de ce după un ase
menea turneu unele produse apar 
pe piață cînd sezonul a trecut ?

Circuitul produselor, prelungit 
în mod nejustificat, produce mari 
neajunsuri. In primul rînd împie-

dică pe cumpărători să intre de- 
îndată în posesia produselor de 
care au nevoie. In al doilea rînd, 
existînd atîtea verigi interme
diare, lucrările de evidență se rei 
petă, ceea ce cere personal suplfe 
mentar, rechizite etc. In plus, 
transportul, manipularea — cer 
manoperă suplimentară.

în afară de faptul că la cumJ 
părător marfa ajunge tîrziu, ea 
este supusă unei degradări lente. 
Să luăm și în acest caz un exem
plu : pantofii. Sînt ambalați la 
fabrică. Sînt aruncați în camioa-i 
ne și transportați la LC.R.T.I. 
Sînt descărcați, sînt aranjați în 
depozite. După cîteva zile sînt în- 
cărcați din nou (operație care se 
face fără menajamente) și se 
transportă la O.C.L. Sînt descăr
cați, sînt aruncați în depozitele 
acestora. După alte cîteva zile 
produsele sînt din nou încărcate 
și transportate la magaziile maga
zinelor. Este o întreagă epopee, 
care se soldează cu ambalaj de
teriorat, cu încălțăminte cu bom- 
beurile sparte, sau cu pielea ju
puită.

In ultima vreme s-au făcut în-, 
cercări pentru simplificarea cir
cuitului și s-au obținut unele suc
cese. Așa, de exemplu, cîteva din 
marile magazine ale Capitalei se 
aprovizionează direct de la 
LC.R.T.I., altele direct de la în
treprinderi (menționez că în al 
doilea caz aprovizionarea se face 
numai cu produsele fabricii „Gh. 
Gheorghiu-Dcj" și numai de către

LIDIA POPESCU

-----------------------------— O---------------------------------------

Turneul corului Filarmonicii
din Capitală

între 13 și 29 
Filarmonicii de 
Enescu“, dirijat 
artist emerit al 
prezentat în orașele Turnu Se
verin, Reșița, Timișoara, Lugoj, 

" Mureș, 
concerte

octombrie, corul 
Stat „George 

de D. D. Botez, 
R.P. Romine, a

decît
■ț

Arad, Alba Iulia, Tg. 
Cluj și Orașul Stalin, 13 
care au fost audiate de aproape 
10.000 de persoane.

In orașele în care a 
certe corul s-a bucurat de 
caldă primire. La Lugoj, oraș cu 
veche tradiție muzicală în care 
compozitorul Ion Vidu a pus te
melia unuia dintre cele mai re-:

dat con-
o

putate coruri din Banat, publicul 
prezent la concert s-a alăturat 
corului de pe scenă cintînd îm
preună cu acesta „Ana Lugojana** 
de Ion Vidu.

Corul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", dirijat de D. 
D. Botez, va da luni 4 noiem
brie, în sala Ateneului R.P. Ro
mine, un concert în cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice. Con
certul va cuprinde lucrări da D. 
Kiriac, Ion Vidu, Ion Chirescu, 
Sabin Drăgoi, Taneev, Sveșnikov, 
Șcbalin, Doluhanian și de alți 
compozitori romîni și sovietici..



vi a de organizație

Unde duce lipsa pregătirii
unei adunări de alegeri

La școala medie nr. 1 din 
Galați alegerile birourilor pe 
clase au început zilele trecute. 
Sînt peste trei săptămîni de cînd 
în toate școlile medii din Galați 
au început pregătirile alegerilor. 
Trei săptămîni în care comitetele 
U.T.M. din școli au avut ca sar
cină principală pregătirea alege
rilor organelor conducătoarerilor 
U.T.M.

Din 
U.T.M. 
preună 
sit acest timp pentru a ridica 
la un nivel superior întreaga ac
tivitate a școlii și au făcut pre
gătiri într-o singură direcție ne-

păcate însă comitetul 
al școlii medii nr. 1 tm- 
cu utemiștii nu au folo-

glijînd alegerile în sine. Multe 
din acțiunile întreprinse în ve
derea alegerilor, ca 
concursului „2__
organizarea concursului _____
de desene și lucru manual, pregă
tirea unui festival artistic și a 
unei piese, strîngerea de fier 
vechi și alte acțiuni, sînt deose
bit de frumoase și demne de 
laudă. Ele dovedesc că a existat 
interes atît din partea comitetu
lui pe școală cît și din partea e- 
levilor. Dar pregătirea alegeri
lor. nu se rezumă numai la a- 
ceste lucruri Alegerile mai în
seamnă o largă popularizare și 
cunoaștere a realizărilor obținu
te de fiecare clasă, de fiecare 
utemist, pregătirea alegerilor 
mai înseamnă instruirea birouri
lor de clasă pentru întocmirea 
dărilor de seamă, cont^larea 
lor, pregătirea utemiștilor asupra

pregătirea 
„Drumeții veseli", 

literar.

felului cum trebuie să discute în 
cadrul adunării de alegeri.

Ori aceste lucruri au fost ne
glijate. De ele nu s-a ocupat nici 
comitetul U.T M și nici tovară
șa Gheorghiu delegata comitetu
lui orășenesc Dările de seamă 
nu au fost analizate de către 
comitetul U.T.M. Ele au fost lă
sate așa cum le-au întocmit se
cretarii.

Din cauza aceasta, prima adu
nare de alegeri a școlii nr. 1 ți
nută de clasa X-a D nu și-a a- 
tins cîfușt de puțin scopul Cei 
14 utemiști ai clasei nu au avut 
nimic de învățat din această a- 
dunăre, fncepînd de la secretar 
și pînă la ultimul utemist. nimeni 
nu a știut cum trebuie să de
curgă o adunare. A existat o 
stîngăcie, o nepricepere, care nu 
poate fi în nici un caz scuzabilă 
unor utemiști din clasa X-a care 
au mai ținut pînă acum două 
adunări de alegeri. Lucrul acesta 
destul de grav, trebuie să dea de 
gîndil nu numai comitetului 
U.T.M., care — curios — nu a 
avut nici un reprezentant în adu
nare, ci fiecărui utemist din cla
sa X-a D.

Darea de seamă — așa cum a 
fost făcută — n-a oglindit nimic 
din activitatea biroului, n-a ana
lizat lipsurile și realizările u-te- 
miștilor. Ea nu a analizat pro
blemele esențiale ale vieții de or
ganizație. Ea nu a arătat pentru 
ce nu s-au ținut adunări gene
rale, nu a arătat pentru ce au 
existat corijenți printre utemiști.

Concursul corespondenților voiuntari

Popas la cabana PARlNGUL

caval, to- j 
ti înainte, j

Decorul minunat al naturii, melodiile doinei din (. 
varăș nedespărțit al păstorilor, te ispitește să pășești 
să urci tot mai sus spre crestele munților. In drum, o stîncă. 
Vrei s-o ocolești, dar nu poți. Să te oprești aici, la umbra 
ei — nici asta — dorul după necunoscut te poartă înainte. O 
săritură, ce-i drept curajoasă, și iată-te dincolo. Pornești mai 
departe! întîlnești un indicator turistic. Citești nerăbdător să 
vezi cît mai ai de 
ce te răcorești cu 
pare mai ușor.

Ai mai parcurs 
cabana Parîngul.

Aici, lume multă — intr-o veșnică mișcare; unii vin. alții 
pleacă dar cabana nri rămîne niciodată, goală.

Ea este gazda drumeților, care poposesc în vîrful Parin- 
gului.

urcat. Te întrebi — mai reziști ? Da 1 după 
apa rece și limpede din rîul Malei, drumul

o bucată de drum și in sfirșit ai ajuns la

Foto text: GEORGE STOICA

Nu a arătat de ce unor membri 
ai biroului, supraîncărcați cu 
sarcini, nu li s-a dat posibilitatea 
să-și ducă munca la bun sfîrșit.

Discuțiile, care în urma unei 
astfel de dări de seamă trebuiau 
să fie aprinse și numeroase, nu 
au ridicat nici o problemă inte
resantă. Utemiștii, neantrenați la 
discuții de o dare de seamă care 
să fi pus problemele principale 
ale activității clasei, nu au spus 
în adunarea generală decît gene
ralități.

In felul acesta, discuțiile nu 
au reușit să contribuie la îmbu
nătățirea pe viitor 
miștilor din clasa 
masa prezidiului, 
pare că a fost pe 
mit cînd cei patru 
puizat în cîteva cuvinte tot ce au 
avut de spus.

Discuțiile s-au încheiat și s-a 
trecut la propuneri pentru viito
rul birou. Dacă munca fostului 
birou a fost declarată satisfăcă
toare sau nu, dacă vechiul secre
tar este desărcinat din funcția 
sa, aceste probleme, care sînt de 
fapt incluse în mecanismul des
fășurării unei adunări de alegeri, 
nu au fost discutate și votate în 
adunare și nu s-a sezisat nici 
unul din utemiști și nici tovară
șa Gheorghiu de la comitetul o- 
rășenesc că s-a trecut peste ele.

Iar cele trei propuneri care au 
fost făcute s-au rezumat la o 
simplă anunțare a celui propus 
și înregistrarea lui de către co
misia de numărătoare a votu

rilor. pe buletine. Dar pentru 
ce era ales, ce calități, ce lipsuri 
avea, dacă merită sau nu să fie 
ales, nu a spus nici unul din 
utemiști. Biroul s-a ales și cu a- 
ceasta adunarea de alegeri a cla
sei a X-a s-a terminat. Dar gre
șelile grave care s-au făcut în 
toată desfășurarea ei, nu au făcut 
dim această adunare ceea ce tre
buia să fie cu adevărat. Nereu
șita ei trebuie să pună pe gîn- 
duri în primul rînd comitetul pe 
școală și pe tovarășa delegată a 
comitetului orășenesc. Urmează 
alegerile la celelalte clase. Dacă 
vor neglija și de acum înainte 
latura organizatorică, dacă nu 
vor controla dările de seamă, 
dacă nu vor pregăti secretarii și 
nu vor participa prin sprijinul și 
îndrumările lor la alegeri, toate 
celelalte realizări vor fi umbrite. 
In al doilea rînd, trebuie să 
dea de gîndit nivelul politic atît 
de slab al utemiștilor clasei a 
X-a D. Mulți dintre ei sînt in
structori de detașamente sau u- 
nități, răspund de pregătirea 
viitorilor utemiști și au de con
dus acum adunările de alegeri 
pionierești. Cum se pot prezenta 
în fața lor cînd la propria lor a- 
dunare se prezintă în felul a- 
cesta?

Pentru reușita viitoarelor adu
nări comitetul U.T.M. va trebui 
să dea importanță și acestei la
turi. Planul de pregătire va tre
bui să împletească acțiunile duse 
în cinstea alegerilor cu munca 
pentru desfășurarea și pregătirea 
lor propriu zisă. Numai în acest 
fel vor putea avea rezultatele pe 
care le doresc.

a muncii ute- 
X-a D. De la 
secretarul se 
deplin mulțu- 
înscriși au e-

M. VERDES

facem cunoștință cu personajele din fotografie: 
tînăra este Zoia Sandu, eleva Școlii de maiștri viticoli de pe 
lingă G.A.S.-Ștefănești, iar pisica e Bițuchi — răsfățata Zoiei. 

Fotograful le-a surprins în curte, bucurîndu-se de razele 
soarelui de toamnă.

La consfătuirea
MICILOR NATURALIȘTI
Bilanțul muncii unui an a dat 

micilor naturaliști, pasionați cul
tivatori ai pămîntului, satisfacție 
și mulțumire. La prima consfătuire 
care s-a ținut de curînd în Ploești, 
s-a analizat felul cum s-a desfă
șurat în școlile elementare con
cursul micilor naturaliști. Con
cursul care a avut drept scop îm
binarea teoriei științelor naturii 
cu munca practică, a cuprins șase 
puncte: cultivarea cerealelor, legu
minoaselor, pomi și vie, cultivarea 
și recoltarea plantelor medicinale 
și aromate, cultura plopilor etc.

Lucrările executate de elevi 
anul trecut pe loturile colective 
sau individuale* diversele metode 
aplicate în cultivarea plantelor, au 
dat rezultate din cele mai bune 
și au permis obținerea de fructe 
și legume mult superioare celor 
cultivate în condiții obișnuite

Iată doar cîteva exemple. Elevii 
Școlii de 7 ani din comuna Drajna

de Sus, raionul Teleajen, cultivînd 
cartofi iarovizați, au obținut 20.000 
kg. la ha., greutatea unui cartof 
fiind de peste 400 gr. Cei de la 
Școala mixtă nr. 15 din Ploești 
au altoit în lujerul de cartofi, 
roșii și vinete. Rezultate la fel de 
interesante au obținut și elevii 
Școlii din comuna Diniara, raionul 
Beceni, care au recoltat de pe 
lotul școlii cel mai mare dovleac 
turcesc. El atinge 20 de kg.

Din discuțiile purtate între pio
nieri, profesori și instructori a 
reieșit că în anul viitor activitatea 
micilor naturaliști se va extinde, 
se vor încerca alte noi metode în 
cultivarea legumelor și plantelor. 
Cei 35.700 de pionieri și școlari 
participanți la concurs s-au anga
jat ca alături de ei să atragă și 
pe alții și să se ocupe nu numai 
de culturile agricole, ci și de cre
șterea animalelor, sau a păsărilor.

PUIU N.

Dc la vil, șl dc la morii!
Nu sînt de cît patru ani de 

cînd doctorul Pavel Costache a 
părăsit băncile facultății. Deși tî- 
năr, și-a început activitatea oa di
rector al Spitalului de Stat din 
Băilești. Nu i-a prea plăcut repar
tizarea. Altceva își visase el pe 
vremea studenției. Orașele aces
tea mici de provincie cu praf mult 
și lipsite de orice mijloc de dis
tracție nu fac pentru un tînăr ab
solvent din București. Dar n-a a- 
vut încotro și a încercat să se a- 
comodeze. înconjurat de dragos
tea colegilor și mai ales de încre
derea bolnavilor și-a început cu 
sîrg activitatea. Dorea să se facă 
cunoscut. Dorea să se d,ucă ves
tea în toate satele din împreju
rimi despre doctorul «Costache. 
Și... ce-i drept a reușit. A reu
șit ca într-un interval destul de 
scurt să-și îmbine cu tot curajul, 
munca profesională cu... goana 
după bani. Banii îi făcea ușor, cu 
toate că îi aduna din suferințele 
oamenilor. Dar comisia de control 
a Secției sanitare regionale Cra
iova fiind sezisată de viața pe 
care o ducea, în urma unei an
chete, a hotărit mutarea discipli
nară la Șegarcea;

Și uite așa s-a trezit dr. Cos- 
tache, medic la spitalul 
garcea. La început nu s-a simțit 
prea bine nici aci. Era prea sin
gur, prea izolat. Nici satul nu-i 
prea plăcea, nu-1 lega nimic de el. 
Cu vremea însă s-a obișnuit. Se
garcea nu-i 
iar oamenii 
sat dar și __  ____ __
harnici și gospodari. Așa că... „de 
unde nu curge, tot pică 1“ și-a fă
cut socoteala doctorul Costache. 
Nu avea însă prieteni. Doar soția, 
Silvia Costache, tot medic, dar 
de copii îl ajuta în dubla-i acti
vitate : de doctor și de... strîngă- 
tor de bani. In scurt timp, însă, 
și-a adus ca ajutor și pe Beche- 
rescu, fostul administrator al Spi
talului din Băilești. cu care s-a 
împăcat întotdeauna bine (acesta 
fusese înlăturat din funcție pentru 
anumite nereguli). Doctorul Cos-

din Se-

totuși o comună mică, 
— nu numai cei din 
cei din raion —- sînt

tache n-a vrut să-l lase pe dru- Doctorul Costache se ostenește 
muri. Âr fi fost păcat să lase „în — după cum vedeți — să îmbine 
pană" un asemenea om de încre- “ ,x --x.-îx-a-- ra
dere, așa eă l-a adus lîngă el.

De cînd sînt împreună, admi
nistratorul îl ocrotește. Alungă 
bolnavii care crede el că nu fac 
„nici două parale" veghează să 
nu lie angajat vreun membru de 
partid, are grijă ca nu cumva 
să-și trăiască viața vreo organi
zație de masă. Cu critica nu se 
poate înțelege nici unul dintre ei. 
Dacă îndrăznește cineva să le-o 
servească, riscă să primească in
sulte, grave amenințări. Doctorul 
Costache știe să și bată. „Cali
tatea" aceasta i-o cunosc și bol
navii. Numai pe copilul Vișan 
Ion, orfan de ambii părinți, să-1 
întrebați.

Dar nu despre asta voiam să 
vă povestesc, ci despre alte fapte 
mai „interesante".

De cum s-a prezentat la spita
lul de stat din Șegarcea. dr. Cos- 
tache și-a început desigur, activi
tatea lui de... medic. Cazurile au 
început să se ivească. Azi o ope
rație de apendicită : gata 400 lei 
(s-a speriat ea Maria Ruiu, ță
rancă întovărășită din comuna 
Foișor, dar banii tot i->a dat. Nu 
dorea să-și piardă viața). 'Mîine 
un caz și mai grav: sarcină ex- 
trauterină. Operația fiind urgentă, 
Elena Ciovică din comuna Peri
șor — ea era bolnava — i-a plă
tit imediat 1000 lei. N-a avut timp 
nici să se mai tocmească. In altă 
zi Aurelia Anghel din Cerăt, bol
navă de T.B.C, a adus și apro-

ctt mai mult activitatea profesio
nală cu interesele personale. Are 
omul nevoie de bani I Vrea să-și 
construiască mai întîi o casă în 
București. Apoi, mai sînt desigur 
și alte cerințe pe care dînsul nț 
le spune oricui. Ceea ce poate să 
spună e că... tl costă foarte mult 
butelia de aragaz pe care o folo
sește pentru sterilizarea instru
mentelor medicale și o schimbă 
foarte des. De aceea * nevoit să 
ceară bolnavilor o... supra-taxă. 
Tn colo...... famelie mare, renume-
rație după buget mică...*

Ceea ce mi s-a părut Insă șt 
mai curios, este ceea ce mi-a po
vestit moș Florea, care lucrează 
în apropierea spitalului.

— Bine, taică — mi-a spus mo
șul — doctorul nostru ia bani de 
la bolnavi, hai să zic, ca să-i 
facă bine. Mă rog. nu cred că e 
drept, clar omul la nevoie, nu maj 
zice nimic. Dă oricît, numai să 
scape cu viată. Dar ca să iei bani 
și de la morii, asta n-am mai po
menit-o.

Și moșul, văztnd că-1 privesc 
cu neîncredere, a stăruit să-mi 
aducă fapte.

F-ata lui, Constanta Florea Bi- 
biriță, a născut un copil anormal. 
A cerut 
ajute ca să-l facă bine. I-a st 
însă că, dacă o trăi, numai după 
6 luni s-ar putea interveni. Acum 
era prea mic. Copilul însă după 
17 zile a murit. Dar doctorul n-a 
vrut să-i elibereze certificatul de

doctorului Costache
.j

Se pot reduce verigile
între producător și consumator

(Urmare din pag- l-a)

magazinele apartinînd Departa
mentului Comerțului Interior). A- 
ceste cîteva succese sînt elocvente 
dar în același timp palide. Cu o 
floare nu se face primăvara.

Avem de arătat și alte aspecte 
ale problemei. Adesea depozite 
ale I.C.R.T.I. sînt pline cu măr
furi care în magazine nu se gă
sesc, datorită faptului că O.C.L. 
nu le ridică la vreme. Poate că e 
mat bine să dăm și exemple în 
acest sens. „Pînă acum cîteva zile 
— mi-a spus tovarășul Dumitru 
Vasilescu, director al I.C.R.T.I.— 
O.C.L. nr. 2 nu ridicase încălță
mintea cauciucată de sezon (este 
vorba de cizinulițe, șoșoni, ga
loși). Din alte date primite de la 
tovarășul Ion Niculcea, șeful sec
ției tricotaje a I.C.R.T.I. pentru 
București reiese faptul că în tri
mestrul 111, O.C.L. nr. 1 a ridicat 
doar 85 la sută din tricotajele de 
bumbac, O.C.L. nr. 2 — 50 la sută
Ia același produs și 70 la sută 
din produsul ciorapi mătase.

da.
ma-

Exemple s-ar mal putea 
lată, de pildă, în timp ce în ....
gaziile bazei centrale se găsesc 
din abundență costume bărbătești 
50101. 50035, raglane 50911, 50330, 
taioare femei 50659, ele au lipsit 
multă vreme din unitatea nr. 8 
din Bulevardul Păcii nr» 52.

Conform contractelor încheiate 
I.C.R.T.I. este obligat ca la ter
menele stabilite să ridice marfa 
de la întreprinderi. Și aici este o 
problemă. Din pricina faptului că 
O.C.L. nu ridică produsele, marfa 
nouă este depozitată în fața celei 
mai vechi. In acest caz nu se 
poate face recepție ca lumea, Iar 
Ia eliberarea produselor în unele 
cazuri nu se realizează sortimen
tul comercial. Aceasta este una 
din cauzele pentru care cumpără
torii găsesc într-un magazin hai
ne de o singură talie, în altul 
pantofi cu un anumit număr. Blo
carea spațiului face ca produsele 
unor fabrici — recepționate șl 
facturate — să nu fie ridicate. 
Exemple? Iată. La data de 11 
octombrie de la întreprinderea

.,Bela Brainer" nu se ridicaseră 
1500 flanele plușate (facturate în 
28 septembrie), 855 treninguri 
copii, iar din produsele primei de
cade ale lunii nimic. Majoritatea 

O situație ase- 
și cu întreprin- 
Roșu“, 
adăuga la con- 
fondurilor de 
conturilor la

Am cunoscut, nu demult, la Chi- 
șinău. pe cîtfva scriitori din R.S.S. 
Moldovenească și am rămas cuce
rit de fervoarea și animația cu 
care și dezbat lucrările și planu
rile literare, chestiunile limbii, ale 
stilurilor șj genurilor din literatura 
sovietică — desigur cu ecouri di
recte din discuțiile mai ample ce 
se duc în întreaga Uniune. Nu 
mică mi a fost deci nerăbdarea de 
a parcurge cele aproape 400 de 
pagini ale antologiei recent apă
rute, „Glasuri tinere", care însu
mează o bună parte din activita
tea acestor confrați. Cartea oglin
dește cu fidelitate frămîntările și 
căutările lor, orientarea spre o a- 
numită tematică, izvorîtă direct 
din marile prefaceri sociale și u- 
mane. care s-au petrecut în viața 
Moldovei Sovietice — precum și 
ceea ce s a cristalizat și ce a ră
mas încă amorf în poezia și pro
za unor tineri scriitori moldoveni.

Dintre cei 16 poeți prezentf în 
antologie am reținut în primul 
rînd numele lui A Blanovschi, 
Vieru. L Damian, V. Teleuca 
A Ciubotaru.

In „Moldova mea un fel 
„ars poeticaA. Blanovschi 
adresează

A. 
tarii :

,Moldova mea, pîn’azî

Nu ți-am urzit să te

Și nu (i-am scris

G. 
Și

de 
se

nici o cîn- 
tare

mîndrești 
cu ea, 

răvașuri sună
toare.

Cum scrie-un tînăr la iubita sa"
Fără să facă promisiuni deose

bite. în stilul specific acestui gen 
de poezie, autorul cîntă cu pre
dilecție în celelalte bucăți schim
bările satului („Plugul de pe hat , 
„Pe locul nou desțelenit" etc.), 
veghea apărătorilor patriei — și 
se oprește ceva mai mult la peisa
jul Caucazului. sub influența vădi
tă a lui Lermontov. Sună frumos 
începutul poeziei „Pe muntele Da
vid" :

„Eu am rămas o seară pe mun
tele David, 

unde larguri privirii se des
chid, 

unde cerul i-aproape de 
pămînt, 

omul e cîntăreț ori- 
cînd ;

frunza bătrînului ste
jar 

legendă șî alta-ncepe 
iar,

Acolo

Acolo

A^olo

Acolo

unde

unde

Termină o

,GLASURI TINERE"
IN LITERATURA
MOLDOVEI SOVIETICE
Acolo unde piatra căruntă de pe 

zid
De douăzeci de veacuri îl știe pe

David"

De asemenea rețin atenția câ
teva din epigramele lui Blanovs
chi (aproape toți poeții moldoveni 
tineri și vîrstnici practică genul) 
din care transcriu două;

POETUL X

Știe-n strofe, zeci de zeci, 
Anotimpul sa imite : 
iarna scrie versuri reci, 
Vara versuri opărite.

IGREC

Un poet de muză șchioapă 
Versuri publică din plin, 
Banii vin la el pe apă
Și pîrău se duc pe vin.

scrieCu totul sprinten, G. Vieru 
mai mult pentru copii versuri cu
rate, cu zigzaguri inteligente, dove- 
dindu-se un ucenic bun la școala 
lui Topîreeanu. In „Pojar" e vor
ba de spaima ce-o trag vietățile 
pădurii în urma confuziei dintre 
licurici și scînteile adevărate 1 La 
fel, păpădiile reușesc să ridice înfel, păpădiile reușesc să ridice 
picioare noroadele cîmpenești :

„Miez de zi. Năduf și soare, 
Doar un vînt sfios adie.
In văzduh s-arată-n zare
Un balon de păpădie.
— Cine-i solul alb de nea ? 
Buburuza se întreabă.
Ce poftește și ce vrea, 
Unde-o fi avînd el treabă ?
Și cum stă în turn de pază
Pe cînd toți voiau să doarmă 
De amiază,
A și dat pe Ioc alarma
Ca să fie lumea trează:
— Ei, păzea! și dați-i zorul
Toți ca unul
Iute, iute! —

Ion Brad

Că la noi pe teritoriu 
Toți dau drumul
Cu duimul
Parașute!“...

(Alarma)
Remarcabil mi se pare de ase

menea acest catren intitulat 
„Ecoul* :
„Stă la vorbă pîn-la urmă 
Și la ce nu vrei răspunde 
Dar, ca să nu-i dai de urmă, 
Prin păduri și văi s-ascunde.

Ferindu-se mai mult decît alții 
de versurile dulcege și ușor desue
te, L. Damian, reușește în „Copi
lăria" o expresie condensată a 
sentimentului generației căreia răz
boiul l-a furat copilăria:
„Cînd Bălțul fumega ca un fitil, 
Iar Strîmba se topea în foc de vie, 
Ai tremurat în ochii-mi de copil 
Și ai murit în ei, copilărie."

Viața, renăscută din cenușă, îi 
dă azi tânărului sovietic posibili
tatea să-și cheme și să retrăiască 
minunea cîndva pierdută:

„Copilăria vine, vine, vine... 
Se vede că trăită nedeplin 
Ea se întoarce chiar din morți la 

mine
Ca pe genunchi o clipă s-o mai 

țin."
V. Teleucă aduce în poezia „Oș

teanul din Carpați“ un prinos 
jertfei ostașului sovietic căzut pen
tru eliberarea Romîniei de sub 
jugul fascist. Tot el schițează cu 
gingășie dragostea pentru locurile 
natale. Pentru sprinteneala versu
lui redau din „Rediu-mare, Re
diu-mare" :

„Plaiul tău cu grîu pe brazdă
Și chimirul de pădure

prieteni își împărtășesc pe un ton 
hazliu, necazurile pricinuite de ne
veste ușuratice și ahtiate după 
avere (A. Vasiliuc: Istorisiri des
pre căsătorie); un gazetar tânăr e 
lăudat de redactorul șef pentru un 
articol „bătăios" despre neajun
surile muncii într-un colhoz — ca 
pînă la urmă același redactor șef 
de la ziarul raional să i-1 tundă 
de tot ce avea mai interesant (I. 
Gaisaniuc : Metamorfoza); Iacob 
Nicanorovici, omul de servici de 
la un conservator, împlinește 
șaptezeci și cinci de ani, și în pre
ziua pensionării își aduce aminte 
de felurite întîmplări legate de 
viața unor muzicieni cunoscuți pe 
care i-a ajutat de atitea ori (I. 
Edlis: Ultimul concert); un om 
își amintește de prima lui dra
goste, de stîngăciile și jena ace
lor zile (G. Madan: Lupul) ; un 
agronom tînăr se întoarce într-un 
sat din care plecase de mult și re- 
găsindu-și acolo o dragoste veche 
uită multe amărăciuni pe care le 
socotea nevindecabile (G. Malar- 
ciuc : Revedere) ; o fetiță a nimă
nui a fost luată cîndva de suflet 
de către un actor de circ care era 
de fapt un comunist în ilegalitate 
— când e arestat, fetița îi conti
nuă opera (P. Meniuc : Păpușica); 
un tânăr ajuns pe pămînturile des
țelenite ale Kazahstanului își no
tează întîmplări de fiecare zi (V. 
Nicu: Pe pămînturi noi) etc.,

Prea mi-a fost duioasă gazdă
Ca uitările să-l fure, 
Iar cu tine, drumu-n viață 
L-am cercat de lung și mare 
Intr-o zi cu soare-n brață, 
Rediu-mare, Rediu-mare."

Mai romantic, plin de sensibili
tate, scriind versuri alerte și cu 
multă acuratețe, Arhip Ciubotaru 
ne dă în poemul său mai amplu 
„Rița“, transpunerea unei legende 
caucaziene despre figura unei fete 
care se sacrifică pentru colectivi
tate, poporul perpetuîndu-i amin
tirea în cîntecele sale. In genul 
epic, lucrarea lui Ciubotaru stă cu 
mult deasupra celorlalte deși în
cercările baladești sînt numeroase.

Am poposit mai mult la numele 
acestor tineri poeți fără intenția 
de-a tăgădui talentul și reușitele 
sporadice ale celorlalți. Ba aș pu
tea aminti poezii ca „Scrisoare din 
Altai" de P. Boțu, „Eroul vremu
rilor noastre" de G. Cărare, „Un 
gînd mă frămîntă adesea" și „înce
pătorului" de V. Mazepa, „Carie
ristul" de P. Starostin, „Ecou târ
ziu" de M. Ciubotaru și altele, 
care mi-au plăcut. Rămîne totuși 
ca o observație generală necesita
tea unor înnoiri pe linia depășirii 
prelucrărilor de poezie populară, 
pe linia scuturării versurilor de 
praf, de cuvinte artificioase, de 
rime false și asonanțe supraabun
dente. Elanul și patosul autentic 
specific poeziei sovietice moldove
nești merită și o expresie pe mă
sura sa.

Mult mai sever discernute, pa
ginile de proză din antologia „Gla
suri tinere" au o varietate mai 
mare, aduc în fața cititorului su
biecte felurite, majoritatea actuale, 
în genul schiței, povestirii, mo
mentului și foiletonului satiric. Un 
bătrîn din părțile Ialpugului po
vestește despre soarta tragică a 
unui țăran, care și-a sacrificat, 
altădată soția pentru pămînt (P. 
Boțu: Pe malul Ialpugului); doi resantă pentru lectorul romîn.

produse de sezon, 
mănătoare există 
derea „Tricotajul

S-ar mai putea 
secințe blocarea 
rulment, blocarea __
bancă și în ultima instanță vădu- 
virea cumpărătorilor de produsele 
de sezon.

Cum se poate realiza simplifi
carea circuitului ? Exemplificăm 
cu orașul București. Sarcinile 
O.C.L.-urilor privind aproviziona
rea magazinelor să fie preluate de 
către I.C.R.T.I. ca organ centrali
zator, care să asigure aprovizH 
narea tuturor magazinelor. Depo
zitele O.C.L. să fie transferate 
I.C.R.T.I. care să Ie specializeze. 
In acest fel s-ar putea obține re
zultate mai bune în aproviziona
re. Apoi, marile magazine să se a- 
provizioneze direct de la fabrici. 
Această descentralizare ar ușura 
mult circulația produselor, ar 
duce la descongestionarea maga
ziilor, la reducerea cheltuielilor de 
transport, în general la reducerea 
cheltuielilor de circulație și la o 
mai operativă aprovizionare a 
populației.

Ar mai fi o propunere. Fabri
cile mari să dispună de un grup 
de magazine. în acest fel s-ar în
tări și spiritul de răspundere al 
întreprinderii față de calitatea 
produselor.

Se ridică însă și alte probleme. 
Dacă pentru aprovizionarea popu
lației cu produse alimentare este 
necesară o rețea mare de unități 
comerciale, apoi pentru produsele 
industriale problema nu se pune 
așa. Nu în fiecare zi își cumpără 
omul palton, rochie, sau pantofi. 
Multitudinea unităților mici, a 
raioanelor în cadrul magazinelor 

produse- 
r---------- -----uneori

kilometri în căutarea unui palton 
talia X sau a unui pantof de cu
loarea Y. Secția comercială a Sfa
tului popular al Capitalei, orga
nele Comerțului Interior e necesar 
să studieze posibilitatea speciali
zării unora din micile unități, ală
turi de magazinele mari specia
lizate. Cumpărătorii s-ar descurca 
mai ușor, calificarea vînzătorilor 
ar putea fi desăvîrșltă și deservi
rea ar deveni mai operativă și 
mai civilizată.

duce la „pulverizarea" 
lor și cumpărătorul face

etc.
Am rezumat mai mult decît su

mar conținutul acestor lucrări în 
care se reliefează ou talent carac
tere și figuri de oameni sovietici, 
întîmplări actuale sau aduceri a- 
minte, simple momente sau trans
formări de mai lungă durată, toate 
într-un stil adeseori plin de pros
pețime și culoare. Se poate spune 
că după lectura poeziei din an
tologia de care ne ocupăm, rămîi 
cu senzația clară că tinerii proza
tori moldoveni au întrecut în 
multe privințe pe oonfrații lor 
poeți și în primul rînd în privin
ța stilului. De asemenea se poate 
spune că genul scurt e o bună 
școală pe care ei bine fac că o 
frecventează cu predilecție. Desi
gur, mai sînt în antologie și po
vestiri cam idilice, fără nerv, des- 
lînate, scrise într-un stil mai siro
pos. Ele nu dau însă tonul domi
nant. Inegalitățile sînt, în general, 
specifice începutului și caracteris
tice tinereții. De aceea, trecând! 
peste aceste inegalități, lectura an-1

— Să mor dacă pot să vă dau atît pe certificat!!
— Păi dacă mori te costă mai ieftin! 11

Desen de N. CLAUD1U 

constatare a morții pînă nu i-a 
încasat o sumă bunicică.

★
Dr. Pavel Costache se face vi

novat de grave abateri ca medic 
și ca om. Profitînd de călită ea 
sa. jecmănește fără milă și fără 
alegere, luînd bani de Ia vii și 
de la morți, călcând în picioare 
cele mai elementare îndatoriri ale 
unui medic.

în trecut, pentru faptele sale 
cunoscute de secția sanitară re
gională Craiova a fost sancțio
nat cu... mutarea disciplinară 
în funcția de director la $e 
cea. Halal sancțiune 1

Recidivist înrăit, dr. P. Costa- 
che continuă să-și facă, de cap în 
noua sa „feudă" nederanjat fiind 
de nimeni. Nu știm dacă Ministe
rul Sănătății și Prevederilor So
ciale cunoaște sau nu faptele sale. 
Acum însă cînd ele sînt dezvă
luite, să se ia cele mai drastice 
măsuri față de cel ce și-a făcut 
un titlu de glorie din a-și batjo
cori meseria.

ELENA POPESCU

barea procuraturii pentru o in
tervenție chirurgicală. Dar §00 de 
lei tot a plătit doctorului pentru 
osteneală. Nici colectiviștii nu 
sînt scutifi (Maria Padea născută 
Tudor, a plătit 300 lei pentru o 
operație). Și nici copiii. Cei mai 
mari, de 11 și T 
cîte... 300 lei intervenția. Cei mai 
mici însă, dau mai puțin. Și uite- 
așa, fiecare zi aducea venituri noi, 
Ba o injecție urgentă (acestea 
au de acum preț fix : 25 lei bu
cata cu materialul clientului) ba 
un certificat medical (Vasilica 
Ilie din str. Crișan — Șegarcea 
dorea să-și scutească bărbatul de 
armată și a reușit cu... 150 lei și 
o baniță de porumb) ba chiar și 
o rețetă care te costă numai 10 
lei. După cum vedeți, doctorul 
Costache încasează bani de la 
oricine și pentru orice. In cazuri 
cu totul excepționale, pacienții 
mai pot plăti și... în natură : ouă, 
pui, borcane cu untură și chiar 
produse agricole. Numai așa reu
șești să fii servit prompt și con
știincios. Altfel ai risca să mori 
cu zile.

12 ani, plătesc

Prologul - PATRIA ; Don Qui- 
jote — REPUBLICA ; Detașamen
tul lui Vaska Trubaciov — MĂ. 
GHERU, ELENA PAVEL. FLA. 
CARA. N. BALCESCU ; Căile dra. 
gostel - V. ALECSANDRI. BUCU. 
REȘTI, INRAȚIREA ÎNTRE PO
POARE ; Lumini verzi — I. C. 
FRIMU, COȘBUC; Vreau să cînt 
LUMINA, 23 AUGUST; Poznașii 
din Brandenburg - CENTRAL, AL. 
POPOV, LIBERTĂȚII ; O mică în. 
tîmplare - VICTORIA, ALEX. 
SAHIA, MIORIȚA, M. EMINESCU; 
O întîmplare la Benderath — DOI- 
NA ; In calea trăznetului — MĂ. 
XIM GORKI, 1 MAI ; In Oceanul 
Pacific - TIMPURI NOI ; Till 
Buhoglindă - TINERETULUI ; 
Mikolka cel viteaz — GH DOJA, 
MOȘILOR ; Păianjenul de aur — 
GRIVIȚA, ARȚA ; Primăvara pe 
strada Zarecinaia — VASILE

ROAITA, MUNCA; Aspecte de la 
Festivalul tineretului de la Mos. 
cova — CULTURAL ; Trenul merge 
spre răsărit — UNIREA ; Al 41 ’-a 
— ALIANȚA ; Călătorie miște' 
să - CONST. DAVID ; Un pic 
în munți - DONCA SIMO ; Fiii 
munților - ILIE PINTILIE ; Inima 
cîntă — VOLGA ; Călătorie în ti. 
nerețe - OLGA BANCIC ; Căpița, 
nul și eroul său - AUREL VLAI. 
CU ; Misterul din vechea mină — 
BOLESLAW BIERUT.

—•—

De la Teatrul Tlneretu'ui
Din motive tehnice, Vinerj 1 

noiembrie orele 19.30 se reprezintă 
piesa „Mult zgomot pentru nimic" 
în locul piesei „Romanticii".

................................................................................................................................................................................. .

tologiei rămîne o experiență inte-1 După ce-au zburdat prin pădurea Băneasa „uriașii" de la Căminul de coptt al fabricii de bera 
’ ’ ’ A . I «R ahova" ascultă cu interes o poezie



Deschiderea lucrărilor sesiunii
științifice

(Urmare din pag. l-a)
și afirmă tncă odată prioritatea șl 
prestigiul științei sovietice pe 
arena internațională.

In încheiere, acad. prof. dr. 
C. I. Parhon a subliniat grija 
partidului și a guvernului pentru 
dezvoltarea științei tn țara noa
stră, precum și sentimentele de 
profundă admirație și dragoste 
frățească pe care poporul romin 
le nutrește față de poporul so
vietic.

S-a dat apoi citire comunicării 
acad. prof. Traian Săvulescu, 
președintele Academiei R.P. Ro
mîne, intitulată: „Puterea crea
toare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie".

Comunicarea a relevat însem
nătatea epocală a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și a 
subliniat că a 40-a aniversare a 
acestui eveniment este o sărbă
toare pentru întreaga omenire 
progresistă.

Comunicarea a arătat că Lenin 
a pus în practică doctrina iui 
Marx și Engels fără dogmatism, 
in mod creator. Pornind de la 
studiul unei situații concrete noi, 
impuse chiar de viata fnsăși, 
Lenin a concretizat marxismul și 
l-a dezvoltat. Ceea ce după 
moartea lui Lenin a fost numit 
leninism, este marxismul dezvol
tat în condițiile create de o nouă 
epocă Istorică.

In continuare tov. M. Gh. 
Bujor a prezentat comunicarea: 
„Participarea batalioanelor revo
luționare romineștl la Marea Re- 
voirție Socialistă din Octom
brie",

la Academia R.P.R
Subliniind răsunetul pe care 

l-a avut izbucnirea revoluției din 
Rusia, în februarie 1917, asupra 
stărilor de lucruri din Romînia, 
vorbitorul a amintit începuturile 
mișcării revoluționare din țara 
noastră, la 1 Mai 1917 la Iași, 
odată cu trecerea primilor mili- 
tanți ai mișcărilor muncitorești 
din Romînia la Odesa, constitui
rea primei organizații revoluțio
nare romîne acolo și publicarea 
și împrăștierea primelor mani
feste cu conținut revoluționar.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare împrejurările în care au 
luat ființă după evenimentele din 
octombrie 1917 primele batalioa
ne revoluționare romînești, par
ticiparea lor activă alături de 
gărzile roșii la lupta împotriva 
forțelor interne și externe ale 
contrarevoluției.

Acad. C. Daicoviciu a expus 
apoi comunicarea : „Dezvoltarea 
științei istorice contemporane pe 
oaza învățăturii marxist-leni-

tă care, timp de 23 de ani, avea 
să conducă clasa muncitoare — ' 
clasă chemată istoricește să ©• 
rînduiască viața și destinele o- 
menirii în epoca noastră ■- pînă 
la 23 August 1944, iar după a- 
ceea să conducă țara întreagă.

In comunicarea sa intitulată : 
„Situația economică a Romîniei 
în anii avintului revoluționar 
(1917—1922)“, acad. V Malins- 
chi a subliniat că antrenarea ță
rii în orbita sistemului capitalist 
mondial, dependența economiei 
față de capitalul străin și politi
ca reacționară dusă de guverne
le burghezo-moșierești au gene
rat în anii de după Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie 
o seamă de consecințe nefaste 
pentru întreaga economie națio
nală și pentru situația clasei 
muncitoare.

G.A.S. „Alexandru Șahi,a" raionul Oltenița, reg. Bucu
rești. Sectorul avicol al G.A.S. din corn Mînăstirea a luat in 
ultimii ani o mare dezvoltare. Aici se cresc peste 15.000 rațe 
de rase diferite. In foto: Crescătoria de rațe.

SPORT-SPOPT-SPORT-SPORr*

Numirea 
al R. P. 
Chineză

noului ambasador 
Romîne în R. P- 
și R. D. Vietnam 
hotărtre a ConsiliuluiPrintr-o ___ , _

de Miniștri, tov. Teodor Rudenco 
a fost eliberat din funcția de ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, iar printr-un decret al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
a fost numit ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne în Republica Populară 
Chineză și în Republica Demo
crată Vietnam în locul tov. Nico- 
lae Cioroiu, care a primit o altă 
însărcinare.

Recepție la ambasada 
Turciei

științei istorice co 
baza învățăturii 
niste“.

După ce a înfățișat pătrunde
rea puternică a gîndirii și faptei 
marxist-leniniste în domeniul is
toriografiei, vorbitorul a subli
niat, între altele, marea valoare 
pe oare o prezintă pentru știința 
istorică din toate țările publi
carea în U.R.S.S. a „Istoriei 
universale** în zece volume, din 
care primele două volume au și 
apărut.

In continuare, el a arătat rea
lizările istoricilor din țara noa
stră pe calea înfăptuirii sarcinei 
trasate de Congresul al II-lea 
al P.M.R., aceea de a elabora, 
cu forțele unui .larg colectiv. • 
istorie a Romîniei care să sin
tetizeze de pe pozițiile marxist- 
leniniste tot ce s-a realizat la 
noi pe tărîmul științei istorice și 
să însemne un pas înainte în 
soluționarea unor probleme de 
bază ale istoriei noastre — pro
bleme ale procesului de formare 
a poporului romîn, ale istoriei 
contemporane. ale periodizării 
istoriei. Vorbitorul a trecut apoi 
în revistă studiile noi de istorie 
întreprinse intr-o serie de țări 
ale lagărului socialist.

Acad. prof. Petre Constanti- 
nescu-Iași a prezentat comunica
rea intitulată : „însemnătatea 
Revoluției Socialiste din Octom
brie pentru istoria Romîniei**,

Prin transformările create sub 
impulsul Revoluției din Octom
brie — a subliniat, printre alte
le, vorbitorul — s-a ajuns la 
creșterea avîntului revoluționar 
al maselor din Romînia, la crea
rea unui curent ideologic și de 
luptă bine determinat și activ

Ședința de după amiază
In ședința de dupăIn ședința de după amiază, 

acad. Mihail Roller a prezentat 
. „Avîntul revoluțio

nar al maselor populare din Ro
mînia in anii 1917-1921. Crearea 
Partidului Comunist Romîn**.

Vorbitorul a făcut o analiză a 
perioadei de mari învolburări 
sociale în Romînia — 1917-1921 
— subliniind covîrșitoarea impor
tanță pe care a avut-o Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie în creșterea avîntului revo
luționar al maselor populare din 
țara noastră și în crearea parti
dului marxist-leninist al proleta
riatului romîn.

Sub steagul marxism-leninis
mului, clasa muncitoare din Ro
mînia aliată cu țărănimea mun
citoare și condusă de Partidul 
Comunist a cucerit puterea poli
tică în stat și călăuzește între
gul popor în munca și lupta de 
construire a socialismului. pe 
drumul deschis întregii omeniri 
de victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Acad. Gh. Oprescu a prezentat 
apoi comunicarea „Revoluția din 
Octombrie și dezvoltarea artelor 
în R. P. Romînă“ în care a ară
tat pe larg puternica influență 
pe care ideile Revoluției din Oc
tombrie le-au jucat în dezvolta
rea artei și culturii romînești. In 
comunicare s-au subliniat condi
țiile istorice deosebite în care 
oamenii de cultură și artă din 
Romînia au trecut la construirea 
unei culturi artistice socialiste.

Au mai prezentat comunicări 
T. Bugnariu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R. despre 
„Influența Revoluției Socialiste 
din Octombrie asupra gîndirii 
sociale din Romînia*' și Manea

comunicarea :

Marți seara, ambasadorul Tur
ciei la București, Celal Tevfik 
Karasapan, a oferit o recepție în 
saloanele ambasadei, cu prilejul 
sărbătorii naționale a Turciei — 
aniversarea proclamării Repu
blicii. Nr

La recepție au luat parte: Al. 
Lăzărescu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, Ministerul Co
merțului și Ministerul Forțelor 
Armate ale R.P. Romîne, oameni 
de artă și cultură..

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Ne vor vizita 
baschetbaliști turci 

și cehi
Pregătirile selecționatelor 

Greciei s-au încheiat
Nestoridis, I. Ifandis, E. Pa- 
nakis, A. Lucaniâis, A. Stama- 
diadis (înaintași).

Echipa va îi însoțită de antre
norul Rino Martini, selecționerul 
unic, Sotiris Asprogheratas, mem
bri ai ligii ateniene de fotbal și 
numeroși ziariști. Antrenorul 
Martini a anunțat că vineri echi
pa urmează să facă un ușor an
trenament de acomodare pe sta- 
dionul „23 August**.

Cu mare interes este privit la 
Atena și jacul dintre echipele 
secunde ale celor două țări prie
tene. Intîlnirea se va disputa pe 
stadionul „Panathinaikos**. Cu 
toate că de două zile la Atena 
plouă torențial, biletele 
acest meci s-au epuizat intr-un 
timp record. Fotbaliștii roinini 

•isînt foarte apreciați aici. Gaz- 
deie sint dornice să se compor
te la înălțimea așteptărilor și 
speră să contrabalanseze in me
ciul echipelor „B“ un eventual 
eșec al primei naționale Ia Bucu
rești. Așa se explică și faptul că 
selecționerii pun mare preț pe 
acest meci introducind in echipa 
secundă jucători cu mare rutină 
internațională ca Dermatis. Teo- 
fanis și Grigoriadis. Federația 
greacă a anunțat că echipa B va 
fi alcătuită vineri seara din ur
mătorul lot de jucători: Asper- 
ghis, Serafidiș, Darakis, Lemos, 
Âlupis, Mavropoulos, 
Sanioglu, Dermatis, 
toforidis, Teofanis, 
Grafas și Dimexis.

★
Cuplajul internațional de fotbal 

care se va desfășura duminică 3 
noiembrie pe stadionul ,23 Au
gust" va avea loc după următorul 
program: ora 12,45, Arbitri Bucu
rești — Arbitri Sofia ; ora 14,45, 
R^P. Romînă — Grecia în cadrul 
preliminariilor campionatului mon
dial.

ATENA 29 (Prin telefon de la 
trimisul Agerpres).

Echipele selecționate de fotbal 
ale Greciei (A și B) și-au în
cheiat programul de pregătire in 
vederea jocurilor pe care le vor 
susține la 3 noiembrie la Bucu
rești și respectiv Atena.

Echipa națională a Greciei »a 
părăsi Atena in cursul dimineții 
de joi urmînd să soseasc la 
București pe aerodromul Bănea- 
sa în jurul orei 18. Așa după 
cum s-a mai anunțat echipa Gre
ciei va deplasa de București un 
lot de 16 jucători: S. Theodori- 
dis, E. Tanakis (portari); S. An- 
ghelopoulos, 1. Rosidis. P. Papou 
lidis, C. Linoxilachis (fundași), 
I. Holevas, S. Papazoglu, C-

pentru

cea de-a doua jumătate a 
noiembrie țara noastră va

Cuvîntarea tovarășei CORNELIA MATEESCU, 
secretar al C. C. al U. T. M.

In 
lunii ___ _  , -
fi vizitată pentru prima oară de 
echipa reprezentativă masculină 
de baschet a Turciei. Oaspeții 
vor susține trei intilniri in com
pania echipelor rom ine de bas
chet. Primul meci intre echipele 
R.P. Romine și Turciei se va des
fășura în ziua de 24 noiembrie 
la București. La 26 noiembrie 
baschetbaliștii turci vor intllni 
la Tg. Mureș echipa de tineret a 
țării noastre iar o zi mai tirziu 
vor juca cu selecționata orașului 
Tg. Mureș.

La invitația asociației Progre
sul intre 10 și 20 decembrie va 
sosi in țară echipa cehoslovacă 
de baschet Lokomotiv Karlovy 
Vary. Baschetbaliștii cehoslovaci 
vor juca la Oradea, Orașul Sta
lin și București.

Intilniri internaționale 
de gimnastică

Odată cu începerea noului se
zon sportiv de toamnă gimnaștii 
noștri vor susține mai multe in
tilniri internaționale. La 22 no
iembrie la Cluj va avea loc me
ciul dintre echipele masculine și 
feminine ale orașelor Cluj și Chi- 
șinău (U .RSS.). Două zile mat 
tirziu gimnaștii din Chișinău vor 
evolua în Capitală în compania 
echipelor masculine și feminine 
ale asociației Dinamo.

In zilele de 7 și 8 decembrie 
la Zagreb (exerciții liber alese) 
și Karlovaț (exerciții impuse) se 
va disputa meciul dintre echipele 
masculine ale R.P.F. Iugoslavia 
și R.P. Romine. Revanșa acestei 
intilniri urmează să se desfășoa
re la București in aprilie 1958.

(Agerpres)

din Romînia urmeazăU.T.C.
pilda glorioasă a Comsomolului, 
învață din experiența valoroasă a 
Comsomolului și aplică această 
experiență în munca și lupta sa 
de mobilizare a tineretului pen
tru construirea socialismului.

Tineretul patriei noastre crescut 
și educat cu grijă părintească de 
către Partidul Muncitoresc Romîn 
în spiritul internaționalismului 
proletar, nutrește față de po
poarele primului și puternicului 
stat socialist și față de gloriosul 
tineret sovietic, cele mai adînci 
sentimente de dragoste, stimă și 
admirație.

Pentru poporul nostru, pentru 
tineretul patriei 
nia cu popoarele 
socialist, primei 
nit pe drumul 
liste și care construiește 
nismul, cu popoare ce au acuma- 

o asemenea experiență în 
de construcție socialistă, 
neprețuit.

Sovietice și Guvernul Sovietic a- 
preciază activitatea Comsomolului, 
munca entuziastă a celor 18.500.000 
de comsomoliști. Pentru meritele 
deosebite în munca de valorificare 
a pămînturiior virgine și înțele- 
nite și construirea noilor uzine și 
hidrocentrale de pe șantierele Si
beriei și Uralului, în 1957 a de
corat Comsomolul pentru a treia 
oară cu cea mai înaltă distincție 
cu „Ordinul Lenin“.

în continuare vorbitoarea a re
liefat faptul că tineretul sovietic 
participă în mod activ la întărirea 
prieteniei și colaborării în lumea 
întreagă.

Anul acesta, gazdă a celui de 
al 6-lea Festival Mondial a fost 
tineretul sovietic. Acest festival a 
constituit cea mai importantă în- 
tîlnire pentru pace a tineretului 
care a avut loc vreodată.

înaltul patriotism al comsomo- 
liștilor și tineretului sovietic, ero
ismul său nemărginit în munca 
de zi cu zi se bazează pe condu
cerea înțeleaptă a partidului co
munist. Tot ce are tineretul sovie
tic se datorește partidului, părin
tele iubit al tineretului. Forța 
Comsomolului constă în aceea că 

tuKtu — r____  ____ este condus de P.C.U.S., ca aplică
nismului. Comsomoîiștii leagă cele activ politica partidului, este re- 
mai luminoase nădejdi, viitorul zerva lui de nădejde și un ajutor 
lor de succesele patriei, de cauza în luptă. ,
comunismului. A sluji cu cinste în încheiere tov. C. Mateescu' 
patria socialistă, a răspunde la a subliniat : Gloriosul drum de 
chemarea partidului, a devenit o luptă al Comsomolului leninist, 
lege în viața Comsomolului. Cu exemplul său de slujire plină de 
un entuziasm uriaș a răspuns ti- abnegație a poporului sînt pilde 
neretul sovietic la chemarea par- înălțătoare pentru toate organiza- 
tidului și guvernului de a pleca țiile comuniste de tineret, pentru 
la valorificarea pămînturiior înțe- toți tinerii progresiști din lume, 
lenite, de a pleca în masă la Uniunea Tineretului Muncitor 
construirea noilor obiective indus- — organizație revoluționară de 
triale din regiunile de răsărit ale tineret, creată și condusă de Par- 
țării. tidul Muncitoresc Romîn, conti-

Partidul Comunist al Uniunii nuatoarea glorioaselor tradiții ale

(Urmare din pag. l-a)

„Ordinul Lenin". După victo- 
asupra fascismului, Comsorno- 
a mobilizat și canalizat cu a- 

vînt sporit, sub conducerea par
tidului, elanul și energia tinere
tului pentru refacerea economiei 
ce a suferit pagube mari în urina 
războiului, pentru îndeplinirea 
sarcinilor mărețe ale planului 
cincinal postbelic.

Datorită muncii avîntate eroice 
a poporului sovietic la care Corn- 
somolul și-a adus contribuția din 
plin, planul cincinal de după 
război a fost îndeplinit înainte 
de termen. Pentru meritele sale în 
opera de refacere a țării sovietice 
Comsomolul a fost distins a doua

tie
ria
lui

Garofoglu, 
loanu. Hris- 
Grigoriadis,

care a culminat cu înființarea sociale din Romînia" șl Manea 
Partidului Comunist din Romî- Mănescu, membru corespondent 
nia în anul 1921, Prin crearea al Academiei R.P.R. despre „Pu- 
Partidului Comunist din Romî- ferea economică a sistemului so- 
nia poporul romîn se înarmează cialist mondial".
cu o forță călăuzitoare conștien- (Agerpres)

După cum se știe, la invitația 
Uniunii Ziariștilor din R.P.R. se 
află în țara noastră ziariștii bra
zilieni Jocelyn dos Santos și Gil
berto Lima.

Luni seara oaspeții au vizitat 
redacția revistei „Romînia de azi“, 
unde au ascultat o expunere a 
tov. Nicolae Moraru, redactor șef 
al revistei, așupra recentei sale vi
zite în Brazilia.

Cu acest prilej, Jocelyn dos 
Santos a ținut să-și exprime sen
timentele de prietenie pentru po-

oară cu „Ordinul Lenin“. 
în continuare tov. Cornelia 

teescu a spus :
Gloriosul Comsomol în tot 

cursul activității sale, în toate 
pele de dezvoltare a Statului 
vietic a constituit un ajutor 
nădejde al Partidului 
al Uniunii Sovietice.

Astăzi, Comsomolul leninist sub 
conducerea P.C.U.S. mobilizează 
și însuflețește tineretul sovietic la 
lupta pentru înfăptuirea comu-

, mai luminoase nădejdi,

Ma-

<le- 
eta« 
So- 
de 

Comunist ta! 
ra 
de

natria socialistă, a răspunde la a subliniat : Gloriosul drum *. i___ .. t,—-1

noastre, priete- 
puternicului stat 
țări care a por- 
construirii socia- 

comu- crosului
ope- 
este

Asemenea 
mai avut loc 
alte orașe din țară.

★
adunări festive
la Cluj, Galați și în

au

Finala
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie"
Pe stadionul Tineretului se va 

desfășura duminică 3 noiembrie 
cu începere de la ora 9 dimi
neața finala crosului pe echipe 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie**, 
întrecerile vor avea loc la urmă
toarele categorii: juniori — 3.000

m.; seniori — 5.000 m.; junioare 
— 1.000 m. și senioare — 1.200 
m. La actuala ediție a crosului 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie* 
vor participa echipe din toate 
regiunile țării precum și echipe 
din orașul București.

INFORMAȚII
porul romîn și admirația fața de 
realizările sale in ultimii ani.

Ir
Marți seara s-au înapoiat în 

Capitală venind din Franța tine
rii soliști, soprana Teodora Luca- 
Ciu, basul Ion Prisăcaru și pia
nista acompaniatoare Susana Ca
ruso. După cum s-a mai anunțat 
tinerii soliști romîni au participat 
recent la concursul internațional 
de canto de la Toulouse unde au 
repurtat un frumos succes.

(Agerpres)
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Sesiune festivă la Institutul 
de cercetări zootehnice

Cele 14 referate și comunicări 
prezentate, ca și discuțiile ce au 
urmat, au scos în evidență reali
zările obținute de cercetătorii 
institutului prin folosirea docu
mentației sovietice, a experienței 
cercetătorilor sovietici, a schim
bului de experiență cu prilejul 
vizitelor reciproce între cercetă
torii romîni și sovietici.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a 40-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
la Institutul de cercetări zooteh
nice din Capitală a avut loc în 
zilele de 28—29 octombrie o se
siune festivă de referate și comu
nicări științifice privind folosi
rea experienței sovietice tn do
meniul zootehniei în țara noas
tră.

Fabrica de cărămizi din Roman are 2 cuptoare Hoffman. Arderea se face prin alimentarea 
cu cărbune prin partea superioară a cuptoarelor.

In fotografie: La partea su perioară a cuptorului nr. 1 se face alimentarea cu cărbuni.
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MAPELE 0CT0NBR1E- 
o râscrncc in destinele omenirii

(Urmare din pag. l-a) i

populare. Tn fața partidului nos
tru s-s pus problema fundamen
tală a revoluției — cucerirea pu
terii de către oamenii muncii. 
Pentru partidul nostru a fost lim- 
pede că această problemă va pu
tea fi rezolvată cu succes, numai 
asigurînd rolul conducător al cla
sei muncitoare în frunte cu par
tidul ei marxist-leninist, numai 
dacă clasa muncitoare va inche- 
ga o trainică alianță cu țărăni
mea muncitoare, făurind astfel 
forța socială capabilă să răstoar
ne puterea claselor exploatatoare.

Călăuzindu-se în mod creator 
după învățătura marxist-leninistă, 
partidul nostru a putut organiza 
lupta victorioasă a oamenilor 
muncii, tn frunte cu clasa munci
toare, pentru instaurarea regimu
lui de democrație populară.

Firește că procesul istoric al in
staurării puterii politice a clasei 
muncitoare nu s-a desfășurat și 
nici nu s-ar fi putut desfășura în 
mod identic în țări atît de dife
rite ca Imensa Chină, cu struc
tura ei economică și socială atît 
de comnlexă, ca Cehoslovacia, 
dezvoltată din punct de vedere 
industrial, sau ca unele țări bal
canice cu o economie predomi
nantă aorară Ce rezultat, în 
fiecare din aceste țări s-au ma
nifestat un șir de particularități 
tn ceea ce privește etapele dez
voltării revoluției, formele vieții 
politice, amploarea și ritmul 
transformărilor socialiste. Dar 
experiența construirii noii orîn
duiri în toate țările socialiste • 
confirmat încă odată valabilita
tea universală a învățăturii Iui 
Lenin despre dictatura proleta
riatului.

învățătura marxist leninistă

trecerii de la capidespre câile trecerii de la capi
talism la socialism a fost îmbo
gățită de Congresul al XX-lea 
«1 P.C.US.

Tn condițiile actuale, cînd 
există numeroase țări socialiste 
și s-a format puternicul lagăr 
socialist, cînd larga mișcare de
mocratică și socialistă din țările 
capitaliste crește și se dezvoltă, 
se deschid posibilități pentru 
forme pașnice de trecere la so
cialism a unor țări. Dar oricare 
ar fi forma de trecere la trans
formarea socialistă a societății, 
esența ei rămîne în mod inevi
tabil aceeași : puterea politică a 
clasei muncitoare, în frunte cu 
detașamentul ei înaintat — par
tidul marxist-leninist.

★
Tn viața întregii mișcări mun-

truire a secialismului, partidul In 
jurul căruia s-au unit strtns ma
sele largi ale poporului.

Este un merit istoric •! 
P.C.U.S. tn fața poporului sovie
tic și a proletariatului interna
țional acela că apărînd ca lumi
na ochilor unitatea sa, și zdrobind 
pe troțkiști, buharinlști, grupuri
le de naționaliști burghezi, pe 
toți aceia care au încercat să 
submineze unitatea sa de mono
lit, Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice a reușit să asigure vic
toria socialismului în U.R.S.S. 
Experiența drumului istoric stră. 
bătut de P.C.U.S., intransigența 
și fermitatea, perseverența cu 
care s-a îngrijit de întărirea uni
tății rîndurilor sale constituie • 
pildă și un invățămînt de o im
portantă vitală pentru partidele 
comuniste și muncitorești din în-in viata iuuck/, ...— ,—........

citorești internaționale are o în- treaga lume.
semnătate uriașă activitatea Iui In anii avîntului revoluționar

LM. po.Uu er..,.. ....
revoluționar, avangarda clasei fere partidul comunist, partid de 
muncitoare. țip nou, călăuzit de învățătura

Victoria Revoluției Socialiste marxist-ieninistă. Partidul nostru 

«■«« . «n™..
ricește necesitatea vitala pentru Conducerea de către partid a 
Ujj, “ * * s-!--- m.,n^Ur\a.a nantril
ționară, a unui partid revoluție- -------- ,
mimarea muncitorească revolu- luptei maselor muncitoare pentru 
tionară, a unui partid revoluție- instaurarea puterii populare tn 
nar, înarmat cu teoria marxist- Romînia a asigurat desfășurarea 
leninistă și unit printr-o discipli- victorioasă a acestei lupte, 
nă de fier. ~ ----- •

Azi e c_
că dacă

... Trăgind învățăminte din glo-
cu desăvîrșire limpede riosul drum istoric parcurs de 

— ___ Uniunea Sovietică a P.C.U.S., Învățăminte confirmate
reușit să reziste tuturor încercă- de propria sa experiență, parti- 
rilor și să construiască cu succes dul nostru, ca și celelalte parti- 
societatea socialistă în condițiile de frățești apără ca lumina ochi- 
grele ale încercuirii capitaliste, lor unitatea rîndurilor partidului, 
aceasta s-a datorat faptului că coeziunea sa ideologică, întăreș- 
poporul sovietic a fost condus te legătura sa cu masele, luptă 
de către partidul comunist, forță cu intransigență împotriva ori- 
conducătoare în op?ra de cons- căror încercări de a subminsconducătp

coeziunea șl disciplina interisară 
a partidului.

Aceasta este chezășia îndepli
nirii cu suoces de către partid a 
sarcinilor complexe ce-i ' *“ 
epera de construire a 
mului în țara noastră.

★
Clasa muncitoare are

istorică de a transforma întreaga 
societate, de a făuri o nouă orîn- 
duire, relații de producție noi, 
socialiste, în întreaga economie, 
de a construi o noua suprastruc
tură a bazei economice a 
societății. Aceste sarcini de • 
amploare și complexitate fără 
precedent, pot fi îndeplinite cu 
succes numai dacă clasa munci
toare are în mîinile ei puterea 
de stat, deoarece opera de cons
truire a socialismului nu se des
fășoară și nu s-ar putea desfă
șura niciodată în voia mersului 
de la sine. Ea nu poate fi decît 
rodul activității conștiente și or
ganizate a oamenilor muncii, 
conduși de partid, care folosesc 
statul socialist ca instrument 
principal pentru construirea noii 
orînduiri.

Revoluția Socialistă din Octom. 
brie a dovedit capacitatea clasei 
muncitoare nu numai de a con
duce societatea, dar și de a a- 
sigura ridicarea ei pe o treaptă 
superioară de dezvoltare.

Cu cîtă forță se 
astăzi previziunea 
care încă 
brie 1917 
socialistă 
dezvoltări 
a tuturor 
societății I

La a 40-a aniversare a Revolu
ției din Octombrie, Uniunea So- mu'fțî? 
vietică a devenit țara primei ”

constă tn aceea că orînduirea de 
stat socialistă asigură condițiile 
materiale pentru ca oamenii mun
cii să se poată bucura efectiv de 
drepturi și libertăți democratice.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice a asigurat participarea 
activă la viața obștească a mase
lor oamenilor muncii, realizînd 
unirea lor strînsă în jurul parti
dului și al statului socialist.

Un proces asemănător de dez
voltare a democrației socialiste se 
petrece tn celelalte țări socialiste, 
unde puterea clasei muncitoare

revin în 
socialis

sarcina

adeverește 
lui Lenin, 

în ajunul lui Octom- 
a arătat că revoluția 
va deschide calea unei 
nemaivăzut de rapide 
forțelor oreatoare ale

centrale electrice atomice din lu
me, a primei rachete balistice 
intercontinentale, a primului sa
telit artificial al pămîntului. Cu 
a uriașă forță, realizările Uniunii 
Sovietice au arătat lumii întregi 
ce pot să înfăptuiască oamenii 
muncii' cînd au în mîinile lor pu
terea de stat și sînt conduși de 
partidul marxist-leninist pe calea 
spre comunism.

Statul nostru democrat-popular, 
folosind creator experiența Uniu
nii Sovietice, îndeplinește cu suc
ces sarcina de a construi econo- ___  r_____ ..
mia nouă, socialistă. El întărește a trezit la viața politică Și ob- 
și lărgește neîncetat sectorul so- ștească activă cele mai largi 
cialist al economiei, pe baza poli- mase ale poporului, 
ticii leniniste de industrializare Preocupîndu-se de dezvoltarea 
socialistă a țării și de cooperați- democrației socialiste partidele 
vizare a agriculturii. în interesul comuniste și muncitorești din ță- 
ridicării continue a nivelului de rile de democrație populară nu 
trai al celor ce muncesc. Ca re- uită totodată că tn perioada de 
zultat al acestei politici au fost trecere de la capitalism la socia- 
obținute succese de o însemnătate lism, cînd mai există clase ex- 
hotărîtoare în construirea bazelor ploatatoare și rămășițe ale aces- 
economice ale socialismului. As- tora lupta de clasă nu încetează, 
tăzi producția industrială a Ro- comtinuînd să acționeze ca o lege 
mîniei reprezintă mai mult de ju- obiectivă.
mățate din venitul național el pe aceea este necesară e vigi- 
țnrii. lentă neslăbită a oamenilor mun-

Peste 43% din suprafața agri- ciii fermitatea și hotărîrea în a- 
colă a țării este ocupată de secte- pararea ' " .
rul socialist al agriculturii.

Crește necontenit nivelul de trai
al muncitorilor, țăranilor, 
tualilor.

Cultura și știința au 
un bun al poporului.

Toate aceste cuceriri 
porului romîn au devenit pu»>uuc datorită faptului că puterea de i°r- Aceasta este o forma aparte 
stat se află în mîinile oamenilor a luptei de clasă în care rolul 
muncii în frunte cu clasa munci- determinant îl are activitatea e- 
toare, că statul democrat-popular ducativă dus- rfe ti(Jul cIasei 
desfașoara o uriașa activitate de . ;organizare a economiei și de dez- muncitoare și de statul socialist, 
voltare a culturii. In această privință un rol u-

★ riaș îl are lupta partidului împo-
Una din cele mai importante friva ideologiei burgheze. Lupta 

tonsil In făurirea unei turme w reformiste sub loale lormele lor 
perioare a democrației — demo- de manifestare, lupta împotriva 
crație pentru cei ce muncesc. concepțiilor idealiste în știință,

Democrația burgheză oricare ar îm otriva influențelor străine în 
fi forma pe care o îmbracă și ori; 
cît de poleită ar fi de apologeții 
capitalismului este și rămîne în
totdeauna o formă a dictaturi» de pentru triumful ideologiei socia- 
clasă a burgheziei o democrație list tru consondarea uni. 
pentru cei puțini împotriva celor ’ rr tații poporului în jurul partidu-

Esența democrației socialiste lui și guvernului și, deci, pen-

cele mai largi

larii și de cooperați- democrației socialiste partidele 
■iculturii. în interesul comuniste și muncitorești din ță-

intelec-

devenit

ale po- 
posibile

, i cuceririlor revoluționare 
ale poporului.

Așa cum a arătat experiența 
Uniunii Sovietice și propria noa
stră experiență trecerea de la ca
pitalism la socialism presupune 
un Îndelungat proces de formare 
a conștiinței socialiste a oameni-

literatură și artă reprezintă sar
cina de o importantă hotărîtoare

tru consolidarea puterii muncito- < 
rilor și țăranilor. i

★
In zilele noastre, socialismul 

s-a transformat tntr-un sistem 
mondial. Pe calea deschisă de 
Revoluția din Octombrie au pășit 
popoarele unui șir de țări din Eu
ropa și Asia, printre care și po
porul roanîn.

Intre țările socialiste, unite 
prin comunitatea intereselor, a 
ideologiei și a țelului final, s-au 
statornicit relații de tip nou, ba
zate pe principiile internaționalis
mului proletar și caracterizate 
prin deplina egalitate în drepturi, 
prin colaborare tovărășească și 
ajutor reciproc prietenesc.

Ca primă țară a socialismului, 
dispunînd de o uriașă experiență, 
Uniunea Sovietică acordă un pu
ternic ajutor internaționalist ce
lorlalte țări socialiste. însușirea 
creatoare a experienței de 40 de 
ani a patriei Revoluției din Octom
brie ușurează mult înaintarea 
spre socialism a țării noastre, ca 
și a celorlalte țări de democrație 
populară. De cîte ocolișuri și ră
tăciri nu s-au cruțat partidele 
comuniste și muncitorești învă- 
țind din această experiență, stră- 
dulndu-se, cu tot mai mult suc
ces, s-o aplice creator, potrivit 
condițiilor istorice concrete 1

Ca și celelalte partide din ță
rile socialiste partidul nostru 
consideră drept element funda
mental al politicii sale externe 
întărirea continuă a prieteniei 
de nezdruncinat cu Uniunea So
vietică, a unității lagărului so
cialist, în frunte cu U.R.S.S., a 
legăturilor frățești între toate 
țările socialiste. întărirea unității 
țărilor socialiste este chezășia a- 
părării independenței naționale și 
a construirii cu succes a socia
lismului în fiecare dintre aceste 
țări.

i Marea Revoluție Socialistă din 
, Octombrie a însemnat apariția 
t pentru prima oară în istorie a 
. unui stat care militează cu o 
> consecvență neabătută pentru a-
■ părarea păcii și dezvoltarea priete- 
• niei popoarelor. Luptînd cu con-
■ secvență pentru pace, poporul so-
■ vietic a fost totodată hotărlt să dea

e ripostă oricărui agresor. Omeni
rea îi este recunoscătoare Uniunii 
Sovietice pentru că a făurit forța 
capabilă să nimicească mașina 
de război hitleristă și nu va 
uita niciodată eroismul și abne
gația cu care poporul sovietic 
și-a vărsat sîngele pentru a 
salva din jugul fascist popoarele 
înrobite.

Interesele tuturor popoarelor, 
interesele întregii omeniri cer 
ca relațiile între țările cu orîn- 
duiri sociale diferite să fie în
temeiate pe principiile coexisten
ței pașnice — așezate de Lenin 
încă din 1917 la baza politicii 
externe a statului sovietic. Oa
menii muncii din lumea întreagă 
privesc cu fierbinte simpatie 
neobositele eforturi ale Uniunii 
Sovietice și celorlalte state so
cialiste îndreptate spre apărarea 
păcii și promovarea principiilor 
coexistenței pașnice.

★
Poporul sovietic, sărbătorind 

aniversarea Marii Revoluții So
cialiste, poate pe bună dreptate 
să fie mîndru că în acești 40 de 
ani, înfăptuind poruncile lui Le
nin, a construit cu succes socia
lismul, a repurtat victorii de în
semnătate istorico-mondială, jus- 
tificînd pe deplin încrederea oa
menilor muncii de pretutindeni.

Poporul romîn, alături de toa
te popoarele lumii, sărbătorește 
aniversarea Marelui Octombrie 

. cu o uriașă însuflețire și cu o 
nestrămutată încredere în victo- 
ria socialismului.

Acum 40 de ani, oamenii mun- 
( cii cuceriseră puterea într-o sin- 
‘ gură țară, care se asemuia pe 
■ atunci unei insule asaltate de va

lurile încercuirii capitaliste vrăj- 
’ mașe. Astăzi, pe calea deschisă 
1 de marele Octombrie înaintează 
• treisprezece țări, cuprinzînd a- 

proape un miliard de oameni. 
Cresc neîncetat și se maturizea
ză în toate țările forțele clasei 
muncitoare — stegar al păcii și 
progresului social.

Ideile marxism-leninismului, i- 
deile care au luminat calea măre
ței Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, înaintează victorios, cu
cerind de partea lor mase uriașe. 
Viitorul aparține socialismului 1



O. N.U. are datoria

să răspundă la apelul Siriei
NEW YORK 29. — Trimisul 

special Agerpres transmite: In 
ședința din după-amiaza zilei de 
28 octombrie Adunarea Genera
lă a O.N.U. a continuat exami
narea plîngerii Siriei cu privire 
la amenințarea securității ei și a 
păcii internaționale.

Delegatul turc, deși a recunos
cut prezența în număr mare a 
unor trupe turcești la frontiera 
cu Siria, a continuat să susțină 
că aceasta este o chestiune inter
nă care nu intră în competența 
Organizației Națiunilor Unite.

Respingînd acest argument de
legatul grec a subliniat că orice 
concentrări exagerate de trupe 
de a lungul unei frontiere afec
tează în mod justificat interesele 
țării vecine. Pe poziția evitării 
cu orice preț a unei acțiuni hotă» 
rîte din partea O.N.U. și pentru 
respingerea cererii Siriei în legă
tură cu trimiterea de către O.N.U. 
a unei comisii de anchetă s-au 
situat și delegații Angliei, Fran
ței și Iranului.

Sprijinind propunerea de trimi
tere a unei comisii de anchetă, 
delegatul grec. Andreas Stratos, 
a arătat că O.N.U. are datoria să 
răspundă apelului făcut de un 
stat care prezintă fapte în spriji
nul poziției sale. Trimiterea unei 
comisii de anchetă va putea con
tribui la determinarea cauzelor 
tensiunii, aceasta fiind o măsu
ră în deplină conformitate cu 
Carta O.N.U.

Delegatul Albaniei, Behar Shty- 
la, precum și delegatul iugosla
viei, Joza Brilej, și-au exprimat 
îngrijorarea cu privire la evoluția 
situației într-o regiune apropiată 
de țările lor. Delegatul iugoslav 
a subliniat că practica și respon
sabilitățile Organizației Națiunilor

Unite cer examinarea cu toată 
grija și urgența a acestei proble
me pentru a se evita o agravare 
și mai mare a situației.

Luînd cuvîntul din partea dele
gației ungare, Endre Sik, a criti
cat tărăgăneala cu care a fost 
abordată discutarea unei proble
me de o asemenea seriozitate, 
problemă de care Adunarea Ge
nerală a fost sezisată în urmă 
cu 20 de zile.

Ultimul care a luat cuvîntul a 
fost delegatul Bielorusiei, Kiselev. 
Acesta a subliniat că interesele 
monopolurilor petrolifere ameri
cane au inspirat actuala politică 
agresivă față de Siria. Kiselev a 
citat o serie de fapte în legătu
ră cu activitatea subversivă des
fășurată de diplomații americani 
din Siria și cu rolul provocator 
jucat de misiunea lui Loy Hender
son în Orientul Apropiat. Kiselev 
a arătat că afirmațiile delegatului 
turc cu privire la inexistența unor 
baze americane în Turcia sînt in
firmate chiar de o recentă ediție 
a revistei americane de 
care publică date și I 
despre o stație radar ; 
situată în apropierea 
Turciei cu U.R.S.S.

★
NEW YORK 29. — De 

respondentul Agerpres : 
dința plenară din dimineața de 
octombrie a Adunării Generale 
O.N.U., au continuat dezbaterile 
asupra plîngerii Siriei, cu privire 
la amenințările la adresa securită
ții ei din partea Turciei, în cadrul 
căreia au luat cuvîntul delegații 
Pakistanului, Ucrainei, Siriei, Uni
unii Sovietice, Belgiei și gomin- 
danistul.

Ministrul de Externe al Siriei a 
arătat în cuvîntarea sa că primul 
pas, spre creiarea unei atmosfere 
de destindere în Orientul Mijlociu 
ar fi formarea unei comisii de an
chetă, care să fie trimisă la fața 
locului.

; aviație 
fotografii 
a S.U.A. 
frontierei

la 
In

co- 
șe-
29

Alanevrele trupelor NATO 
pot încuraja o agresiune 

împotriva Siriei
DAMASC 29. (Agerpres). — 

TASS transmite: La 28 octombrie 
un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al Siriei 
a făcut următoarea declarație: 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Siriei a remis reprezentanților 
diplomatici ai Italiei, Greciei, 
Germaniei occidentale, Belgiei. 
S.U.A., Olandei și Danemarcei 
care sînt membre ale N.A.T.O., 
note amintind de recenta deci a 
rație a comandamentului N.A.T.O. 
referitoare la manevrele fixate 
pentru 31 octombrie — 2 noiem
brie 1957 cu participarea trupelor 
americane și engleze care fac 
parte din efectivul N.A.T.O. Mi
nisterul Afacerilor Externe al Si
riei a atras atenția reprezentanți
lor diplomatici ai statelor men
ționate că Turcia poate folosi a- 
ceste manevre pentru a întreprin
de acțiuni agresive împotriva Si
riei, contînd că N.A.T.O. va spri
jini acțiunile ei, și că scopul sta
ționării trupelor N.A.T.O. în a- 
propierea coastelor Turciei din 
imediata vecinătate a teritoriului 
sirian este de a acționa de partea 
armatei turce. Aceasta poate trans
forma trupele N.A.T.O. într-o u- 
nealtă a agresiunii.

*
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CAIRO 29 (Agerpres). —4 
China Nouă transmite : Tine- 4 
retul din organizația de rezis- I 
tență populară din Port Said 4 
a anunțat că sprijină pe deplin * 
Siria. Ziarul „Al Gumhuria" 4 
anunță că aceste organizații au 4 
adresat ambasadei siriene la T 
Cairo un mesaj în care arată I 
că sint pe de-a-ntregul alături 4 
de Siria in lupta sa eroică im- 4 
potriva comploturilor străine. 4 
Organizația de rezistență popu- 4 
Iară din Port Said a fost în- I 
ființată în timpul agresiunii I 
anglo-franco-israeliene de anul 4 
trecut. î

4 Mitinguri și adunări ♦ 
!ale tinerilor comuniști} 

din Italia ‘

ROMA 29 (Agerpres). —♦ 
I TASS transmite : Din inițiali- T 
4 va Federației Tineretului Co- 4 
♦ munist Italian, la 27 octonir T 
4 brie în diferite orașe ale țării I 
4 au avut loc mitinguri și adu- 4 
4 nări ale tinerilor comuniști 4 
4 care luptă pentru apărarea pă- J 
+ cii, la care au rostit cuvîntări 4 
♦ fruntași ai Partidului Comu-4 
4 nist Italian și ai Federației Ti- 4 
4 neretului Comunist Italian. 4

La mitingul tinerilor comu-1 
x niști din regiunile Piemont, 4 
4 Lombardia și Liguria, organi- f 

4 zat la Torino, a luat cuvîntul 1 
4 Cian Carlo Pajetta, membrul 
Partidului 4

t

Flota a 6-a americană care staționează în permanență în Mediterană, patrulează din nou în 
Mediterana orientală. Ea cuprinde 4 port-avioane, 3 crucișătoare, 25 distrugătoare, 6 subma
rine, 40 de nave amfibii șl 15 vase de aprovizionare, în total 93 vase și 50.000 oameni. In 
ultimele zile flota a fost întărită cu mai multe nave, printre care crucișătorul „Camberra“, 
echipat cu proiectile teleghidate.

In fotografie: flota a 6-a patrulînd în Mediterana orientală^

In sprijinul unei rodnice dezvoltări 
a relațiilor comerciale internaționale

Infervenjia reprezentantului R. P. Romîne 
în comitetul nr. 2 al O. N. U.

4 al Secretariatului
4 Comunist Italian.
T Gian Carlo Pajetta a che- 4 
4 mat tineretul să lupte pentru^ 
4 pace, să consolideze Federa- 4 
4 ția Tineretului Comunist lta-ț 
4 lian. La adunarea tinerilor co-1 
4 muniști din trei provincii din 4 
+ regiunea Veneția, care a avut* 
J loc la Padova, a luat cuvîntul 4 
4 Renzo Trivolli, secretar gene- 4 
4 ral al Federației Tineretului* 
4 Comunist Italian. 4T . . ... ±4

> 
4

Obiceiuri la Bonn ♦
Prlntr.o hotărtre oficială 1 

bătaia a fost reintrodusă^ 
In școlile vest germane, f 
In hotărlre se arată câf 
bătaia ,,este un obicei^ 
vechi" la care nu se poate J 
renunța.

4 . Un mare miting al tinerilor
* comuniști din Italia centrală 4 
4fl
♦I

avut loc la Livorno.

* — Acum tu știi că nu tre-*
* buie să abandonăm obiceiurile»
4 noastre. ♦

♦
(Desen din ziarul* 

„lunge Well") }

NEW YORK 29. Trimisul spe- < 
cial Agerpres transmite: In- 1 
tre problemele care fac obiectul i 
dezbaterilor din Comitetul nr. 2 < 
al O.N.U. se află și problema dez- < 
vcltării relațiilor comerciale inter- i 
naționale. <

in acest sens există o serie de < 
recomandări ale Consiliului eco- i 
nomic și social al O.N.U. cu pri- 1 
vire la măsurile ce pot fi luate în < 
domeniul extinderii legăturilor ;
dintre state pe calea dezvoltării i 
comerțului. Exprimînd dorința a 
numeroase delegații de a vedea 
soorind rolul Organizației Națiu- , 
nilor Unite In rezolvarea cores
punzătoare a acestei probleme, 
delegația bulgară a prezentat un 
proiect de rezoluție care, bazîn- 
du-se pe recunoașterea necesității 
unei organizații internaționale 
pentru comerț, recomandă convo
carea în anul viitor a unei con
ferințe <a experților din țările in
teresate în vederea examinării 
posibilităților practice pentru dez
voltarea comerțului pe bază de 
egalitate, avantaj reciproc și su
primarea obstacolelor artificiale. 
Concluziile unei asemenea confe
rințe ar putea fi examinate la vii
toarea sesiune a Consiliului eco
nomic și social al O.N.U. și la 
cea de-a 13 sesiune a Adunării 
Generale a O. N. U.

Luind cuvîntul în sprijinul a- 
cestui proiect de rezoluție bulgar, 
reprezentantul R. P. Romîne, BA
ZIL ȘERBAN, a scos în relief ex
periența pozitivă dobîndită de 
numeroase țări europene în efor
turile pentru îmbunătățirea rela
țiilor comerciale.

Bazil Șerban a arătat că o în- 
tîlnire a experților comerciali din 
țările interesate ar putea îmbogăți 
raportul secretarului general cu 
numeroase sugestii asupra meto
delor și căilor de urmat în rezol
varea unor probleme cum sînt re
lațiile comerciale dintre Est și 
Vest, sau cu privire la comerțul 
exterior al țărilor slab dezvol ate.

Reprezentantul R. P. R. Bazil 
Șerban, s-a referit în continuarea 
intervenției sale la lipsurile și 
neajunsurile acelei propuneri care 
se afli în dezbaterea Comitetului 
prin care se recomandă alăturarea 
tuturor țărilor membre ale O.N.U. 
ia așa numitul acord al organiza
ției comerciale de cooperare inter
națională — (Gatt). Bazil Șer
ban a arătat că acfasta nu poate 

I să constituie o soluție satisfăcă
toare, mai ales dacă se ține seama

că în organizația amintită nu 
ticipă decît 35 de state, iar 
numeroase țări sînt supuse 
continue discriminări ori de cîte 
ori este vorba de o eventuală ad
mitere a lor. Numai o organizație 
cu adevărat universală care să 
elimine orice fel de discriminare 
ar corespunde necesității îmbună
tățirii relațiilor comerciale. In a- 
cest sens, dacă statele membre 
ale actualei organizații Gatt do
resc transformarea ei într-o agen
ție specializată a O.N.U., atunci 
este necesar să se renunțe la ori
ce fel de discriminare și să se 
asigure respectarea caracterului 
său universal.

Lucrările Comitetului nr. 2 al 
O.N.U. continuă cu dezbaterea di
feritelor proiecte de rezoluție de
puse.

par- 
alte 
unei

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, dr. PETRU GROZA 

Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, CHIVU STOICA 

Primului secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, GH. GHEORGHIU-DEJ

București
Vă rugăm să primiți mulțumirile noastre sincere pentru felicită

rile cordiale pe care le-ați transmis Republicii Democrate Germane 
cu ocazia celei de-a 8-a aniversări a înființării sale. Adîncirea și 
întărirea relațiilor noastre de colaborare frățească și de ajutor reci
proc vor contribui la construirea cu succes a socialismului în țările 
noastre, la creșterea bunăstării popoarelor noastre și la menține
rea păcii în lume.

Președintele Republicii Democrate Germane
W. PIECK

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane 

O. GROTEWOHL
Prim secretar al Comitetului Central al Partidului 

Socialist Unit din Germania
W. ULBRICHT

Excelenței Sale dl. PETRU GROZA,
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii

Populare Romîne
Foarte mișcat de amabilele dv. felicitări trimise cu ocazia zilei 

drapelului austriac și a aniversării proclamării neutralității favorabile 
îmbunătățirii relațiilor internaționale, rog pe Excelența Voastră și 
Prezidiul Marii Adunări Naționale să'primească sincerele mele mul
țumiri si urările cele mai bune, pentru fericirea personală a Exce
lenței Voastre și pentru fericirea poporului romîn.

ADOLF SCHARF 
Președinte Federal al Austriei

■■■ ■' - ' ■ o------------ ---------------- ---------- — '

Semnarea planului de colaborare 
culturală pe anul 1958 între U.R.S.S. și R.P.R.

MOSCOVA 29. — Corespondentul Agerpres transmite
catul cu privire la tratativele dintre Uniunea Sovietică și 
blica Populară Romînă în legătură cu elaborarea planului 
laborare culturală pe anul 1958.

Intre 21 șl 29 octombrie au 
avut loc la Moscova tratative în
tre Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Romînă în legă
tură cu elaborarea planului de 
colaborare culturală pe anul 
1958,

Comuni- 
Repu- 

de co-

a fost

Recepjia oferită de ambasadorul Turciei în U R.S.S.
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 29 octom
brie Kemal N. Kavur, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Turciei în U.R.S.S., a oferit o 
recepție cu prilejul sărbătorii nai 
(ionale a Turciei — Ziua procla. 
mării republicii.

La recepție au participat Niko
lai Bulganin. Nikita Hrușciov, A- 
nastas Mikoian, Vilis Lațis, pre
ședintele Sovietului Naționalități
lor al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Ivan Bagramian, mare
șal al Uniunii Sovietice și alte 
persoane oficiale.

Documente adoptate 
de Biroul Consiliului Mondial al Pâcii

STOCKHOLM 29 (Agerpres).
La 29 octombrie și-a încheiat lu
crările la Stockholm Biroul Con
siliului Mondial al Păcii.

Biroul a adoptat o serie de 
documente: „Rezoluția generală44, 
„Declarația cu privire la primej-

dia care amenință Siria“, „Con
gresul pentru dezarmare și cola
borare internațională44, „Apelul 
cu privire la organizarea unei 
campanii de două săptămîni îm
potriva experiențelor atomice44 
etc.

In cursul tratativelor 
examinată problema îndeplinirii 
planului de colaborare culturală 
între U.R.S.S. și Romînia în anul 
1957 și a fost elaborat planul de 
colaborare culturală pe 1958.

Cele dară părți au constatat 
că în 1957 legăturile culturale 
dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Romînă s-au 
dezvoltat cu succes pe baza 
deplinei egalități în drepturi, a 
prieteniei profunde și a interesu
lui reciproc.

La elaborarea și discutarea 
planului de colaborare cc.lturală 
pe 1958, cele două părți au por
nit de Ia necesitățile vitale ale 
întăririi continue și sub toate as
pectele a colaborării culturale 
care corespunde intereselor po
poarelor noastre frățești.

Planul pe 
o sferă largă 
colaborarea 
niile: artei, 
vățămîntului
activității editoriale, 
ziunii și

Planul 
pe anul 
R.P.R. a
Mihailov, ministrul Culturii al 
U.R.S.S., și de A. Joja, ministrul 
Invățamîntului și Culturii al 
R.P.R.

goane „Ganz**, șantierul naval 
„Gheorghiu-Dej". Produsele a- 
cestor uzine sînt cunoscute și 
mult apreciate nu numai în 
Ungaria, ci și în multe țări 
din lume. în zilele grele din 
octombrie-noiembrie anul tre
cut, muncitorii din Budapesta 
s-au ridicat în apărarea pu
terii populare, iar după zdro
birea rebeliunii au venit la 
uzine pentru a vindeca prin 
munca lor rănile pricinuite de 
contrarevoluție, pentru a res
tabili viața normală în țară. 
Planul primului semestru al 
anului 1957 a fost îndeplinit 
de industria ungară în propor
ție de 105,9 la sută și în a- 
ceasta un mare merit revine 
muncitorilor din Capitala Un
gariei.

Budapesta este centrul cui- 
„Poarta Dunării" — așa este tuni ungare. Stagiunea teatra- 

denumită frumoasa Budapesta, ~ 
capitala iubită a poporului un
gar. Panglica argintie a flu
viului străbate orașul împăr- 
țindu-l în două. Pe malul drept 
urcă mici străduțe medievale 
care dispar în verdeața încă
runțită de toamnă a pădurii ; 
pe malul sting, în Pesta, soa
rele cald, în contrast cu toam
na, își plimbă razele-i jucăușe 
pe steaua de pe cupola parla
mentului de un rubiniu strălu
citor. Pe fluviu, pe malurile și 
podurile lui, pe străzi și în aer 
— pretutindeni viața clocoteș
te, totul este în mișcare, pulsul 
orașului bate ritmic și încor
dat.

încotro te-ai îndrepta, vezi 
case îmbrăcate în schele. Pe 
zi ce trece orașul devine tot 
mai frumos. Parcă nici n-ar fi 
toamnă, ci primăvară ; casele 
apar frumoase și luminoase ca 
primăvara. în tramvai sau au
tobus auzi oamenii dindu-și cu 
părerea asupra culorii în care 
ar fi mai nimerit să se tencuias
că casele de pe străzile cen
trale, sau dacă să se înalțe ar
cade pe bulevardid Rakoczi, ce 
case ar trebui să se constru
iască pe locurile rămase vira
ne încă din timpul războiului. 
Pe aceste locuri, unde se vor 
construi peste 20.000 de locu
ințe, au și început lucrările. 
Un mare cartier, unde se ajlă 
strada Fiastiuk a fost aproape 
terminat. Aici se vor deschide 
două școli, două mari magazi
ne, grădinițe de copii și creșe. 
în centrul cartierului se cons
truiește o mare clădire cu zece 
etaje.

Se termină refacerea case
lor distruse în mod barbar de 
bandele contrarevoluționare în 
octombrie-noiembrie anul tre
cut. Acum, aceste case devin 
și mai frumoase, mai confor
tabile decît erau în trecut.

Budapesta este inima indus
triei ungare. în Capitală se gă
sesc cele mai mari întreprin
deri, mîndria țării — combi
natul metalurgic și de cons
trucție a mașinilor de la Cse- 
pel, uzina constructoare de vu-

lă a și început. Pe scenele tea
trelor se prezintă noi specta
cole. Alături de noi piese ale 
scriitorilor unguri contempo
rani și de lucrările clasicilor 
maghiari, teatrele din Buda
pesta vor prezenta in această 
stagiune piese de V. Vișnevski, 
A. N. Ostrovski, B. Brecht, 
Sean O'Casey, J. O'Neill, J. 
Cocteau. In zecile de cinemato
grafe din Capitală rulează fil
me maghiare și străine. Cine
matograful cu ecran lat „Cor- 
vin", distrus de contrarevolu
ționari în octombrie anul tre
cut, este acum refăcut.

S-au deschis săli de expozi
ție, muzee, biblioteci. Aici te 
observă totdeauna un mare a- 
flux de vizitatori, care doresc 
să-și petreacă timpul în mod 
plăcut și să-și complecteze cu
noștințele, să cunoască operele 
oamenilor de artă de seamă 
maghiari și străini.

Magazinele din Budapesta, 
e cu vitrine elegante, sînt pline 

de cumpărători. In ultimele 
luni, salariul oamenilor mun
cii a sporit în medie cu 17— 
23 la sută.

în Ungaria, anul acesta, s-a 
strîns o recoltă bogată. în uni
tățile comerciale de legume 
sint depozitate grămezi de cele 
mai variate legume și fructe, 
în magazinele de produse de 
carne atîrnă de cirlige din a- 
bundență șunci, cîrnați, meze
luri. Locuitorilor Budapestei le 
place să mănînce bine și ei au 
această posibilitate.

Inima orașului bate ritmic, 
locuitorii lui muncesc cu hăr
nicie și dîrzenie, construindu-și 
un viitor mai bun. Poporul 
muncitor este strîns unit în 
jurul partidului, in jurul gu
vernului Janoș Kadar, care in 
zilele grele din noiembrie 195b 
a condus țara pe calea refa
cerii, pe calea muncii pașnice. 
Clasa muncitoare din Buda
pesta a învățat multe din 
periența toamnei trecute și 
va permite niciodată să se 
pete cele întîmplate.

ex- 
nu 
re-

I. BARTA 
ziaristă din R.P. Ungară

TRATATIVELE

Atentat tn parlamentul israelian
IERUSALIM 29 (Agerpres). — 

Potrivit relatărilor agenției Franc» 
Presse, Ia 29 octombrie a fost să- 
vîrșit un atentat în Darlamentul is
raelian. în timp ce aveau loc dez
baterile cu privire. la politica ex
ternă a guvernului, de la galerie

a fost aruncată o bombă care a 
rănit grav pe ministrul cultelor și 
pe ministrul transporturilor.

Au fost de asemenea răniți ușor 
primul ministru, Ben Gurion și 
ministrul de externe, Golda Meir. 
Atentatorul a fost arestat.

anul 1958 cuprinde 
de probleme privind 
culturală în dome- 
cinematografiei, în- 

s/perior, presei, 
radiodifu-

televiziunii.
de colaborare culturală 
1958 dintre U.R.S.S. și 
fost semnat de N. A.

U.R.S.S. în S.U.A. Din partea ame
ricană la tratative iau parte W. 
LACY, secretar de stat adjunct 
special pentru schimburile Est- 
Vest ale S.U.A., și alți reprezen
tanți americani.

Fiind inițiatoarea stabilirii unui 
schimb vast care să cdntribuie la 
apropierea și înțelegerea reciprocă 
dintre popoarele american și so
vietic, delegația sovietică a pre
zentat la tratative un plan concret 
de colaborare culturală între 
U.R.S.S. și S.U.A. pe anii 1958— 
1959.

Mister Charles Merril, cel 
mai vechi asociat al celui mai 
mare birou de mîsiți din Neto 
York „Merril, Linch, Pearce, 
Fenner and Been" s-a adresat 
tribunalului cerînd divorțul de 
cea de a treia soție a sa. La 
tribunal dl. Merril a declarat 
că, deși capitalul său e evaluat 
la 5 milioane dolari, el nu este 
totuși în stare să-și întrețină 
soția care locuiește în stațiunea 
climaterică Palm Beach, deoare
ce ea cheltuiește anual 360.000 
dolari.

Dacă soția risipitoare a lui 
mister Merril cheltuia anual 
S60.000 dolari, frumușica sumă 
cheltuită revine la 1000 dolari 
pe zi. Această sumă de 1000 
dolari, conform datelor oficiale 
ale biroului american de recen
sământ reprezintă venitul anual 
mediu a 4.600.000 de familii 
din S.U.A. Așadar, doamna 
Merril cheltuia într-o singură 
zi tot atît cît cheltuiește anual 
o familie americană dintre cele 
mai obișnuite.

Silvia Porter — colaborator 
al ziarului „New York Post" 
— este considerată în S.U.A. 
specialistă în probleme econo
mice. Dar citind ultimele ei 
articole, ajungi la concluzia că 
adevărata ei vocație sînt bas
mele pentru copii.

Iată unul din aceste basme 
„în țara mea — scrie Silvia 
Porter — se tinde spre înfăp
tuirea visului lui Karl Marx, 
deoarece astăzi America este

mal aproape de egalitatea 
absolută a veniturilor decît 
orice altă țară din lume", 

închipuiți-vă cît de indignat 
s-o fi simțit mister Merril ci
tind asemenea rînduri! E de 
crezut însă că indignarea celor 
4.600.000 familii americane a 
fost și mai mare. După cît se 
pare basmele doamnei Porter 
nu îndeamnă la un somn 
liniștit I

Un alt basm scris de doamna 
Porter și publicat în „New 
York Post" are un subiect ana
log. „în esență — scrie ea —,

țle tn această privință. Intenția 
acestei doamne este să convingă 
lumea că „modul de viață a- 
merican" e raiul pe pămînt și 
că între miliardarul Ford și 
șomerul Smith nu este nicio 
deosebire.

Numai că odată cu articolele 
acestei propagandiste a „capita
lismului popular" a apărut în 
S.U.A. o carte scrisă de Cleve
land Amory și intitulată „Ulti
mele stațiuni climaterice". Con
ținutul acestei cărți ne permite 
să facem unele comparații in
teresante pe tema basmelor.

Basmele
doamnei Porter

noi am desființat clasele foarte 
sărace și sărace". Avem impre
sia că doamna Porter, deși 
s-a erijat în specialist-economist 
nu cunoaște datele publicate 
deunăzi de biroul de recensă- 
mînt al S.U.A., dale din care 
reiese clar că 19.980.000 familii 
— adică peste 50 la sută din 
familiile americane — cîștigă 
„mai puțin decît minimul nece
sar pentru satisfacerea cerin
țelor sociale".

Se știe că orice basm are o 
morală. Basmele economice ale 
doamnei Porter nu fac excep-

’doamnei Porter.
în suburbia Bols Dor& — 

povestește Cleveland Amory
— un oarecare bogătaș William 
Fanestock a agățat pe pomii 
din grădina lui fructe artificiale 
care, ca și robinetele din bă
ile sale, sînt făcute din aur ma
siv. în timp ce Fanestock are 
în băile lui robinete de aur, 
peste 25 la sută din americani
— conform datelor publicate 
deunăzi de direcția pentru 
chestiunile construcției de lo
cuințe — nu au în locuințele 
lor nici măcar canalizare.

„Cailor celebrilor bogătași 
Belmont din Newport li se 
schimbă hamurile dimineața, la 
prînz și seara. Noaptea caii sînt 
acoperiți cu cearșafuri de in 
albe ca zăpada pe care e cusu
tă stema brodată a Belmonților. 
Acești cai au parte de o îngriji
re medicală după ultima ex
presie a științei" — scrie Cle
veland Amory.

în schimb, într-un raport 
prezentat la 10 octombrie a.c. 
președintelui Eisenhower de 
conducătorii agenției federale 
pentru asigurarea socială se 
spune că în S.U.A. mor zilnic 
„900 de oameni care ar mai 
putea fi salvați de la moarte". 
Asta înseamnă că zilnic, la fie
care un minut și jumătate 
moare cîte un american care nu 
are banii necesari să-și cumpere 
medicamentele, să achite ono
rariul medicului sau să-și plă
tească un pat la spital.

Astfel de comparații am pu
tea face la nesfîrșit. Ele sînt 
mult mai convingătoare decît 
basmele doamnei Porter. Din 
aceste contraste reiese adevăra
ta realitate americană.

Pomii pe care cresc fructele 
de aur ale lui mister Fanestock 
sînt stropiți cu sudoarea a 
nenumărați muncitori americani. 
Prin basme dulcege, doamna 
Porter și complicii ei în ale 
scrisului caută să sulemenească 
realitatea americană contem
porană.

EM. RUCAR

REDACȚIA Șl ADMINIS1 RAflA BucuiejU Pta|a „Scloteli*. TeU 7.00.10, TIPARUL Combiaatul Poligralic „Casa Solatell L V. StaUa*<

sovieto-americane 
în problema dezvoltării contactelor 
și legăturilor dintre U.R.S.S. și S.U.A

WASHINGTON 29 (Agerpr^).— 
TASS transmite : La 28 octombrie 
la Washington au început trata
tivele sovieto-americane în proble
ma dezvoltării contactelor și legă
turilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
Actualele tratative se desfășoară 
în conformitate cu înțelegerea la 
care s-a ajuns anterior în legătură 
cu dorința de a discuta măsurile 
concrete îndreptate spre dezvolta
rea schimbului și contactelor din
tre cele două țări.

Delegația sovietică este condusă 
do G. N. ZARUBIN, ambasadorul

Acest plan prevede schimbul reciproc de delegații, specia
liști în diferite ramuri ale industriei, agriculturii, învățămîntului. 
și ocrotirii sănătății. Delegația sovietică propune să se stabilească 
legături strinse între oamenii de știință sovietici și americani și 
să se organizeze un schimb de păreri în diferite domenii ale 
științei.

In scopul stabilirii de contacte între deputății Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și membrii Congresului S.U.A., partea sovie
tică propune să se organizeze un schimb de delegații de repre
zentanți ai acestor organe legislative din cele două țări.

Propunerile sovietice prevăd stabilirea unui schimb vast și or
ganizarea de călătorii ale reprezentanților artelor, organizarea 
unui schimb de filme și programe muzicale radiotelevizate. Dele
gația sovietică a propus de asemenea să se organizeze schimbul 
de delegații ale lucrătorilor din comerțul celor două țări, ale re
prezentanților presei și stabilirea unei comunicații aeriene directe 
între U.R.S.S. și S.U.A.

Luînd cuvîntul la ședință G. N. 
Zarubin, șeful delegației sovietice, 
a spus :

Considerăm că extinderea legă
turilor și contactelor între țările 
noastre trebuie să contribuie la 
îmbunătățirea relațiilor sovieto- 
americane și la slăbirea încordării 
internaționale, spre ceea ce a tins 
întotdeauna și tinde guvernul so
vietic.

Șeful delegației americane, Lacy, 
a declarat la ședință că guvernul 
său acordă o mare însemnătate ac
tualelor tratative. Totuși, el nu a 
prezentat în cuvîntarea sa nici un 
fel de propuneri concrete, cu Ac
cepția propunerii de a se proceda 
la un schimb de programe radio și 
televiziune. Totodată reprezen-

tantul american a susținut că U-* 
niunea Sovietică ar împiedica sta» 
bilirea de contacte și legături în
tre cele două țări.

Răspunzînd reprezentantului a- 
merican, G. N. Zarubin a arătat 
necesitatea organizării de schim
buri și contacte între cele doua 
țări pe o bază permanentă și trai
nică. Șeful delegației sovietice a 
respins ca neîntemeiate afirmațiile 
reprezentantului american că Uniu
nea Sovietică ar pune piedici în 
calea schimbului și contactelor din
tre țări. G. N. Zarubin a declarat 
că delegația sovietică este gata să 
examineze cu atenție propunerile 
americane.

Următoarea întîlnire între dele-k 
gații va avea loc la 4 noiembrie, j

Criza de guvern din Franța
PARIS 29 (De la coresponden

tul Agerpres) : După eșecul în
cercării lui Guy Mollet de a for
ma un nou guvern, ca urmare a 
faptului că Adunarea Națională 
Franceză i-a refuzat învestitura 
prin 290 de voturi contra 227 pre
ședintele Republicii Franceze, 
Rene Coty, a însărcinat pe Felix 
Gaillard, fost ministru de Finanțe

în guvernul Bourges-Maunoury să 
încerce rezolvarea crizei care du
rează de aproape o lună. Gaillard 
a început consultările cu diverși 
fruntași, politici francezi. Intr-o 
declarație făcută la radio Felix 
Gaillard a făcut apel la realizai 
rea unei „uniuni naționale44 ba
zată pe forțele politice de 
dreapta.
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