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Oamenii muncii

-Si'
Au fost terminate lucrările de construcție,

montaj și încercare ale ciclotronului de 12,5 Mev

în fotografie: Se fac ultimele verificări ale ciclotronului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

de pe ogoare întîmpină 
cu importante succese

7 Noiembrie

unîți-vă !
Radiograma | 

de pe bordul 3; 
vasului
Transilvania" <
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Comitetul pentru Ener
gie nucleară și Institutul 
de Fizică Atomică, al A- 
cademiei R. P. Romftie 
anunță că după punerea 
în funcțiune în luna iulie 
a.c. a reactorului de 
2000 Kw., oamenii de 
știință și tehnicienii ro- 
mîni, în strînsă și prie
tenească colaborare cu 
Specialiștii sovietici, au 
terminat lucrările de 
-onstructie și montai pre- 
.iim și acelea de încerca
re a utilajelor la ciclotro- 
nul de 12,5 Mev livrat 
de către întreprinderile 
sovietice de specialitate. 
Sînt în curs operațiile de [ 
reglaj general al instala
ției în vederea punerii 
sale in funcțiune.
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„Ne măsurăm 
PUTERILE!"

Și-au îndeplinit

Tn cinstea zilei de 7 noiem
brie tot mai multe întreprin
deri raportează îndeplinirea 
înainte de termen a planu
lui anual de producție. 
In REGIUNEA BAJA MA- 

și-au îndeplinit pînă acum 
> .iul anual 8 întreprinderi in
dustrial.

! • DIN RAMURA LEMNULUI
( și-au îndeplinit planul anual pînă 

acum întreprinderile „Placajul**- 
București, „Balta Sărată** din 
regiunea Timișoara, „Gheor- 
ghe Doja“ din Arad, precum și 
I.F.E.T. ul Vatra Dornei.

• 5 întreprinderi industriale din 
ORAȘUL CLUJ, întreprinderea 
minieră, întreprinderea carierelor 
de piatră nr. 4, întreprinderea 
„Triumf**, fabrica de mucava 
,,Karl Liebknecht** și întreprinde
rea pentru colectarea și industria
lizarea laptelui — au realizat 
înainte de termen planul anual de 
producție.

O nouă victorie a locialismului la sate
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Se deapănă timpul molcom, 
cronologic. Numeri zilele aidoma 
perlelor unui colier și mai rupi 
o filă din calendar. Te uiți la 
timp și-ți pare rău cînd constați 
că fiecare zi te face să treci de 
anii tinereții. Dar n-ai ce-i face 
timpului. Din totdeauna a fost 
„nepăsător și rece“. N-a ripostat 
cînd vestitul strungar Alexandru 
Chiru i a luat-o înainte, n-a ri
postat nici cînd peste 1000 de 
mineri din bazinul Petroșanilor 
l-au salutat din fugă. Pasul tim
pului e măsurat și mereu același. 
Și-n ciuda acestui fapt, lumea se 
ia la întrecere cu el.

Am fost zilele acestea pe 
meleagurile Văii 
Jiului. Bruma 
poleia acoperișul 
caselor și frigul 
pătrunde hoțește 
pe sub haină. 
Mina Vuican 
am zărit-o de 
departe. Așep- 
tam cu sufletul 
vești noi, interesante. Doream să 
știu ce fac minerii în zilele pre
mergătoare celei de-a 40-a ani
versări a celui mai mare eveni
ment din lume.

Am găsit galerii lungi și oa
menii cu chipul de abanos. M-a 
surprins felul lor de a răspunde 
la întrebarea: „Ce^mai faci ?“. 
Cel întrebat zîmbește, arătîndu-și 
șiragul sidefiu, și-ți spune pe 
fugă : „azi, atîtea tone de căr
bune peste plan. Dacă nu crezi, 
întreabă maistrul miner".

In labirintul acesta distingi că 
mulți mineri ai sectoarelor II și 
III sînt tineri. Ii trădează vigoa
rea, gluma, entuziasmul vîrstei.

Zilele acestea peste tot circula 
cuvîntul „întrecere". Mi-ar fi 
greu să descopăr numele celui

In cinstea zilei de 7 Noiembrie 
oamenii muncii din agricultură ob
țin însemnate succese în asigura
rea unei recolte bogate pentru anul 
viitor. In ultimele 10 zile ei au in- 
sămînțat aproape 1.000.000 ha cu 
griu și secară. Insămînțările de 
toamnă s-au terminat în regiunea 
Hunedoara și sînt pe sfîrșite în re
giunile Baia Mare, Stalin, Bacău1 
și Regiunea Autonomă Maghiară. 
Prevederile însămînțărilor de 
toamnă au fost realizate în pro. 
porție de peste 90 la sută și în re
giunile Cluj, Suceava, Pitești șt 
București. In numeroase raioane 
din aceste regiuni și din celelalte 
regiuni ale țării tnsămînțările au 
fost terminate.

In întreaga țară au fost tnsămtn- 
țate circa 2.956.000 ha cu diferite 
culturi de toamnă. Numai cu griu 
s-au însămînțat 2.805.000 ha, aproa. 
pe 90 la sută din plan.

Condițiile fiind încă prielnice, 
multe unități socialiste și comune 
însămînțează grîu șl secară peste 
plan.

Succese importante s-au obținut 
șl tn strîngerea recoltei culturilor 
Urzii. Au mai rămas de recoltat 
mici suprafețe cu porumb, sfeclă 
de zahăr, cartofi și altele.

(Agerpres).

Măi.

așa, 
s-au 
mij-

Navigăm pe Marea Egee < ► 
spre Istanbul. Azi dimineață < * 
am părăsit Pireul. Din toate* 
direcțiile, ne înconjoară alba- 4 * 
strul de diferite nuanțe al 
rulai și al mării. Atmosfera J» 
este primăvăratică. Pe vasul 4* 
„Transilvania", turiștii romînit J 
schimbă impresii despre capo-4 > 
doperele antichității grecești,^ 

► despre atitudinea prieteneasca* > 
►a grecilor cu care s-au întîlnit4^ 
*si au discutat. In general, 
>zita grupului de excursioniștii > 
>romîni a stîrnit interes la tznS 
^număr însemnat de oameni de^ 
^știință, artă, ziariști și studenti* > 
>din Grecia; la invitația ace-^ 
țstora, turiștii romîni s-au în-< 

^tîlnit cu academicieni, scriitori.^ 
(profesori, artiști, ziariști» stu-< 

denți greci. Ca și celelalte în-v 
tîlniri, cea dintre studenții rn-> 
mini și greci a fost deosebit^ 
de interesantă. La invitația di-y 
rectorului general al clubului^ 
studenților din Atena. Miltiadeț 
Lambros. studenții romîni au^ 
vizitat în ultima zi a șederii^ 
lor în Grecia. Universitatea dinț 
Atena. Intîlnirea a fost vie.y 
tinerească, emoționantă. S-au> 
schimbat insigne, adrese, s-a 
toastat pentru prietenia dințreț 

. Grecia și România. Studenții^ 
T^greci s-au arătat deosebit dcdl 
^interesați în stabilirea de legă-$ 
^turi prietenești cu studenții to-P> 
^inini. Demetrius Grivos, preșe-£ 
Iidintele comitetului de organi-y 
^zare a Uniunii Naționale a> 

Studenților Greci, și-a exprimat^ 
dorința de a stabili legătuti cu\ 
U.A.S.R. Cînd studenții romîni^ 
au toastat pentru succesul lup-< 
tei patrioților ciprioți, studenții^ 
greci prezenți în sală au ova-f 
tionat Îndelung. J.a departIre.l 
peste 100 de ttudenti grecii 
s-au adunat pe scările Univer A 

±yi0‘ v ^sității, manifestîndu-și senti-ț
După unele succese efemere, țmentele lor prietenești pentru^ 

obținute în primele săptămîni ale Școlegii lor din R.P.R. A fost o> 
antrenării Romîniei în război, au >primă întîlnire foarte semnifi-^ 
urmat dezastrul de la Turtucaia, țeativă pentru perspectivele fa-ș 
retragerea din Transilvania și e- țvorabile pe care le oferă cola-^ 
xodul Spre Moldova, toate laolaltă Prieterască. țMre st“->

r Șaenfii greci și romîni. >
r 1 noiembrie 1957. «

Duminică 3 noiembrie 1957
__________________________________________

La a 40-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

ale avîntului revoluționar
al maselor populare

din Romînia în anii 1917-1921*)
Cîteva ore după ce au răsunat 

salvele de pe crucișătorul „Auro
ra" reprezentanții noii puteri po
litice au trecut la aplicarea în via
ță a programului enunțat de par
tidul comunist condus de Lenin.

Al II-lea Congres general al 
Sovietelor de deputați ai muncito
rilor, soldaților și țăranilor a votat 
Decretul asupra păcii. Decretul 
asupra pămîntului și a luat hotărî- 
rea cu privire la formarea guver
nului muncitoresc-țărănesc.

Atunci cînd în palatul Smolnîi 
au fost formulate și aprobate a- 
ceste hotărîri, primul război mon
dial se desfășura încă din plin. 
Zeci și sute de mii de ostași mu-

*) Fragment din comunicarea 
prezentată la sesiunea științifică a 
Academiei R.P.R. din 29 octom
brie 1957.

Acad. Mihail Ro Ier
—•—

reau secerați de mitraliere, înecați 
în potopul de foc și plumb sau 
doborîți de boli și de foamete .Pe 
cîmpurile de lupta se ridicau mor
mane de cadavre. Pe aproape în
treg cuprinsul Europei părea că se 
înscăunase domnia obuzelor și a 
bombelor.

Mai puternice însă decît bubui
tul acestora, victoria Revoluției 
Socialiste din Octombrie 1917 și 
ecoul hotărîrilor luate Ia Smolnîi, 
au ajun3 Ia cunoștința milioanelor 
de ostași de pe întreg cuprinsul 
globului, încălzind inimile lor, răs
colind pînă în adîncuri popoarele 
care aspirau Ia pace și libertate și 
conturînd prin noua orînduire ce a 
început să se înalțe în octombrie 
1917 imaginea viitorului spre care
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care a pornit în mina aceasta în
trecerea. Fiecare s-a gîndit în fe
lul său la acest lucru. Responsa
bilii de brigăzi au aruncat — 
parcă o vorbă : „Ne măsurăm pu
terile ?“ și pe tăcute întrecerea a 
pornit năvalnică ca o avalanșă. 

Curiozitatea și-a băgat și ea 
codița în această treabă. Mai in- 
tîi s-au înlrebat între ei tinerii 
ingineri Ioan Sabău și Ovanez 
Arabagian, șefii celor două sec
toare.

— Cum stal cu planul 7 
Apoi obiceiul a trecut la mem

brii brigăzilor.
— Cîte are Boyte Pavel ? 

măi, iar ne-o iau înainte.
Și azi

,illlllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllillllllllllllllllllllllll!lli> miine așa, 
găsit noi 

Caftlpt Joace pentru oV/CUUVl mai bună
de întrecere Bani.zare a lo' cului de mim- 

'Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1' câ, pen»™,
Iificarea tineri

lor nou veniți, s-a format o opinie 
de masă împotriva atitudinii ce
lor ce mai obișnuiau să chiu
lească. De data aceasta este vor
ba de cîștigarea primului loc în 
întrecerea pornită în cinstea Iui 
7 Noiembrie.

O veste a circulat zilele aces
tea în întreaga mină. Sectorul 
condus de Ovanez a dat în pri
mele 20 de zile ale lui 
octombrie 379 tone de căr
bune peste plan. Sabău și-a muș
cat buza : l-a întrecut cu 15 
tone !

Cei doi tineri ingineri s-au pri
vit și ochii lui Sabău amenințau- 
„Lasă, n-a trecut încă vremea, 
numărăm bobocii la toamnă". 
Ovanez a înțeles ce-1 așteaptă.

Nu numai între sectoare dar și 
între brigăzi disputa este dîrză. 
Boyte ~ 
nyady 
plare. 
ment. 
ferent.

— Cît ai, măi frate? 
-— Păi, 449 tone plus...
Boyte a privit înlături. La în

trecut ; cum oare s-a întîmplat 
asta ? Va trebui să insiste mai 
mult pe buna organizare a mun
cii, ca să salte procentele. Și o 
va face negreșit.

Despre primul loc în întrecere 
se fac diverse pronosticuri. Toți 
sînt de părere că-1 va ocupa... cel 
ce va fi mai bun.

la gură să aflu

Paionul Gura Jiului 
a fost complect
coopcrotivizat

tehnicii socialiste. Apoi roadele. 
2.840 kg. grîu și 2.740 kg. orz la 
ha. realizate de G.A.C .-Orășani. 
3.900 kg. porumb la ha. la înto
vărășirea agricolă „7 Noiembrie" 
Avansurile la ziua-muncă de 
4,850 kg. grîu, și tot atîtea kg. 
orz la G.A.C.-Nedeia, 25 de kg. 
porumb la ziua-muncă la coope
rativa agricolă de producție Că
ciulești, 15 kg. de porumb la 
cooperativa agricolă de producție 
Cîrna și peste 20 lei la ziua-mun
că la G.A.C.-Orășani și Gighera. 
Iureșul s-a produs și în conștiința 
oamenilor. Ei s-au angajat ca 
pînă la data de 7 noiembrie să 
intre cu toții în formele socialist- 
cooperatiste din agricultură. Ieri, 
2 noiembrie la comitetul regional 
de partid Craiova a sosit o scri
soare din partea tuturor familiilor 
de țărani muncitori din raionul 
Gura Jiului. Concluzia este scurtă 
și sinceră.

„Mulțumim partidului nostru, 
mulțumim Uniunii Sovietice do la 
care am învățat cum să ne cu
noaștem pe noi și posibilitățile 
noastre în drumul spre viața 
nouă, fericită. 17.000 de familii 

„cu o suprafață de 50.600 ha. pă-

Acolo unde Jiul curge molcom, 
potolit, pregătindu-se să se întîl- 
nească cu Dunărea se găsesc 
cîmpii mănoase, bogate.

Oamenii din partea locului nu 
puteau însă niciodată să smulgă 
pămîntului tot ceea ce putea el 
da, an de an, din pricină că fie
care îl muncea așa cum se pri
cepea. Oamenii nu renunțau la 
haturi. A trebuit să vină vremuri 
in care ei să vadă lumina răsări
tului purpufiu, să înțeleagă rostul 
învățăturii. Cirmuitorul priceput al 
oamenilor acestora pe un drum 
nou a fost partidul. Oamenii i-au 
urmat sfatul: s-au strins pe uliți 
s-au întrunit la sfaturile populare 
au scris cu mâinile lor bătătorite 
pe coala albă de hîrtie că vor să 
trăiască mai bine. Si așa s-au în
ființat în raionul Gura Jiului pri
mele G.A.C.-uri. primele întovă
rășiri și cooperative agricole de 
producție cu rentă. Au trecut 
cîțiva ani. Cuvîntul a fost cuvînt. 
Gîndurile. experiențele, s-au trans
format în fapte. Agricultura socia
listă a cîștigat noi adepți, noi 
membri. Să mai vorbim de tre
cut ? Nu. Nu mai este nevoie. 
Dar la 1 ianuarie a acestui an au 
fost încadrate în agricultura so- 
tialistă 7.000 de ha., azi... ________ _ .

Dar este puțin și repede sVu!^m{n[ arabil vor munci de astăzi 
ez:...

A trebuit să vină primăvara cu 
Țuduit de tractoare, cu împrăștie- 
toare și secerători mecanice să 
străbată cîmpurile pentru ca oa- 
țnenii să se uimească de iureșul

înainte în cele 13 G.A.C.-uri, 13 
cooperative agricole de producție, 
și 47 întovărășiri agricole".

ION TEOHARIDE

fost îndeplinite

Pavel l-a întîlnît pe Hu- 
Ioan, se zice din întîin- 

De fapt pîndise acest mo- 
S-a străduit să pară In di-

LIDIA POPESCU

Zi de iunie. Țica înoată prin 
marea de grîu a întovărășiților din 
sat. Mărunțică cum e, abia i se 
vede capul acoperit cu basmaua 
roșie ca macul. Înaintează domol, 
așa cum ar face pe scena satului, 
într-un dans lin. Arar, fringe cite 
un spic de grîu. 11 cercetează cu 
ochii ei de cicoare. Apoi prinde 
să murmure un cînt. Dar gîndu- 
rile o fac iar să curme firul me
lodiei.

„O fi ea, Ghionoaia a dracului, 
dar nu mă las. Mare înapoiată I 
Auzi la ea?! Să rupă cele două 
pogoane în două și să-l lase pe 
bărbatu-său, Ivan, să intre singur 
în întovărășire. Nu vede că a 
rămas singură, în tot satul ?"

Și Țica înaintează prin lan, spre 
căsuța prietenei ei, Arghira lui 
Dincă șoferul.

Intră pe poarta din fund și dădu 
binețe unui tînăr în care recu
noscu pe primul secretar al comi
tetului raional U.T.M,

Din casă iese mama Arghirei. 
Înaltă, robustă, cu un cap frumos, 
dar cu ochii aprinși de o grea 
mînie. Din gură i se rostogolesc 
vorbe de ocară:

— Ce are, fă, Ghionoaia cu 
noi, dacă am intrat în rînd cu 
tot satul ? Cînd o auzi 
că iar ne-a bătut griul 
o omoară.

— Liniștește-te, țață 
o roagă Țica. Nu știi cum e ea. 
Stana lui Ghionoaia ? I

— O fi, dar ce-are cu noi ?, 
Aaa, uite că vine Ion.

Pe poarta largă dinspre drum, 
dată în lături, intră un cărucior

tine, 
Bună

de invalid. In el, un om cu părul 
cărunt, cu ambele picioare rete
zate mai sus de genunchi. E tatăl 
Arghirei, invalid de război.

— Ce-i, gura asta la 
Mărio ? Apoi se scuză:
ziua, tovarăși! Mă iertați că...

— Iar a venit Ghionoaia, Io
nică, sare lelea Maria.

— Dă-o dracului, că-i sparg 
capul cu proteza într-o zi. Las-o 
în pace! Adu o țîră de vin pen
tru băieți.

Se încinge o discuție. Tovarășul 
Nișa e mulțumit de utemiștii din 
Buturugeni. JNenea Ion își freacă 
palmele satisfăcut.

— Mult ' ne-au ajutat ei ca să 
fim în fruntea raionului cu coope
rativizarea. Flăcăii ăștia ne-au 
schimbat cu totul mințile. Judecă 
mai bine ca mulți dintre noi, ăștia 
bătrîni.

Și, în vreme ce se potoli țața 
Maria, în vreme ce a sosit și tî- 
nărul soț al Arghirei, în timp ce 
s-a golit o cană de vin, musa
firii și gazdele au desfășurat o 
poveste cunoscută în întreg raio
nul. Redau frînturi.

miezul nopții, tinerii au dez
bătut problemele. Au luat hotărîri 
serioase, care i-au mulțumit mult 
pe comuniștii de față. Au format 
grupe. Băieții, în frunte cu utemiș
tii Ion D. Anton, Constantin Preda, 
Tudor Toma, Ion Toma, Anton 
Floria și alții, au format grupe a- 
parte. Fetele, în frunte cu Țica

NICOLAE BARBU Elevii Școlii medii nr. 1 „N. Bălcescu" din Capitală învață 
să cunoască mașinile și funcționarea lor.

I?.tă;'..,în lăcătușerie șl mecanică al școli! ascultînd
explicațiile maistrului Zâne! Isan despre toleranța cilindrului țață 
de piston. '

4

Cei doisprezece din

ăl bătrîn 
cu pietre.

Mărie —«

Comuna Buturugeni, din raionul 
Domnești era în vară cooperați- 
vizată complect. Adică, nu toc
mai I De ce ? Pentru că Stana lui 
Ivan Ghionoaie nu intrase alături 
de soțul ei și de ceilalți săteni. 
Unul din factorii principali în 
munca de lămurire a țăranilor, a 
fost organizația U.T.M.

Ion D. Anton, secretarul comite
tului U.T.M. își luase angajamen
tul, într-o ședință la raion, că el 
cu utemiștii îndrumați de comuniș-

ti — vor face 
totul ca cele 
1.200 de familii 
să i ntre în co
lectivă £Î în în
tovărășiri. Zis și 
făcut. Au ținut 
utemiștii o adu
nare generală. 
Au venit atunci 
la ședință secre
tarul de partid, 
Nicolae Stancu, 
președintele sfa
tului popular, 
Ion Constantin 
și tineri, mulți 
tineri. Pînă spre

GRUPA 1JJ46
II

,13** este numărul grupei lor denți. 4 studente. Eram străini si 
riz „ distanți. Prudenți, timizi și gravi,

uneori pînă la ridicol... Împrumu
tasem, fiecare din noi, o mască 
sobră, o expresie ponderată și gla
cială. Așa vroiam să ne impunem 
n°i^ nouă... Dar studenția a smuls 
cunnd, îmbucurător de curînd, 
împrumutatele măști. Am redeve
nit noi. Noi, prietenoși, fără falsă 
sobrietate, mai sinceri și mai ade-. 

‘varați. Și noi, aceștia din urmă, 
am început să ne înțelegem de
plin. Sinceritatea, înțelegerea au 
deschis drum prieteniei căreia 
timpul i-a dăruit trăinicia. A exis
tat de fapt și o bază temperamen
tală comună. Iubeam în unanimi
tate buna dispoziție. Și nu numai 
hnna dispoziție... (memoria colec
tiva s-a oprit din retrospectivă. 
Nu știa cum să continue pentru a 
nu părea lipsită de modestie)... 
Iubeam cu egală pasiune, cu una
nimitate și studiul.

Curînd, a căpătat contur afec
țiunea noastră pentru cursurile 
pasionante prin consistența lor 
științifică, pentru lucrările de la' 
borator, pentru bibliotecă, pen
tru... colege... Hotărîsem să nu ne 
îndrăgostim în cadrul grupei. Din 
principiu. Fără excepție.

Colegialitatea ne permitea, fără 
să fim u- 

corectînd

studențești. Anul IV — exprimă 
vîrsta ei. Iar 12 — efectivul com
plet. Grupa este a mediciniștilor 
din București, facultatea de me
dicină generală. Abundența cifre
lor la începutul reportajului o 
socot accidentală. Nici un membru 
al grupei (nici măcar reporterul), 
nu este pasionat matematician... 
Pasiunea mediciniștilor este, fi
resc, medicina, iar a reporterului 
— cel puțin pentru moment —.. 
mediciniștii.

Mărturisind intenția de a scrie 
un reportaj despre o grupă bună 

■—. superstițioșilor voi părea para
doxal, Doar e grupa ,.13** I

i „13** are 12 studenți 
colectiv deosebit.

apelat la memoria lor colec- 
și iată...

...Scurt istoric
1953, septembrie. 12 am fost și 

atunci, în primele zile din pri
mul an universitar. Aceeași. 8 stu-

Grupa 
uniți intr-un 
Am 
tivă

Tn secția aparate de măsură a întreprinderii „Electromagnetica" lucrează la 
ajustarea rezistențelor pentru vatmetre și varmetre și utemista Petruța Tănăsescu 
fruntașă în producție, lato împreună cu tov. Alexandrina Popescu, controloare teh
nică făcînd verificarea unor noi vatmetre și varmetre. In cinstea zilei de 7 Noiem
brie ea s-a angajat să depășească planul lunar cu 50 la sută și realizează 85 la 
sută.

„riscuri sentimentale**, 
neori și aspri cu noi, 
ceea ce nu era corect.

Prieteniei, adevăratei 
nicei noastre prietenii 
datorăm...

trai-și
comune.

„Succesele
—BgBewimmiiiniii iii

pe drum. Am trecut șase sesiuni 
fără nici un restanțier!

începutul n-a fost ușor.
Emoția și temerile primei se* 

giUni eu fost cele mai puternice. 
Hotărîsem cu toții să învățăm in* 
dividual. Apoi, anticipam fiecare 
examen, cu un „preexamen**. In 
întilnirile noastre ne examinam 
reciproc. întreceam în „preexa- 
mene** exigența viitorilor examina
tori...

Păcătuim acum puțin prin su
perficialitate. Căci, omitem, nop
țile istovitoare de nesomn și stu
diu pentru asimilarea profundă 
de cunoștințe.

Omitem goana din bibliotecă în 
bibliotecă după cine știe ce tra
tat.

Omitem... dar cîte nu omitem I
Memorăm calificativele de „bb> 

ne**. ”foarte bine**, distincțiile, 
felicitările. Memorăm esențialul ! 
Calificativele exprimă doar mun
ca, efortul individual și comun.

Anul Ill a fost anul unor noi 
succese colective. Examenele de 
fizio-patologie și micro-biolog.'e 
promovate cu „foarte bine** de în
treaga grupă ne-au adus o satis
facție deplină.

Drumul nostru nu putea fi de
cît acesta. Cu toții înțeleseserăm, 
din^ prima zi de conviețuire, obli
gativitatea pasiunii, a unei înalte 
conștiințe profesionale și a profun
zimii în studiul ales. Din anul al 
Il-lea de facultate, seminariile 
noastre au dobîndit o notă speci
fică. O notă polemică creatoare,

L. VALERIU

avem cu ce le dovedi ? 
Desigur I N-am pierdut pe nimeni

♦



c mal frumoasa?!• • •

CIND IUBIM CU ADEVARAT
un xnun-

TINERETE-EDUCATIE-RASPUNDERI

,dacă un mun- 
are numai 7 

poate 
bineînțe- 

greșeli

O scenă din filmul „Nevski"

a® ns TA

Grație acestei rubrici — extrem 
de utilă și deosebit de actuală — 
avem posibilitatea și totodată da
toria de a contribui, pe măsura 

spinoase- 
de proce- 
caractere,

forțelor, la elucidarea 
lor probleme reclamate 
sul formării unor noi 
unor noi oameni.

Prin articolul „Care ______
e mai... frumoasă44, găzduit recent 
în rubrica de fată, tovarășa L. 
Zamfirescu ne solicită o cheie cu 
care să dezlege dilema; ce să 
prefere în dragoste: „un suflet 
nobil sau un chip de invidiat".

Oare nu crezi tovarășe L. Zam
firescu că problema priorității în
tre un caracter minunat și un 
chip „perfect" este fiica legitimă 
a problemei: „cînd ne îndrăgos
tim cu adevărat, atunci cînd ve
dem chipul cuiva sau atunci — și 
aceasta cere mult timp — cînd 
cunoaștem caracterul cuiva ?".

Mărturisesc că și eu tresar cînd 
văd un fizic foarte frumos, așa 
după cum tresar cînd văd un ta
blou sau aud o melodie frumoasă. 
Insă această firească tresărire de 
moment are nevoie de o perma
nentă hrană sufletească pentru a 
se putea transforma intr-un sen
timent stabil, puternic

De foarte multe ori chipul fru
mos al unor oameni, care nu este 
de loc un merit al lor, ascunde 
un caracter urît, un om de nimic 
(cu asta nu vreau să spun că toți 
cei înzestrați cu un fizic plăcut, 
au caractere meschine).

Cîte odată această situație se 
daforește tocmai chipului frumos 
deoarece posesorul său crede că 
este suficientă această trăsătură 
„de bază" a sa și caută să obțină 
totul prin ea.

frumusețe

Alături de această frumusețe 
efemeră, relativă, împărțită ca 
„pomană" de natură, mai există 
o frumusețe sinceră, durabilă, pe 
care oamenii o dobîndesc prin
tr-o muncă asiduă.

Fiecare își amintește cu multă 
mîndrie și puțin regret de nop
țile cheltuite pentru a citi și a 
studia, de renunțări la multe din 
micile plăceri momentane, în ve
derea unei bune pregătiri profe
sionale, pentru dobîndirea unei 
culturi vaste.

Cred și stimez cu sfințenie fru
musețea pe care și-o cîștigă omul 
prin puterea gîndului său, prin 
strădania muncii sale și merită 
tot respectul cel care, cu ajutorul 
semenilor săi și-a format un su
flet nobil, un caracter cinstit și 
loial, sincer și corect, ferm și pu
ternic.

Numai frumusețea sufletească 
îl înalță cu adevărat pe om, nu
mai ea poate face via|,a cu ade
vărat frumoasă, numai ea este 
capabilă să semene primăvară și 
lumină permanentă în jurul nos
tru.

Dar cum spuneam mai sus, a- 
ceastă frumusețe cînd există cu 
adevărat, cel care o deține este 
înzestrat și cu o mare modestie. 
De aceia, drumul care duce spre 
ea este destul de întortochiat iar 
la capătul lui vor ajunge numai 
cei hotărîțl, cei care știu s-o a- 
precieze, cei care se îndrăgostesc 
consu!tîndu-și și creerul.

Dragoste adevărată poate fi 
numai atunci cînd cunoaștem bine 
pe cineva, cînd am pătruns în 
tainele frumuseții lui interioare 
iar trăsăturile de moment le-am 
lăsat să fie „momentane".

Iți doresc mult succes în ale
gere, tovarășe L. Zamfirescu și o 
căsnicie fericită.

GHEORGHE STROIA
Asistent univ. București

REVIZ1ONÎND
„Nevski*4 și „Potemkin**

Prologul — PATRIA; Don Qui. 
jote — REPUBLICA ; Poetul — 
MAGHERU, ELENA PAVEL ; Căi
le dragostei — V. ALECSANDRI, 
BUCUREȘTI. ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE; Crucișătorul Potem. 
kin — I. C. FRIMU ; Luminile ver. 
zi — G. COȘBUC ; Aleksandr 
Nevski — LUMINA ; Poznașii din 
Bărenburg - CENTRAL, ALEX. 
POPOV, LIBERTĂȚII: Detașamen- 
tul lui Vaska Trubaciov — FLA. 
CARA, N. BALCESCU ; O mică 
întâmplare - VICTORIA, ALEX. 
SAHIA, MIORIȚA, M. EMINES- 
CU ; O întâmplare la Benderath — 
DOINA; în calea trăznetului — 
MAXIM GORKI, 1 MAI ; In Ocea. 
nul Pacific — TIMPURI NOI ; Till

Buhoglindă - TINERETULUI : 
Mikolka cel viteaz — GH. DOJA, 
MOȘILOR ; Păianjenul de aur — 
GRIVIȚA ; Primăvara pe strada 
Zarecinaia — VASILE ROAITA, 
MUNCA; Aspecte de la Festivalul 
tineretului de la Moscova — CUL. 
TURAL ; Trenul merge spre răsă- 
rit — UNIREA ; Al 41.1ea — ARTA; 
Aleko - ALIANȚA : Vreau să cînt 
- 23 AUGUST ; Călătorie miste
rioasă — CONST. DAVID ; Un pi. 
chet în munți - DONCA SIMO ; 
Fiii munților — ILIE PINTILIE, 
Inima cîntă - VOLGA ; Călătorie 
în tinerețe - OLGA BANCIC ; 
Căpitanul și eroul său — AUREL 
VLAICU ; Misterul din vechea mi
nă - BOLESLAW BIERUT.

Dacă aș fi la Bruxelles în juriul 
ce va decerna anul viitor cu oca. 
zia Expoziției internaționale, titlul 
de „Cel mai bun film al tuturor 
timpurilor", aș ridica fără șovăire 
mina pentru filmul sovietic „Ale. 
xandr Nevski" și aș cere să se 
decerne lui Eisenștein titlul de „cel 
mai mare regizor al lumii", l-aș a- 
corda acest titlu tocmai pentru că 
el nu e un regizor în accepția obiș
nuită a cuvtntului, talentul lui, ca 
orice talent autentic, depășind li
mitele noțiunii acesteia. Despre 
regizor se știe că are concepția 
generală asupra filmului, coordo. 
nează eforturile tuturor_ factorilor 
care contribuie la realizarea lui. 
Eisenștein este mai mult decît re. 
gizor, el este un adevărat actor 
principal și omniprezent al fii. 
mului. Vreau să spun prin acea, 
sta că talentul lui dezvăluie ase
menea personalitate incit îl recu. 
noști în orice secvență, în orice 
compartiment al filmului ca și cum 
ar fi un actor al cărui chip l-ai 
observa pe ecran. Eisenștein joacă 
alături de ceilalți actori un rol 
principal dar în jocul lui nu-și fo. 
losește propria figură ci altele: tru. 
puri și fețe omenești, obiecte, ima
gini, etc. Să luăm cîteva exemple. 
La un regizor mediocru decorul, 
de pildă, accesoriile sînt neutre 
față de ideea filmului, exterioare 
ei. La un regizor mai bun, ele for. 
mează cadrul ambiant al desfășu. 
rării aefiunii, au un rol ajutător 
în explicarea mesajului. La Eisen- 
ștein care a înțeles ca nimeni al. 
tul specificul filmului, decorul, re
cuzita, accesoriile încetează de a 
mai AJUTA, ca în teatru, de pildă, 
ci joacă nemijlocit, purtate de ima. 
ginația neistovită a genialului re. 
gizor asemenea unor marionete 
trase de sfori de către păpușar.

Dacă vreți, Eisenștein, sculptea. 
ză, își mulează ideile nu în lut, 
ceară sau marmoră, ci în decoruri, 
în obiecte, în fețe omenești, în fi
gurație. Comandantul din „Potem
kin" pentru a intimida pe mari, 
narii nemulțumiți, ordonă ca cei

care au protestat împotriva hranei 
stricate să fie acoperiți cu o pre
lată și împușcați. Obiectivul apa- 
râtului de filmat se oprește insis
tând asupra prelatei aruncate peste 
grupul de marinari. Ochiul specta. 
torului înregistrează o formă albă 
cu niște striațiuni, cu niște relie
furi asemenea tentaculelor unei 
caracatițe. Aici am vrut să ajung, 
a jubilat probabil Eisenștein, vi. 
zionînd anonim într-o sală plină 
cu public obișnuit, filmul. Da, o 
caracatiță. Iată ce trebuie să în. 
țeleagă publicul, ceea ce au pri. 
cepul marinarii de pe „Potem. 
kin“ : cei cîțiva matrozi condamnați 
la oarbă împușcare erau primele 
victime către care-șl întindea ten
taculele monstrul țarist, dacă nu i 
se riposta printr-o revoltă generală

Cronica filmului
pe bordul crucișătorului, el avea 
să îndrăznească mai mult, să în. 
cerce a sugruma orice fărîmă de 
demnitate, de protest împotriva ne
dreptății.

Nu știu dacă costumele din 
„Nevski" corespund sau nu întru- 
totul celor purtate de adevărații 
eroi la vremea lor, dar nu încape 
îndoială că ele au fost premedi. 
tate cu tîlc de către Eisenștein. 
Priviți numai căștile cavalerilor 
teutoni — niște cilindri de metal 
de o simplitate și rigiditate a con
turului de-a dreptul obsedantă, 
priviți însemnele de deasupra lor 
— niște ghiare sgîrcite hulpav, 
gata să se înfigă în carnea victi
mei șl vă veți înfiora. Obiectivul 
aparatului de filmat privește ar
mata rusă comandată de Nevski: 
o mare de capete avînd deasupra 
coifuri care le dau un aer de vi. 
tejie. Sînt oameni din popor 
care au luat armele, platoșele și 
căștile pentru a-și apăra glia stră
moșească, pacea și libertatea. Ace. 
lași obiectiv privește armata co-

Cauzele interne ale avîntuluî revoluționar
al maselor populare din Romînia

tropitoare, în loc de o mare de ca
pete ți.arată o mare de căști ce 
nu se deosebesc una de alta, mii 
de trupuri îmbrăcate în pelerine 
albe și deasupra lor, în loc de ca. 
pete, niște cilindri formînd un pei- 
saj uniform, monoton, de meca
nism metalic. Intr-adevăr nu sînt 
capete de oameni, sînt niște mași. 
nării, niște roboți criminali, niște 
monștri fără minte și fără inimă, 
împinși din spate să masacreze un 
popor. Dar poporul se apără din 
răsputeri, și iată o genială figură 
de stil: un luptător de al lui 
Nevski, rămînînd fără arme, înș
facă un par sau chiar o doniță șl 
pocnește în creștet un teuton. în 
fața mâniei drepte a poporului fie. 
rul a cedat, casca de metal a fost 
turtită de ciomag sau de doniță, ca- 
vaierul teuton a căzut victimă pro. 
priului blindaj care trebuia să-l 
apere, ținîndu.i loc de cap.

Unii pictori din evul mediu de- 
senau scene din viața de toate zi- 
lele fără a ține seama de legile 
perspectivei, de proporțiile și tră
săturile reale ale corpurilor ome. 
nești. Mai tîrziu pictorii au învă. 
țat toate acestea și desenau cu 
prea multă conștiinciozitate ama- 
nuntele, unii aproape că fotografiau 
realitatea. Pictura este cu adevă
rat pictură la acei artiști care nu 
copiază realitatea, ci o interpre
tează, neglijează anumite aspecte 
ale ei pentru a le sublinia pe al- 
tele. Eisenștein a scos filmul din 
preistorie și a marcat începutul 
istoriei lui, dînd adevărata lui va- 
loare montajului, nearătînd spec, 
tatorului* toate, absolut toate ele
mentele acțiunii în secvența lor 
normală, ci selecționîndu-le pe cele 
esențiale, înșiruindu-le într-o or
dine și ritmică revelatorie. Un ca- 
davru,. o față îngrozită, cizmele 
jandarmilor care coboară scările, 
căruciorul cu copilul plutind verti
ginos la vale. Montajul, ritmica sa, 
dau viață obiectelor neînsuflețite 
făcîndu-le să poarte spre specta. 
tor mesajul lui Eisenștein. Cizmele 
jandarmilor, o salvă trasă din puș. 
tile lor, cadavre, mulțimea fugind 
terorizată și, deodată, ca o salvă 
neașteptată pornită din urma cu 
care biciuește artistul conștiințele 
statutele celor doi lei de la pala
tul guvernatorului, ale căror fețe 
imprimă prin ritmul și unghiul de 
filmare, consternare, groază, adică 
ceea ce trebuie inoculat în acele 
clipe spectatorului. Dar parcă a. 
junge o cronică de ziar ca să vor
bești despre măreția acestor două 
filme, despre talentul lui Eisen, 
ștein ?

VLADA GHEORGHE 
str. Pandurului 53 Con
stanța.

într-o zi, citind în ziar 
un articol care ți-a plă
cut, „ai hotărît să devii 
scriitor" și ai și început 
să scrii o lucrare.

Ne ceri părerea dacă 
dorința dumitale este rea
lizabilă 
citor care 
clase elementare 
deveni scriitor 
Ies cu anumite 
gramaticale".

Firește că și 
citor poate deveni scri
itor. în istoria literatu
rii printre alte exemple 
de acest fel este edifica
tor Teodor Neculuță — 
poetul cismar, ~ 
Istrati și alții.

Trebuie însă 
cont că acești 
au căutat să-și 
golurile în cunoștințe și 
cultură. în orice caz au 
învățat bine și gramati
ca. Ei au studiat toată 
viața cu perseverență în- 
vingînd greutățile, 
trebuie neglijat 1 
că pentru a fi 
trebuie să ai și 
De acest lucru 
că ești convins, 
rea pe care-ai luat-o d-ta 
n-are însă nimic la ba
ză, nu se sprijină pe un 
temei real. Ea este luată 
după considerente întîm-

Panait

să ții 
oameni 
umple

Nu 
faptul 

scriitor 
talent, 

sperăm 
Hotărî-

reparațiile exterioare. 
S-a și stabilit ca foarte 
curînd să fie zugrăvite 
exterioarele. De aseme
nea se va întocmi un re
gulament care să asi
gure respectarea igienei 
și întreținerea imobilu
lui.

u nu 
mod

Bucu-

plătoare. Este bine să 
vezi dacă ai posibilități* 
reale de a o realiza.

Caută printr-o muncă 
perseverentă, sistematică 
să-ți lărgești orizontul 
cultural, să cunoști te
meinic viața; în același 
timp îți vei formula mai 
bine conținutul noțiunii 
de scriitor. Astfel, vei 
căpăta certitudinea dacă 
posibilitățile dumitale 
reale corespund 
hotărîrii luate 
spontan

MIHAIL D. — 
rești.

La scrisoarea dumitale 
prin care ne sezisai starea 
căminului fabricii de 
spirt și glucoza „Colenti- 
na“ de pe intrarea Piperii 
nr. 6 (pereți afumați, 
murdari, geamuri nespă
late etc) am primit răs
punsul pe care ți-l trans
mitem pe această cale.

In primul rînd ni se 
răspunde că în cadrul 
întreprinderii despre ca
re ne vorbești nu mai 
există cămin, spațiul fi
ind distribuit muncito- 
rilor pentru locuințe. In 
consecință, curățenia pri
vește pe locatarii care 
trebuie să se îngrijească 
singuri ca să și-o păs
treze. întreprinderea și-a 
luat obligația să întreți
nă și să execute doar

PETRE STAN — Ma- 
rila-Oravița-

Articolul 25 din Deci- 
zia nr. 3/1952 a Consi
liului Central al Sindi
catelor privind acorda
rea drepturilor de aju
toare în cadrul asigură
rilor sociale de stat dă 
dreptul angajaților sezo
nieri și temporari la a- 
jutoare de incapacitate 
din cauză de boală sau 
a accidentelor la fel ca 
și angajaților permanenți. 
Textul menționează că 
se acordă ajutoare nu
mai angajaților sezonieri 
și temporari care au o 
vechime în cîmpul mun
cii de cel puțin 4 luni 
în ultimele 12 luni, sau 
cel puțin 10 luni în ul
timele 24 luni.

Ajutorul pentru sala- 
riațij de mai sus se a- 
cordă pe maximum 65 
zile lucrătoare în decurs 
de un an.

poate fi urmărit pentru 
nici un fel de datorii 
ale salariatului. In ca
zul însă, cînd persoana 
despre care vorbiți, po
sedă și alte venituri 
sau averi personale, 
mobile sau imobile, a- 
veți dreptul s-o urmă
riți in averea sa pentru 
realizarea drepturilor de 
pensie alimentară ce 
v-au fost acordate de 
Hotărirea Tribunalului.

HANCU

v-ați reangajat 
muncii într-ua 

mic de 90

IOAN 
Brăila.

întrucît 
în cîmpul
termen mai 
de zile de la lăsarea la 
vatră, aveți dreptul la 
concediu legal de odihnă 
pe anul în curs fără a mai 
fi necesar sa treacă cele 
11 luni de activitate în 
întreprinderea unde lu
crați. Deasemenea, con* J 
form articolului nr. 133 
din Codul Muncii, vechi
mea în cîmpul muncii 
vi se consideră neîntre
ruptă pentru toată 
noada stagiului mili

ALEXANDRU 
BOTARU - Bacău.

Ajutorul de boală nu

La Buturugeni angajamentele
au fost îndeplinite

(Urmare din pag. I-aJ 
provocînd maselor populare su
ferințe de neînchipuit.

Intr-un text întocmit de prof, 
univ. P. P. Negulescu ne este pre
zentat tabloul stărilor de lucruri 
din țara noastră în a doua jumă
tate a anului 1916. După ce arată 
zăpăceala, neputința administrati
vă, un lung șir de speculații și a- 
buzuri ale guvernanților din acea 
vreme prof. P. P. Negulescu spu
ne :

„...Cînd copiii noștri evacuați pe 
jos din teritoriile ocupate, ca mo- 
bihzabih rătăceau flămînzi și des
culți pe drumurile din Moldova; 
cînd mii de soldați în lamentabila 
relragere a resturilor armatei noa
stre cădeau bolnavi sau zdrobiți 
de oboseală, de nemîncare și de 
frig prin șanțurile șoselelor; cînd 
răniții noștri vindecați ieșeau din 
spitale, în mijlocul iernii, în blu
ze de vară și cu o foaie de cort 
în spinare; cînd epidemii groaz
nice bîntuiau restul nenorocitei 
noastre populații; cînd un haos 
cumplit domnea în administrația 
petecului de țară ce ne mai rămă
sese ; cînd nimic nu mai era la 
lozul său și nimeni nu mai știa ce 
are de făcut; cînd circulația pe 
căile ferate amenința sa se opreas
că din lipsă de combustibil • cînd 
ciocniri și deraieri de trenuri fă
ceau sute de victime, din lipsă de 
regulă ; cînd foametea batea la ușă 
ca să ne aducă aminte că nu 
ne-am priceput să ridicăm la timp 
griul din Muntenia, — primul mi
nistru, trufașul fără de pereche de 
altă dată care își închipuia că în- 
vîrtește Europa întreagă pe de
gete, își încheia înțelepciunea po
litică în formula jalnică: „numai 
Dumnezeu ne poate scăpa", și se 
pregătea să treacă cu guvernul în 
Rusia, lăsînd totul la voia întâm
plării".

Aproape trei sferturi din terito
riul Romîniei, inclusiv Capitala, 
e?au ocupate de imperialiștii ger
mani care au jefuit sistematic bo
gățiile țării.

Pierderile -------- . , .
Romînia în timpul războiului au 
fost foarte grele. Potrivit raportu
lui prezentat de delegația guver
namentală romînă la Conferința 
de pace de la Paris din 1919, Ro
mînia a pierdut în timpul războiu
lui 800.000 de oameni, adică mai 
mult de 10 Ia sută din întreaga 
popula^6 a tarh existentă înainte 
de război. Nenumărate boli ca ti
fosul, tuberculoza, pelagra etc., 
cauzate de insuficiența alimentară, 
de munca excesivă și de condițiile 
neigienice, au secerat sute de 
mii de oameni ai muncii. Numai 
în cursul anului 1918 în județele 
Moldovei s-au stins din cauza a- 
cestor boli aproape 250.000 de oa-

umane suferite de

în anii 1917-1921
meni din rîndurile populației ci
vile.

Distrugerile din timpul războiu
lui și haosul economic care i-a ur
mat s-au oglindit în paralizarea 
activității întreprinderilor indu
striale. Din cele 845 de fabrici e- 
xistente în 1915, n-au funcționat 
în 1917—1918 decît 217. Deterio
rarea liniilor ferate, deficiența par
cului rulant, mai ales a locomoti
velor, au paralizat transportul fe
roviar. E de ajuns să reamintim 
că din 1.060 de locomotive exis
tente înainte de război, funcționau 
in 1919 numai 250.

Agricultura era, de asemenea, 
dezorganizată. Rechizițiile neîntre
rupte de produse agricole, nume
roasele munci și prestații impuse 
au contribuit la stagnarea produc
ției cerealiere. Imediat după răz
boi s-a însămînțat cu aproape 1 
milion de ha. mai puțin grîu și 
cu aproape 2 milioane de ha. mai 
puțin porumb. In februarie 1919 
nu existau în țară decît 1.600 de 
vagoane de grîu, în timp ce pen
tru satisfacerea celor mai modeste 
nevoi ale populației, pînă la noua 
recoltă, erau necesare 14.000 de 
vagoane de grîu, 
adăogate 2.000 de 
semințe.

Finanțele țării 
zate. In timp ce 
nare ale statului erau, în 1919 — 
1920, de 300 de milioane lei, ve
niturile lunare se ridicau la abia 
60 de milioane. Din însăși declara
ția lui C. Argetoianu reiese că în 
1920, cînd a preluat conducerea 
Departamentului Finanțelor, din 
suma de 35.000 milioane necesare 
acoperirii salariilor din instituțiile 
statului, nu avea în casă decît 
400.000 de Iei. In țară circulau 
paralel, mai multe monezi: lei, 
mărci germane, ruble, coroane etc. 
Bîntuia o puternică inflație.

Comerțul exterior era cu totul 
în defavoarea economiei romînești, 
In 1919, de pildă, Romînia impor
ta produse în valoare de lei 
3.700.000.000 și exporta marfă în 
valoare 104 milioane lei.

Concentrarea și centralizarea ca- 
Eitalului, contopirea capitalului 

ancar cu cel industrial s-au des
fășurat într-un ritm susținut In 
acest proces s-au produs ciocniri 
între reprezentanții capitalului din 
Vechea Romînie și cei din noile 
provincii pentru cucerirea întâietă
ții economice și deci politice. 
Lupta se dădea mai ales între 
grupurile economice financiare re
prezentate de partidul liberal (bră- 
tienist) și de partidul național din

la care trebuie 
vagoane pentru

erau dezorgani- 
cheltuielile lu-

Criza politică a claselor domi
nante din Romînia se oglindește 
și în descompunerea partidelor po
litice burghezo-moșierești.

Partidul conservator a început 
să se descompună încă în timpul 
neutralității. El s-a dezmembrat 
în anul 1915 (gruparea condusă 
de Filipescu fiind pentru intrarea 
în război alături de Antantă, iar 
gruparea condusă de 
pentru intrarea în 
de puterile centrale.

După capitularea 
trale, gruparea Iui 
reînviată în 1918 ______ _
ajutorul imperialismului german și 
partidul conservator democrat, con-' 
dus de Take Ionescu s-au descom
pus și au dispărut de pe arena po
litică. Alături de partidul liberal 
și de partidul național-romîn din 
Transilvania care au supraviețuit 
războiului, au apărut o serie de par
tide burghezo-moșierești, (Partidul 
național-democrat, Partidul popo
rului, Partidul țărănist etc.) meni
te a atrage masele țărănești și a 
împiedica alierea acestora cu ma
sele muncitoare.

Cel mai puternic s-a reliefat însă 
această criză politica prin forma 
extrem de înverșunată pe care a 
luat-o lupta de clasă a muncito
rilor, a soldaților și țăranilor îm
potriva jugului burghezo-moșie- 
resc.

Suferințele provocate de război, 
prădalnica ocupație germană și 
greutățile izvorîte din dezorgani
zarea economică a țării au lovit 
cel mai mult pe oamenii muncii 
din Romînia.

Salariile reale scădeau mereu, 
iar prețurile mărfurilor creșteau 
vertiginos. Sub pretextul mobili
zării, numeroși muncitori folosiți 
în fabrici nu’ primeau pentru mun
ca depusă decît hrana cazonă. In 
întreprinderi ziua de muncă era de 
12—16 ore. Potrivit unor date ofi
ciale, în primii ani de după răz
boi, în condițiile inflației, salariul 
unui muncitor s-a mărit față de 
cel din 1916 de 301 ori, dar pre
țul alimentelor s-a urcat între 824 
și 2.081 de ori.

Această stare de fapt a cultivat 
creșterea nemulțumirilor clasei 
muncitoare, care se împleteau cu 
nemulțumirile țăranilor și ale 
populației formate din minoritățile 
naționale mai numeroasă în urma 
schimbărilor survenite după primul 
război mondial.

In aceste condiții, victoria Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie a revărsat o puternică lumină 
asupra maselor muncitoare din 
Romînia și a contribuit la dezlăn- 

______ ______ ________ _ __ țuirea valurilor ce se înălțau tot 
erau conduse de generali (generalii, mai puternic, de jos, împotriva 
Qoandă, Văitoianu, Averescu). claselor dominante.

Transilvania (manist). Totodată 
economia țării s-a resimțit de pe 
urma ofensivei monopolurilor ma
rilor țări învingătoare (Anglia, 
Franța, S.U.A.) pentru cucerirea 
principalelor avuții ale Romîniei.

„AHații" au impus Romîniei o 
serie de obligații financiare îm
povărătoare. Datoriile directe ale 
Romîniei, contractate la băncile a- 
mericane, engleze și franceze, au 
ajuns la sume uriașe. Numai așa 
zisele datorii ale eliberării s-au ri
dicat la suma de 235.000.000 fran
ci aur. Capitalul străin continua 
să dețină un loc de frunte în ra
murile principale ale industriei.

După primul război mondial, ca
pitalul romîn și-a mărit întrucîtva 
cota de participare în industria pe
troliferă, metalurgică și în cele
lalte ramuri industriale, obținînd 
o parte din acțiunile firmelor Ger
maniei învinse. Dar principalele 
investiții de capital german în 
Romînia au fost însușite în pri
mul rînd de monopolurile engle
ze, franceze și americane.

Vorbind despre aservirea econo
mică a Romîniei și Poloniei de 
către capitalul străin, la începutul 
anului 1921, V. I. Lenin a spus:

„Ambele țări sînt vîndute cu ri
dicata și cu amănuntul capitaliș
tilor străini. Ele sînt înglodate în 
’ “ Iedatorii, pe care n-au cu ce 
plăti".

Pe plan politic țara noastrăM se
găsea într-o criză politică care a 
cuprins clasele dominante și care 
s-a oglindit mai ales în ascuțirea 
fundamentalelor contradicții socia
le dintre proletariat și clasele ex
ploatatoare.

In împrejurările doborîrii țaris
mului, ale victoriei Revoluției din 
Octombrie, ale păcii de la Bucu
rești din 1918, se manifesta pu
ternic criza monarhică. Fuga rege
lui din Iași, in 1917, problema în
locuirii lui Ferdinand cu un re
prezentant al altei dinastii ele. au 
fost obiect de discuție între Mar
ghiloman și Comandamentul su
perior militar german. Criza poli
tică a claselor dominante își gă
sește exprimarea și în avalanșa 
schimbărilor și remanierilor de 
guverne din anii 1917—1921 și în 
fărâmițarea politică a partidelor 
burghezo-moșierești. Intre 1917 și 
1922, Romînia a cunoscut 58 de 
schimbări și remanieri de guvern, 
din care 10 schimbări de prim-mi- 
niștri și 48 de remanieri guverna
mentale. Multe din aceste guverne

B. DUMITRESCU

(Urmare din pag. l-a)

Dumitru, Vilica Oprea și altele, au 
format alte grupe de agitatori. De 
la început au stabilit trei lucruri: 

1. Băieții să lămurească bărbații, 
iar fetele pe femei. 2. Seara și în 
zilele de sărbătoare grupele să ac
tiveze cel mai mult pentru că oa
menii sînt pe la casele lor. 3. Sd 
se muncească cu multă răbdare, să 
lupte cu tact împotriva mentalită
ților învechite și fiecare să fie în
scris din convingere.

în două săptămîni, rezultatele 
erau excepționale: 781 de familii 
cu 1.052,75 hectare se alăturaseră 
primelor 100 familii care erau în
scrise în unitățile cooperatiste exis
tente. Cînd a văzut moș Dumitru 
Neagu că cei șapte feciori ai lui 
au intrat alături de prîslea, Ionică 
al său, de 23 de ani, a exclamat:

— Copii, voi știți că nu m-am 
despărțit niciodată de voi. Faceți- 
mi și mie o cerere. Voi știți că nu 
sînt înapoiat, dar eu știu un pro
verb și mă țin de el: „Puiul de 
cerb aleargă mai iute decît gloa
ba bătrînă". Așa, că d-aia am ră
mas în urma voastră.

Cînd a mai văzut lelea Maria că 
Arghira ei și cele patru fete ale 
lui FI or ea din oapul satului, au 
intrat în rînd cu Țica, a zis:

— Țica, maică, înscrie-mă și pe 
mine și pe Ion al meu, cu tot pă-

pe

mântui. Ionică nu poate săracul să 
muncească, dar lucrez eu cit șap
te, că uite ce zdravănă sînt.

— Te ajutăm noi, ăștia tineri — 
i-a răspuns Țica.

Și lelea Maria a sărutat-o 
frunte și a întrebat-o:

— Dar Ghionoaia, vecină cu pă
mântul nostru, ce are de gînd ?

— Lasă, țață Stană, că nu-i ne
voie acum. Mai e timp. Știu eu, 
matale ai un pogon de la bunică 
și ți l-a lăsat cu limbă de moarte.

— Așa-i, și nu-l dau!
— ‘Dar nu-l dai nicăieri. Rămâ

ne al matale. Al nostru.
Ghionoaia a sărit la ea și a „cio

cănit-o" cu vorbe aspre:
— Al vostru, zici ? De ce fa, al 

vostru ? Las-că v-arăt eu vouă I
Și au mai trecut luni de răbda

re. Domol și tăcut, răbdător și 
blind, Ivan, bărbatul Stanei și-a

teșit, insă, din fire intr-o zi. Și-a 
luat partea lui de părnînt și a in
trat alături de cei mulți. Și atun- 
cea s-au urnit apele parcă. Ulti
mele 150 de familii au intrat în 
cele trei întovărășiri nou create.

Utemiștii cîștigaseră victoria dar 
fără... un punct: Ghionoaia.

Cam așa se desfășura povestea 
în curtea Arghirei, cînd... ap'"e 
prin griul întovărășiților — G 
noaia. Lelea Maria s-a aprins ca 
focul. Țica-mărunțica a fost însă 
de altă părere.

— Stai liniștită! Mă duc eu la 
ea. Vin îndată.

...Și Țica a luat-o cu Ghionoaia 
prin holde și nu s-a mai întors pî~ 
nă seara.

Cu, sau fără folos ? Dacă vă 
spun că Ghionoaia a devenit azi, 
pentru toți tinerii din Buturugeni 
„țața Stana din întovărășire..." ce 
aveți de spus de Țica-mărunțica ?

Marghiloman 
război alături

puterilor cen- 
Margliiloman, 
mai ales cu

Cei doisprezece din
A „1 3“CRUP

(Urmare din pag. l-a)
N-a fost consecința unei exagerate 
dorințe de originalitate. Asistenții 
noștri, în se minării, aveau plăcuta 
misiune de a coordona și discipli' 
na controversatele, aprinsele noa
stre discuții.

Seminar iile erau anticipate în
totdeauna de zile febrile. Indivi
dual, culegeam un bogat, un foar
te bogat material științific supli
mentar.

Aici, memoria colectivă a făcut 
o pauză după care m-a invitat să 
notez t

Grupa nr. „13" a susținut pri
mul examen din anul I, în ziua 
de... 13 ianuarie, la biologie.

Nu am luat nici un suficient. 
4 studenți au primit distincții !

Și n-a fost acesta ultimul exa
men cu rezultate bune al grupai 
nr. „13" în sile de 13.„

Zilele trecute la opera tnagh Iară din Ctnj a fost sărbătorit 
artistul poporului Petre Ștefănescu Goangă pentru 30 de ani 
de activitate pe scenele operelor noastre. Cu acest prilej a 

fost reprezentată opera „Rigoletto" de G. Verdi.

SPDRT*SPDRT<5POPT»SPORT'
Confesiuni

fa fost nevoie să mă apropii, 
confesiunile fiindu-mi făcute cu • 
voce... confesională).

Resimțim lipsa manualelor te 
neurologie, farmacologie și igienă.

Sîntem foarte atașați de tova
rășa dr. Odiseia Stanciu și de tov. 
asistent Georgescu-Mărășel (atașa
mentul este reciproc).

Grupa noastră — pasionată de 
viața politică — ține destul de 
des informări pe probleme de ac
tualitate.

Frații Macovei — Mircea și Ga
briel — promit să devină medici 
buni și nu mai puțin buni violo
niști... De altfel nu sînt singurii 
iubitori de muzică din grupa noa
stră !

Lucia Orleanu este mesagerul 
nostru în corul Casei de cultură a 
studenților. Trimisă pentru 14 zile 
în Bulgaria, nu ne-a uitat. Am 
primit 14 ilustrate...

Pa Radu Cîrmaciu, în afară de 
medicină, îl pasionează aruncarea 
greutății.

Noi ne simțim deosebit de bine 
împreună, la teatru sau cinema. 
Vizionările în colectiv nu sînt de’ 
loc accidentale.

Pregătim în colectiv o vastă lu
crare științifică : „Probe serolo- 
gice in depistarea cancerului".

Și, economisim pe un carnet 
C.E.C. al grupei, bani pentru o 
excursie proiectată pentru vacanța 
de iarnă...

Memoria grupei a ținut să facă 
pentru anumiți cititori o preci
zare ș

Partieipanților la finalele 
crosului „Să îutîmpinăm 7 Noiembrie*1

SUC
Astăzi, pentru participanții 

marea competiție sportivă 
masă — crosul 
7 Noiembrie" 
start : finalele.

Dacă ar trebui să enumerăm 
numele campionilor și recordma
nilor țării care și-au început acti
vitatea sportivă pe stadionul Tine
retului ar trebui să înșirăm sute 
de nume.

Mulți o vor începe chiar de as
tăzi. Cine ?

Poate...
...Mihai Iluc e forjor la Uzinele 

de tractoare din Orașul Stalin ; 
muncitor serios, priceput și sti
mat. Cu sportul a făcut „cunoștin
ță" încă în școala profesională, 
însă doar atât — a făcut cunoș
tință. Anul acesta a participat 
pentru prima dată la o competi
ție sportivă de amploare — Spar- 
tachiada de vară a tineretului. A 
devenit campion al uzinei la 1.500 
metri. Apoi a alergat la cros. A- 
cum cîteva săptămîni s-a clasat 
pe locul 4 în faza regională a cro
sului. Și iată-l astăzi la finală.

...Poate își va începe ucenicia 
sportivă Anneliese Kellner, munci
toare la cooperativa de tricotaje 
„1 Mai" din Sighișoara ?

Sau 
Senic

Pe 
ceava 
M pe 
ment.

Avem mari speranțe în echi
pa noastră de seniori — ne spur 
ne tovarășul Bejan Caste*.

la 
„ de

„Să întâmpinam 
se va da ultimul

poate contabilul Gheorghe 
din Suceava ?
reprezentanții regiunii Su
l-a m găsit sîmbătă dimineo- 
stadion, la ultimul antrena-

C E S!
...își vor începe ucenicia sporti

vă astăzi poate cele trei tinere ță
rance muncitoare din comuna Bo
țești, regiunea Pitești. (Ele repre
zintă regiunea Pitești la proba de 
junioare). Posibilitățile sînt mari. 
De 7 ani la rînd, tinerele din a- 
ceastă comună cîștigă campionate
le regionale de cros. în 1955 au 
obținut însă cel mai mare succes. 
Au cîștigat și titlul de campioane 
ale crosului „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie" la junioare.

Desigur întrecerea nu va fi însă 
deloc ușoară. Același lucru îl do
resc doar toți participanții la fi
nalele crosului „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie". Tocmai de aceea în- 
trecerile vor fi aprig disputate, 
iar spectatorii vor avea posibili
tatea să asiste la un pasionant spec
tacol sportiv. în ceea ce ne pri
vește dorim succes și junioarelor 
din Boțești, și tinerilor din Orașul 
Stalin ca și celor din Suceava. 
INTR-UN CU VI NT DORIM SUC
CES TUTUROR PARTICIPANȚI- 
LOR LA FINALA CROSULUI 
„SA ÎNTÎMPINĂM 7 NOIEM
BRIE".

A. P.

Programul finalelor crosului 
„Să întâmpinam 7 Noiembrie". 
STADIONUL TINERETULUI

Ora 9 : festivitatea de des
chidere; 9,30: junioare 1.000 
m ; 9,50 : juniori 3.000 m ; 
10,20: senioare 1200 m; 10,50 
seniori 5.000 m.

JHaide, haidel

R. P

I
Din nou pe Stadionul „2 •. ► 
August zeci de mii de iubi-< ► 
tori ai sportului cu balonul ro-< [ 
tund vor fremăta, vor fi mar-J ► 
torii celui de-al 3-lea meci pe< ► 
care-1 susține reprezentativa* 
țării noastre în cadrul prelimi-J ► 
nariilor campionatului mondial^ ► 
de fotbal. * >

După cum se știe reprezen 
tativa noastră este în momen-> 
tul de față fruntașa grupei 
VH-a, avînd un „bagaj** de 3< 
puncte, în timp ce Iugcslavia* 
are 2 puncte și Grecia l<r 
punct. C

Cu partida de astăzi începe^ 
propriu-zis returul grupei. La^ 

^Atena fotbaliștii noștri au reu-> 
I^șit o prețioasă victorie (2—1)Z 

în fața naționalei grecești. K

La ora 14,45 arbitrul francez^
Pierre Schwinte va fluera lo-C 
vitura de începere în partidaS 
dintre naționalele Republicii? 
Populare Romîne și Greciei, i 

Meciul de astăzi are o deo-? 
sebită însemnătate pentru fot-K 
baliștii care poartă pe piept> 
stema țării noastre. Noi, cei? 
din tribune, avem datoria să^ 

^netezim drumul spre victoriaj 
< echipei noastre, susținînd-o,s 
$ încurajînd-o permanent. de-a< 
^lungul celor 90 de minute dej 
<joc. HAIDE, HAIDE R.P.R. !<



Comunicatul informativ
cu privire la plenara 

C. C. al P. C. U. S.
MOSCOVA 2 (Agerpres). —

TASS transmite comunicatul in
formativ cu privire la plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice :

La sfîrșitul lunii octombrie a.c. partid în armata și flota sovietică.

a avut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Plenara a discutat problema îm
bunătățirii muncii politice de

Plenara a adoptat hotărîrea co
respunzătoare care a fost publicată 
la 2 noiembrie.

Plenara a scos din Prezidiul 
C.C. și din C.C. al P.C.U.S. pe 
tov. G. K. Jukov.

Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.U.S. cu privire 
la îmbunătățirea muncii politice de partid 

în armata șl Hota sovietică

se întoarce 
din Polonia

VARȘOVIA 2. — Coresponden
tul Agerpres transmite: După cum 
s-a mai anunțat, răspunzînd la in
vitația Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Socialist Po
lonez o delegație a Uniunii Tine
retului Muncitor din R.P. Romînă, 
condusă de I. Cîrcei, secretar al 
C.C. al U.T.M., a vizitat Polonia 
timp de două săptămîni.

In cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc la 31 oc
tombrie la Casa Ziariștilor din 
Varșovia, atît membrii delegației 
U.T.M. din R.P.R., cît și reprezen
tanții tineretului polonez au sub
liniat necesitatea unor contacte 
mai strînse între organizațiile de 
tineret ale celor două țări ‘prie* 
tene. La 2 noiembrie delegația 
U.T.M. a plecat spre patrie.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS transmite Hotărîrea Plena
rei C.C. al P.C.U.S. cu privire la îmbunătățirea muncii politice de 
partid în armata și flota sovietică.

Forțele armate 
vietice, repurtînd o victorie isto- 
rico-mondială în Marele Război 
pentru Apărarea Patriei, s-au do
vedit a fi la înălțimea sarcinilor 
lor și au îndreptățit cu cinste 
dragostea și încrederea popoarelor 
U.R.S.S.

în anii de după război, datorită 
grijii partidului comunist și gu
vernului sovietic, pe baza avîntu- 
lui general al economiei naționale 
a țării noastre, a marilor succese 
obținute în dezvoltarea industriei 
grele, a științei și tehnicii, forțe
le armate ale U.R.S.S. s-au ridi
cat pe o treaptă nouă, mai înaltă 
în dezvoltarea lor, ele sînt înzes
trate cu toate felurile de tehnică 
de luptă și armament modern, in
clusiv arma atomică și termonu
cleară și tehnica rachetelor. Con
știința moral-poiitică a trupelor 
este la un înalt nivel. Cadrele de 
comandă și politice din armata 
și flotă sînt devotate fără mar
gini poporului lor, patriei sovie
tice și partidului comunist.

Situația internațională compli
cată, cursa înarmărilor din prin
cipalele țări capitaliste, interesele 
apărării patriei noastre impun co
mandanților, organelor politice și 
organizațiilor de partid să perfec
ționeze și în viitor în mod neobo
sit pregătirea de luptă a trupe
lor, să întărească disciplina mili
tară în rîndurile efectivului, să-l 
educe în spiritul devotamentului 
față de patrie, față de partidul 
comunist, să se preocupe de sa
tisfacerea nevoilor spirituale și 
materiale ale ostașilor.

Plenara C.C. al P.C.U.S. consi
deră că în rezolvarea acestor sar
cini capătă o deosebită importanță 
îmbunătățirea continuă a muncii 
politice de partid în armata și 
în flota sovietică, menită să întă
rească puterea de luptă a forțelor 
noastre armate, să unească efecti
vul în jurul partidului comunist 
și al guvernului sovietic, să edu
ce militarii în spiritul devotamen
tului nețărmurit față de patria 
sovietică, în spiritul prieteniei po

poarelor U.R.S.S. și aJ internațio-

ale Uniunii So nalismului proletar. Or, în practi
ca muncii politice de partid există 
încă lipsuri serioase, iar uneori 
se manifestă Ș> o subapreciere di
rectă a acesteia.

Congresul al XX-iea al P.C.U.S. 
a trasat partidului și poporului 
sarcina ca apărarea noastră să 
fie la nivelul tehnicei și științei 
militare modeme, ca securitatea 
statului nostru socialist să fie a- 
sigurată. In îndeplinirea acestei 
sarcini, pe lingă comandanții — 
șefi unici, un rol important îl au 
Consiliile Militare, organele poli
tice și organizațiile de partid ale 
Armatei și Flotei. Ele toate tre
buie să traducă ferm și consec
vent în viață politica Partidului 
Comunist.

Principala sursă a puterii Ar
matei și Flotei noastre constă în 
faptul că organizatorul, condu
cătorul și educatorul lor este 
Partidul Comunist — forța con
ducătoare și îndrumătoare a so
cietății sovietice. întotdeauna 
trebuie să se țină minte indica
țiile lui V. I. Lenin că „politica 
departamentului militar, ca și a 
tuturor celorlalte departamente 
și instituții, este dusă pe baza 
precisă a directivelor generale 
date de partid prin Comitetul 
său Central și sub controlul său 
direct44.

Ptenara C.C. al P.C.U.S. con
stată că în ultimul timp fostul 
ministru al Apărării tov. G. K- 
Jukov, a încălcat principiile leni
niste de partid de conducere a 
forțelor armate, a promovat li
nia restrîngerii activității orga
nizațiilor de partid, organelor 
politice și Consiliilor MiJtare, a 
lichidării conducerii și controlu
lui de către partid, de către Co
mitetul său Central și guvern a 
Armatei și Flotei maritime mili
tare.

Plenara C.C. a stabilit că, cu 
participarea personală a tov. 
G. K. Jukov, în Armata Sovieti
că a început să fie propagat cul
tul personalității sale. Cu spriji
nul unor slugarnici și lingușitori 
el a început să fie preamărit în

Pentru sărbătorirea Marelui Octombrie
Delegația R. P. Chineze 

a sosit la Moscova
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 2 noiembrie 
â sosit la Moscova cu un avion 
„T.U.-104" delegația Republicii 
Populare Chineze condusă de 
Mao Țze-du-n președintele Repu
blicii Populare Chineze.

Pe aeroportul Vnukovo oaspe
ții chinezi au fost întîmpinați de 
Nikolai Bulganin, Ekaterina Fur- 
țeva. Nikita Hrușciov. Nikolai 
Ignatov, Otto Kuusinen, Anastas 
Mikoian, Mihail Suslov, Kliment 
Voroșilov și Aleksei Kosîghin.

La sosire Mao Țze-dun a rostit 
o cuvîntare în care a spus prin
tre altele :

In zilele celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie toți tovară
șii noștri din delegația chineză 
din însărcinarea poporului chi
nez, au sosit la Moscova pentru 
a exprima fraților noștri sovie
tici sentimentele de înalt respect 
și pentru a le transmite căldu
roase felicitări.

Sărbătorirea Revoluției din 
Octombrie este sărbătoarea mă
reței victorii a poporului sovie
tic, precum șl sărbătoarea măre
ței victorii a proletariatului, a 
maselor muncitoare și a tuturor 
popoarelor asuprite din întreaga 
lume. Subliniind uriașele succe
se obținute în 40 de ani de Uni
unea Sovietică, Mao Țze-dun a 
arătat că lansarea de către Uni
unea Sovietică a primului satelit

artificial al pămîntului nu este 
un simplu eveniment; cu aceasta 
a început o eră nouă, de supu
nere continuă a naturii de către 
omenire.

Lagărul socialist în frunte cu 
marea Uniune Sovietică, este un 
bastion trainic care asigură pa
cea în lumea întreagă și un prie
ten credincios al tuturor po
poarelor care nu vor să se supu
nă asupririi și înrobirii imperia
liste.

Președintele Mao Țze-dun a 
declarat că R. P. Chineză spri
jină cu hotărîre lupta poporului 
sirian și a tuturor popoarelor a- 
rabe. Guvernul chinez, a spus 
Mao Țze-dtin, este cu totul de

acord cu avertismentul serios 
dat agresorilor de către guvernul 
sovietic. Popoarele din lumea în
treagă trebuie să fie vigilente și 
să lupte pentru curmarea intri
gilor războinice ale imperialis
mului, pentru apărarea păcii în 
lumea întreagă.

Datorită Revoluției din Octom
brie, a spus mai departe Mao 
Țze-dun, poporul chinez a găsit 
calea spre eliberarea definitivă, 
spre înflorire și putere; în toate 
acțiunile sale poporul chinez se 
bucură de uriașa simpatie și ca
pătă un ajutor mărinimos din 
partea poporului sovietic. Po
poarele celor două țări ale noas
tre s-au unit în cursul luptei co
mune într-o alianță frățească. 
Nu există forțe în lume care să 
ne poată dezbina.

Tovarăși I Totdeauna vom fi 
împreună și vom lupta pentru 
pace în lumea întreagă, pentru 
victoria cauzei noatire comune.

prelegeri șl conferințe, în artico
le, filme, broșur,, pros.ăv‘nuu-se 
peste măsură persoana și rolul 
său în Marele Război pen ru A- 
părarea Patriei. Prin aceasta, 
pentru a fi pe placul tov. G. K. 
Jukov, se denatura adevărata is
torie a războiului, se denatura 
starea reală a lucrurilor, se di
minuau giganticele eforturi ale 
poporului sovietic, eroismul tu
turor Forțelor noastre Armate, 
rolul comandanților și lucrători
lor politici, arta militară a co
mandanților de fronturi, annate, 
flote, rolul conducător și inspi
rator al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Partidul și guvernul au dat o 
înaltă prețuire meritelor tov. 
G. K. Jukov, conferindu-i titlul 
de mareșal al Uniunii Sovietice, 
conferindu-i de patru ori titlul 
de Erou al Uniunii Sovietice, 
decorindu-1 cu multe ordine I 
s-a acordat o mare încredere po
litică : la Congresul al XX-.ea 
a! partidului el a fost ales mem
bru al C.C. al P.C.U.S.. C.C al 
P.C.U.S. l-a ales membru su
pleant al Prezidiului C.C., iar 
mai tîrziu — membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S. Dar tov. 
G. K- Jukov neftind suficient de 
animat de spiritul de partid a în
țeles greșit aceasta înalta ap«e- 
ciere a meritelor sile, a pierdut 
modestia care trebuie să caracte
rizeze pe un membru de 
după cum ne-a învățat V. 
nin, și-a închipuit că este 
erou ai tuturor victoriilor 
tate de poporul nostru și 
sale armate sub conducerea 
Partidului Comunist, a mea cat 
grosolan principiile leniniste de 
partid ale conducerii forțelor ar
mate.

In felul acesta tov. G. K. Ju
kov nu a justificat încrederea ce 
i-a fost acordată de partid. El 
s-a dovedit a fi un activist pe 
care nu se poate pune baze din 
punct de vedere politic, înclinat 
spre aventurism atît în înțele
gerea celor mai importante sar
cini ale politicii externe a Uni
unii Sovietice, cît și în condu
cerea Ministerului Apărării.

In legătură cu cele expuse 
mai sus Plenara C.C. al P.C.U.S. 
a hotărît să-l scoată pe tov. 
G. K. Jukov din Prezidiul și din 
C.C. al P.C.U.S. și a însărcinat 
Secretariatul C.C. al P.C.U.S. să 
dea tov. Jukov o altă muncă.

★
Plenara Comitetului Central al 

P.C.U.S. își exprimă convinge
rea că organizațiile de partid, 
îndeplinind hotărlrile Congresu
lui al XX-lea al P.C.U.S. își vor 
îndrepta și pe viitor eforturile 
spre întărirea continuă a capaci
tății de apărare a statului nos
tru socialist.

(Adopiat în unanimitate de 
toți membrii Comitetului Cen
tral, de membrii supleanți ai Co
mitetului Central, de membrii 
Comisiei Centrale de revizie și 
aprobată de toți lucrătorii mili
tari și activiștii de partid și de 
stat cu munci de răspundere 
care >au asis-tat la Plenara C.C.).

partid, 
I. Le- 
unicul 
repur- 
forțele

Componența delegației iugoslave
BELGRAD 2 (Agerpres). — 

După cum relatează ziarele, la in
vitația C.C. al P.C.U.S. și a gu
vernului U.R.S.S., o delegație gu
vernamentală și de partid iugo
slavă va pleca la Moscova pentru 
a participa la sărbătorirea celei 
de-a 40-a aniversări a Revoluției 
Socialiste din Octombrie. Delega
ția este compusă din Edvard Kar- 
delj, 
cutiv 
tilor 
dinte 
tive,
bru al Comitetului

membru al Comitetului Exe- 
al C.C. al Uniunii Comuniș- 
din Iugoslavia și vicepreșe- 
al Vecei Executive Federa- 
Aleksandr Rankovici, mem- 

Executiv al

Sosirea delegației R. 0. Vietnam
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: In seara zilei 
de 1 noiembrie a sosit la Mosco
va delegația R. D. Vietnam con
dusă de Ho Și Min, președintele 
R. D. Vietnam 
Partidului celor 
Vietnam.

Pe aeroportul 
ții din Vietnam 
de Kliment Voroșilov, Ekaterina 
Furțeva, Mihail Pervuhin și de 
alte persoane oficiale.

și președintele 
ce muncesc din

Vnukovo oaspe- 
au fost primiți

La sosire, 
o cuvîntare 
că Revoluția din 
constituit un punct de cotitură 
în dezvoltarea mișcărilor de eli
berare din lumea întreagă.

La 2 noiembrie Ho Și Min, 
președintele Republicii Democra
te Vietnam și membrii delegației 
vietnameze au vizitat mauzoleul 
lui V. I. Lenin și I. V. Stalin 
unde au depus o coroană.

Ho Și Min a rostit 
în care a subliniat 

Octombrie a

C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și vicepreședinte al Ve
cei executive Federative, Lazar 
Kolișevski, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia și 
președintele Scupșcinei Populare, 
din Macedonia, Veliko Vlahovici. 
membru al C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Uglcșa Da- 
nilovici, membru al C.C. al Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia, 
secretar pentru problemele orga
nizatorice al Uniunii Comuniștilor 
din Bosnia și Herțegovina și 
membru al Vecei Executive Fede
rative, Veliko Miciunovici. mem
bru al C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia și ambasado
rul Iugoslaviei la Moscova.

★
OSLO 2 (Agerpres). — TASS 

transmite: Se comunică că pen
tru a participa la sărbătorirea 
celei de-a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom 
brie, în Uniunea Sovietică va 
pleca o delegație a Partidului 
Comunist din Norvegia în frunte 
cu A. Loevlien, președintele par^ 
tidului.

MOSCOVA. La 2 noiembrie N. S. 
Hrușciov, membru al Prezidiului 
Sovietului feuprem al U.R.S.S., 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a primit la Kremlin pe generalul 
Abdel Hakim Amer, ministrul de 
război al Egiptului, cu care a a. 
vut o convorbire prietenească și 
cordială.

ANKARA. Conform prevederilor 
Constituției Turciei, primul ministru 
Adnan Menderes a prezentat de
misia guvernului său șefului stătu- 
lui, care t.a însărcinat imediat cil 
formarea noului guvern.

LONDRA. Ziarul ,,News Chroni- 
cle“ a publicat o știre potrivit că
reia la mijlocul lunii noiembrie 
Marea Brltanie va experimenta în 
Oceanul Pacific cea mal puternică 
bombă cu hidrogen engleză.
PHNOM PENH. La I noiembrie a. 

fost dat publicității la Phnom 
Penh comunicatul cu privire la con
vorbirile dintre delegațiile R. D. 
Vietnam șl Cambodgiei. In comu
nicat se spune să delegațiile viet
nameză și cambodgiană aprobă cu 
mare satisfacție rezultatele trata, 
tlvelor.

LA PAZ. — Prefectul provinciei 
Santa Cruz, unde au izbucnit 
grave tulburări cu caracter sepa- 
ratist, a anunțat pe președintele 
Boliviei, Hernan Siles, că răscu- 
lății din această provincie au de- 
pus armele Și că autoritățile guver
namentale au restabilit controlul 
asupra orașului Santa Cruz.

TOKIO. Posturile de radio din 
Japonia anunță că la 2 noiem. 
brie marinarii japonezi au obținut 
mărirea salariilor cu 15 la sută.

LONDRA. La 3 noiembrie au loc 
în Portugalia alegeri parlamen
tare.

Oaspeți de pretutindeni
Adunare festivă a studenților romîni 

la Moscova

Interviul acordat de N.S. Hrușciov
ziarului canadian „Toronto

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS transmite: Revista „Mejdu- 
narodnaia Jizn“ a publicat răspunsurile date recent de Nikita Hruș
ciov la întrebările lui P. Denpson, corespondent al ziarului canadian 
„TORONTO TELEGRAMM".

Răspunzînd la o întrebare refe
ritoare la problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară, N. S. 
Hrușciov a declarat :

Guvernul sovietic este gata în 
orice clipă să semneze un acord 
cu privire la încetarea experien
țelor cu arma nucleară, de înda
tă ce puterile occidentale vor ac
cepta să-și asume aceleași obli
gași. In prezent, dezvoltarea ști
inței a atins un astfel de nivel 
îneît îndeplinirea obligațiilor asu
mate poate fi controlată. Dar 
dacă alte țări consideră că mai 
este necesar vreun control supli
mentar pe teritoriile țărilor care 
efectuează experiențe, atunci și 
noi sîntem gata să examinăm con
dițiile introducerii unui astfel de 
control.

N. S. Hrușciov a declarat r.ă 
întreaga desfășurare a tratative
lor în Subcomitetul Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, ca și 
alte fapte dovedesc că țările occi
dentale se tem de dezarmare. Ac
tivitatea Subcomitetului nu aduce 
nici un folos și este absolut in
fructuoasă. Discutarea în secret 
a problemelor dezarmării nu poate 
contribui la rezolvarea lor cu suc
ces. N. S. Hrușciov s-a pronunțat 
în favoarea creării unei comisii 
permanente pentru dezarmare for
mată din toate statele membre ale 
O.N.U. El s-a pronunțat de ase
menea pentru ducerea tratativelor 
în problemele dezarmării în con
dițiile unei largi publicități.

Hrușciov a declarat că lichida
rea bazelor militare străine de pe 
teritoriile altor state constituie una 
din chestiunile cele mai impor
tante în rezolvarea problemei de
zarmării și atenuării încordării 
internaționale.

Ar fi logic, a declarat Hruș
ciov, să se efectueze și reduce
rea forțelor armate cel puțin cu 
efectivul trupelor care se afla în 
prezent în aceste b.aze. Dacă 
Statele Unite ale Americii și 
celelalte țări occidentale și-ar 
lichida bazele militare, Uniunea 
Sovietică și celelalte țări iubi
toare de pace ar lua imediat noi 
măsuri pentru dezarmare.

Hrușciov a remarcat în conti
nuare că bazele militare de pe 
teritoriile altor țări, nu mai au 
însemnătatea pe care le-o acor
dă unii generali peste măsură de 
lăudăroși și alte personalități cu 
o stare de spirit agresivă din 

statale occidentale. Prin crearea 
rachetelor intercontinentale a 
fost rezolvată problema posibili
tății transportării unei încărcă
turi cu hidrogen in orice punct 
al globului pămîntesc. In ceea 
ce privește bazele militare din 
Europa, Africa și Asia, de mult 
timp există rachete care pot a- 
junge în orice regiune de pe

aceste continente. Desigur nu 
esie un secret nici faptul că ast
fel de rachete au în prezent și 
încărcături atomice și cu hidro
gen.

Fiind întrebat despre situația 
din Orientul Mijlociu, N. S. Hruș
ciov a spus :

„Sîniem foarte mîhniți și în
grijorați de cele ce se petrec 
în regiunea Orientului Mijlociu. 
Imperialiștii nu vor să admită 
oa popoarele arabe să fie inde
pendente din punct de vedere 
politic și economic. Cînd po
poarele din țările arabe luptă 
împotriva oricăror forme de în
robire politică și economică, a- 
tunci imperialiștii declară că în 
astfel de țări există 
comunismului", 
rea comunismului și încep 
organizeze agresiuni după 
toda care <a fost folosită în 

temala**.
In legătură cu problema 

mană, N. S. Hrușciov a declarat : 
„Am avut și avem o atitudine 
pozitivă față de unificarea Ger
maniei. Dar în rezolvarea aces
tei probleme în primul rînd tre
buie să se țină seama de condi
țiile reale. In Germanda există 
de fapt două state cu orînduiri 
social-politice diferite. Fără re
cunoașterea faptului existenței 
acestor două state nu se poale 
face nici un pas înain;e în do
meniul unificării Germaniei. 
Numai germanii înșiși^ adică 
cele două state germane, înce- 
pînd între ele tratative, pot con
tribui la progresul rezolvării a- 
cestei probleme".

Fiind întrebat dacă în momen
tul de față primejdia izbucnirii 
unui război este mai mică decît 
acum un an sau doi, N. S. Hruș
ciov a răspuns : In lume S-aU 
creat în prezent condiții care nu 
prevestesc dezlănțuirea într-un 
viitor apropiat a unui nou răz
boi. Se poate spune că popoarele 
tind spre pace, că în prezent 
situația nu este asemănătoare 
celeia din preajma unui război, 
așa cum a fost de pildă, înain
tea celui , de-al doilea război 
mondial. Guvernele statelor so
cialiste fac totul nu numai pen
tru ca să nu existe război, ci și 
pentru a lichida starea de încor
dare și a crea condiții normale 
de întrecere a celor două sis
teme pe baza coexistenței pașni
ce. Negăm, a spus N. S. Hruș
ciov, inevitabilitatea fatală a răz
boaielor. Totodată însă, nu se 
poate spune în mod categoric că 
nu va fi război. Este știut 
că în anumite țări capitaliste 
există persoane care ocupă mari 
funcții de stat și care îndeamnă 
la război. Mai știi la ce te poți 
aștepta de la niște nebuni ?

„pericolul
agită sperietoa- »----- gă

me- 
Gua-

ger-

ARTA ȘI_ ARTIȘTII
țarii noastre pește. hotare.

Piese iomînești în U«R«S«S.
MOSCOVA 2 (Coresponden

tul Agerpres transmite). In ul
timii ani, tot mai multe piese 
de dramaturgi romîni sint pre
zentate de teatrele sovietice, 
ciștiguidu-și un loc de cinste m 
repertoriul lor.

„O scrisoare pierdută44 s-a 
jucat în stagiunile precedente 
ta Teatrul satiric din Moscova, 
iar anul trecut la Teatrul de 
Comedie din Leningrad.

,,Titanic Vals*4 se joacă în 
prezent la Teatrul de dramă 
din Klaipeda (R.SS. Litua
niană).

De o primire deosebit de 
călduroasă s-a bucurat piesa 
„Steaua fără nume44 de Mihail 
Sebastian. în actuala stagiune, 
această piesă este reprezentată 
pe scena a 12 teatre și ur
mează să fie pusă in scenă și 
de alte citeva teatre din Ka
zakstan și din alte republici 
unionale.

Răsunătorul succes al acestei 
piese a fost relevat în cadrul 
unei interesante conferințe cu 
spectatori, organizată de Casa 
Centrală a Actorului din Mos
cova. Organizatorii acestei reu
niuni au distribuit în rîndurile 
asistenței foi tipărite, prin care 
publicul era rugat sa mențio
neze cele mai bune piese ale 
stagiunii precedente. Rezulta
tele au fost date de cititori 
chiar in aceeași seară, consta-

„Tiiumjiu tnaesauiui Silvestri"

tîndu-se că piesa ^Steaua fără 
nume** « lui Mihail Sebastian, 
se afla printre cele șapte piese 
cure au întrunit cele mai multe 
sufragii,

Pieșa ^Citadela afărîmată" 
de Horîa Lovinescu, care a 
intrat in repertoriul teatrelor 
sovietice sub titlul „Casa d-lui 
Dragomirescu’1' și care se bu
cura de un succes remarcaotl 
a fost pusă pinu acum in scenă 
de trei teatre și se anunța 
apropiata premieră a acestei 
piese la alte două teatre.

Remarcabil a fost și succesul 
piesei „Rețeta fericirii44 de 
Aurel Barau ga, a cărei pre
mieră a avui loc recent la 
Teatrul dramatic rus din Dan- 
gavpils, în RJS.S. Letonă.

Piesa se află in curs de tra
ducere în limbile letonă, litua
niană și estonă, pentru a ți 
montată pe scenele teatrelor 
de stat dm Riga, Vilnius și 
1 allin.

Printre piesele de autori ro- 
mini “tr
uvea loc la Moscova, probabil 
încă .... — --
mm 
mirțoaga" de G. Giprian — la 
teatrul „Mossoviet", „Nota zero 
la purtare** de O. Sava și V. 
Stoenescu — la Teatrul „Sta- 
nislavski"*, „Pe un pat de seîn- 
duri4* de A. Novak — la ^Tea
trul Pușkin".

ale

in

căror premiere vor

actuala stagiune, se 
menționează: „Omul cu

LIVERPOOL 2 (Agerpres). 
Corespondența speciala : Pre
sa engleză consacră arti
cole elogioase artistului po
porului Constantin Silvestri in 
legătură cu primul concert pe 
care muzicianul romin l-a di
rijat la Liverpool în cursul 
acestei saptamini.

„Triumful maestrului Silve
stri" este titlul unei cronici 
apărute in ziarul „LIVERPOOL 
GAILY POST". Articolul sub
liniază că dirijorul romin „a 
dobindit un mare tnumi per
sonal, într-un program în care 
Silvestri a dovedit o concepție

inspirată. Chiar dacă, la prima 
veaere, programul nu era a- 
traciiv, acesta a devenit a- 
tractiv, captivant, prin felul 
în care a fost interpretat".

Un alt ziar, „LIVERPOOL 
ECHO44, sub titlul „Succes 
pentru oaspetele Silvestri4' scrie 
referindu-se la interpretarea 
Rapsodiei Romine nr. 2 a lui 
G. Enescu : „Legătură de in 
țelegere realizata intre'orche 
slră și dirijor a dus la o per 
formanță care a stimulat au 
ditoriul la o proaspătă înțele
gere a muzicii".

Vaientin Gheorghiu la Praga

Telegramm"
Fiind întrebat despre relațiile 

comerciale canadiano - sovietice, 
N. S. Hrușciov a spus că în 
ciuda posibilităților favorabile 
pentru dezvoltarea comerțului, 
reciproc avantajos, care sau creat 
în urma 
1956 a 
între U.R.S.S. și Canada, 
țiile comerciale dintre 
două țări nu s-au «
tat încă suficient. N. S. Hruș
ciov a subliniat că menți
nerea de către Canada a îngră
dirilor discriminatorii în comer
țul cu Uniunea Sovietică frînează 
în med serios dezvoltarea acestui 
comerț.

Fiind întrebat dacă ar fi de 
acord să facă un schimb de vizite 
cu noul prim-ministru al Canadei, 
Diefenbaker. Hrușciov a răspuns : 
Avem întotdeauna o atitudine fa
vorabilă față de schimbul de vij 
zite între oamenii de stat, dacă 
astfel de vizite sînt bine pregă
tite și pot contribui la îmbunătă
țirea înțelegerii reciproce.

semnării în februarie 
acordurilor comerciale 
" ~ ‘ , reia*

cele 
dezvol-

menți-

Largă amnistie 
în Uniunea 
Sovietică

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a Revoluției din Octombrie a fost 
emis un decret al Prezidiului So
vietului Suprem al UJIS.S. cu 
privire la amnistie. De amnistie 
beneficiază persoanele condamnata 
la pierderea libertății pe termen 
de trei ani inclusiv, precum și la 
alte pedepse ce nu sînt in legă
tură cu pierderea libertății.

Independent de termenul pier* 
derii libertății, se amnistiază fe
meile care au copii în vîrstă pînă 
la opt ani și femeile gravide, băr
bați în vîrstă de peste 60 de ani 
și femeile în vîrstă de peste 55 
ani, minorii pînă la 16 ani (ir> 
clusiv).

Se reduce la jumătate pedeapsa 
neexecutată de persoanele con
damnate la pierderea libertății pa 
termen de peste trei ani.

Conferința de presă a ministrului 
sirian al Afacerilor Externe

NEW YORK 2 (Agerpres).
TASS transmite: La 1 noiembrie 
S. Bitar, ministrul Afacerilor Ex
terne al Siriei, a convocat o con
ferință de presă la care a expli
cat poziția Si-riei referitoare la 
recenta discutare în Adunarea Ge
nerală a plîngerii Siriei în legă
tură cu primejdia care amenință 
securitatea ei.

El a subliniat că problema ridi
cată de Siria n-are nimic comun 
cu războiul rece. Acesta este în 
fond un conflict între forțele eli
beratoare ale naționalismului a- 
rab și lagărul imperialist. „Știm 
că există numeroase cauze pen
tru care anumite state 
problema noastră ca o 
războiului rece. Ele fac 
pentru a crea o perdea

tratează 
parte a 
aceasta 
de fum

— cu care să camufleze intențiile lof 
împotriva Siriei și a politicii el 
independente".

Bitar a arătat în continuare că 
puterile occidentale care „s-au 
pronunțat în numeroase cazuri 
pentru trimiterea unei comisii de 
anchetă in alte regiuni, au făcut 
tot posibilul pentru a nu admite 
adoptarea rezoluției noastre, care 
are drept scop crearea unei co
misii de anchetă.

,.Exprimăm recunoștință, a spus 
Bitar, statelor care au înțeles, si
tuația noastră și primejdia care 
amenință securitatea Siriei și pa
cea internațională. Discuțiile care 
au avut loc ne-au arătat de ase
menea adevărata poziție a anumi
tor state care s-au pronunțat îm
potriva noastră".

Rezoluția conferinței naționale 
a U.T.C. din Ungaria

toate problerre!» 
politice și economice.

Uniunea Tineretului Comunist, 
se spune în continuare în rezo
luție nu poate fi o organizație 
închisă. Membrii Uniunii trebuie 
să se găsească mereu în mijlocul 
tineretului care nu face parte 
din uniune și, ducînd munca edu
cativă, să-i insufle pe baza 
marxism-leninismului spiritul pa
triotismului socialist, al interna
ționalismului proletar și al devo
tamentului față de puterea popu
lară. Printr-o luptă continuă îm
potriva vederilor revizioniste și 
sectariste, Uniunea 
Comunist trebuie 
unitatea socialistă 
ungar.

Rezoluția acordă 
ție rolului Uniunii 
Comunist în domeniul producției.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — partidului în 
După cum transmite M.T.I., la 2 
noiembrie s-a dat publicității re
zoluția primei conferințe națio 
nale a Uniunii Tineretului Comu
nist, care a avut loc recent la 
Budapesta. Tn hotărîre se arată 
că partea cea mai conștientă din 
punct de vedere politic a tine
retului s-a unit ca forță organi
zată în Uniunea Tineretului Co
munist, ale cărei rînduri cresc 
necontenit.

In rezoluție se subliniază că 
membrii Uniunii îndeplinesc în 
unanimitate și cu consecvență 
indicațiile partidului și că sînt 
devotați partidului.

In rezoluție se precizează că 
conducerea U.T.C. de către par
tid înseamnă înainte de toate că 
U.T.C. urmează linia politică a

Tineretului 
să făurească 
a tineretului

o mare aten- 
Tineretuluî

Vizitele delegației de vechi rmlitanți 
ai P. C. U. S.

La Palatul Pionierilor
de
se

vi-

ai

Sîmbătă dimineața delegația 
vechi membri ai P.C.U.S. care 
află în țara noastră a făcut o 
zită la Palatul pionierilor.

La sosire vechii membri
gloriosului partid bolșevic au fost 
primiți cu căldură și entuziasm de 
pionieri.

După ce au vizitat Expoziția 
copiilor, care cuprinde daruri pri
mite de pionierii romîni din par
tea copiilor din alte țări, membrii 
delegației s-au oprit mai mult 
timp în sala bibliotecii. Aici ve
chii membri ai P.C.U.S. A. V. 
Lapin, V. A. Kocervinski și I. N. 
Smirnov au povestit copiilor des
pre activitatea lor revoluționară

din timpul Marii Revoluții din 
Octombrie și despre viața pionie
rilor sovietici, tinere vlăstare ale 
noii orînduiri comuniste.

A. F. Gorkin, conducătorul de
legației, a oferit apoi pionierilor 
un disc avind imprimată o cuvin- 
tare a marelui V. I. Lenin și un 
album cu imagini din viața lui 
Vladimir Ilici.

Oaspeții au vizitat în continuare
o 

de
sălile unde zilnic desfășoară 
bogată activitate educativă mii 
pionieri.

întîlnirea dintre pionieri și 
legații de vechi membri 
P.C.U.S. s-a desfășurat într-o 
mosferă emoționantă.

de
al 
at-

Intllnirea cu activul de partid
Au luat cuvîntul M. M. Noz-« 

drin, A. S. Kostenko.
Luînd cuvîntul, A. F. Gorkin, 

conducătorul delegației, a mulțu
mit pentru prilejul oferit mem
brilor delegației de a participa 
împreună cu poporul romîn la 
sărbătorirea celei de-a 40-a 
versări a Marii Revoluții din 
tombrie.

La sfîrșitul întîlnirii, tov. 
Dănălache a mulțumit vorbitori
lor pentru cuvintele emoționante 
rostite.

Intîlnirea s.-a
tr-o atmosferă 
caldă prietenie.

Membrii delegației de vechi 
militanți ai P.C.U.S. în frunte cu 
A. F. Gorkin, conducătorul dele
gației, s-au 
amiază la 
Sociale de 
P.M.R. cu 
Capitalei.

Participanții la întîlnire au 
cut o entuziastă manifestare 
prietenie reprezentanților glorio
sului Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Tov. Florian Dănălache, prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
București, al P.M.R., după ce a 
salutat pe oaspeți a prezentat 
participanților la întîlnire pe 
membrii delegației.

întîlnit sîmbătă după 
Institutul de Științe 
pe lingă C.C.
activul de partid

al 
al

fa
de

ani- 
Oc-

F.

desfășurat în- 
însuflețită, de

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova 
continuă să sosească delegațiile 
străine care vor participa la săr
bătorirea celei de-a 40-a aniver
sări a Revoluției din Octombrie. 
La 1 noiembrie au sosit delegația 
Asociației culturale indo-sovietice, 
delegația Asociației „Olanda— 
U.R.S.S.*4, o delegație a oamenilor 
de cultură din Argentina, o dele
gație a oamenilor de cultură din

Chile, o delegație de membri 
parlamentului englez.

Au sosit de asemenea Eriberto 
Jara, (Mexic) laureat al premiului 
internațional Lenin „Pentru întă
rirea păcii între popoare"; Nar
ciso Vassols, fostul ambasador al 
Mexicului la Moscova și fost mi
nistru ; Mohamed Kamel el Ben- 
dari, președintele Consiliului Na
țional al Păcii din Egipt.

ai

MOSCOVA 2 (Agerpres). — în 
seara de 2 noiembrie la Universi
tatea „Lomonosov44 din Moscova a 
avut loc adunarea festivă a stu
denților și aspiranților romîni ce 
studiază la Moscova, consacrată 
aniversării a 40 de ani de la Ma
rea Revoluție din Octombrie.

Adunarea a fost deschisă de as
pirantul Ion Stoian, după care 
Traian Șelmaru, consilier al Am
basadei R.P.R. a vorbit despre în
semnătatea Revoluției Socialiste 
arătînd că alături de celelalte

țări frățești R. P. Romînă con
struiește cu succes socialismul pe 
drumul luminos deschis de marele 
Octombrie. Apoi, tov. P. I. Gurov 
profesor la Institutul de pedago
gie ,,Lenin“ din Moscova, vechi 
militant bolșevic, participant la 
3 revoluții, a evocat episoade din 
lupta pentru victoria puterii so
vietelor în Moscova în octombrie 
1917.

Participanții la adunare au tri
mis telegrame de salut C.C. al 
P.C.U.S. și C.C. al P.M.R.

PRAGA 2 (Corespondentul 
Agerpres transmite): In arară 
de cele trei concerte date cu 
r Harmonica Ceha, Valentin 
Gheorghiu a deschis Cenaclul 
de recitaluri din stagiunea a- 
ceasta la Casa Artiștilor din 
Fraga. La acest recital, în ca
drul căruia a interpretat lu
crări de 
Debussy 
V alentin

Beethoven, Schuman, 
și Chopin, pianistul 
Gheorghiu a executat

6 lucrări suplimentar, bucurîn- 
du-se de un mare succes.

Presa cehoslovacă se ocupă 
pe larg de succesul repurtat de 
Valentin Gheorghiu. Ziarui 
„VhCERNl PRaHA44 îl nu 
mește pe pianistul romin „un 
excelent solist de renume mon
dial4*. La rindul lor, ziarele 
„OHRANA L1DU", „LIDOVA 
DEMOKRACIE*4 și „SVOBODA 
SLOVA44 vorbesc în termeni 
elogioși despre pianistul romîn

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
R P. R. în Etiopia

La 31 octombrie tov Dionisie 
Ionescu acreditat la Addis-Abeba 
în calitate de trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
împăratului Etiopiei Haile Se
lassie I.

Ministrul plenipotențiar al Ro- 
mîniei, în discursul rostit cu a-

de ministrul

ceasta ocazie, și
piei în răspunsul său, și-au ex
primat satisfacția pentru stabili
rea relațiilor diplomatice între 
Romînia și Etiopia și încrederea 
că aceasta va duce la dezvoltarea 
relațiilor economice și culturale 
între cele două țări.

împăratul Etio-

• Spectacol de gală
Cu prilejul Lunii prieteniei 

romîno-sovietice, sîmbătă seara a 
avut loc la Teatrul C.C.S. sub 
auspiciile Consiliului general 
A.R.L.U.S. și Teatrului Armatei, 
un spectacol de gală cu piesa 
„Tragedia optimistă'* de V. Viși- 
nevski. Valoroasa piesă a scriito
rului sovietip evocă un epizod 
din lupta eroică dusă de partidul 
comuniștilor în anii Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

la Teatrul C. C. S.
La spectacol au asistat tova

rășii : Petre Borilâ, Alexandru 
Drăghici, Grigore Preoteasa, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, acad. 
Atanase Joja, membri ai C.C. 
al P.M.R., miniștri, membri ai 
Consiliului general A.R.L.Uoa
meni de artă și cultură, un nu
meros public.

A fost de faț& delegația de vechi 
membri ai P.C.U S., în frunte cu 
A. F. Gorkin.



INTRE LEGENDA Cei 2.000 vecini
< al iul Ioșko

con-

luni 
băile

ȘI REALITATE...
ln antichitate pe lingă muzeul din orașul Alexandria se afla o 

bibliotecă bogată cu renume mondial. După informațiile savanților 
greci și romani, în această bibliotecă se păstrau între 500.000— 
700.000 de suluri manuscrise. Distrugerea acestei biblioteci pe la 
jumătatea secolului al VII-lea, a reprezentat una din cele mai mari 

i' pierderi culturale din istoria omenirii.
Mult timp a circulat versiunea 

că Comandantul arab de oști 
Amru, care ocupase Alexandria 
în 640, ar fi întrebat pe califul 
Omar ce să facă cu numeroasele 

- părții găsite în oraș. Califul ar 
fi răspuns: „Dacă aceste cărți 
conții) tot ceea ce se poate citi 
în Coran, ele nu reprezintă nici 
o valoare. Dacă conțin altceva, 
atunci ele sînt primejdioase. Și 
într-urt caz și în celălalt urmează 
să fie distruse". Amru ar fi or
donat să fie scoase cărțile din 
bibliotecă și timp de șase 
să se încălzească cu ele 
publice.

1 Această 
semnată 
mondială

Legendă
legendă care e 

în literatura istorică 
și chiar în enciclopedii,

nu corespunde adevărului istoric. 
Versiunea că arabii ar fi distrus 
biblioteca a început să se răs- 
pîndească în perioada cruciade
lor, în scopul de a trezi ura față 
de arabi și de a ascunde adevă
rata istorie a distrugerii celei 
mai bogate biblioteci din lume. 
Această născocire a apărut pen
tru prima dată pe la anul 1160 
în lucrarea istorică a episcopului 
din Alep.

Legenda arderii biblioteci) din 
Alexandria a fost adoptată apoi 
ca un adevăr incontestabil, cu 
toate că savanții și scriitorii 
arabi se opuneau energic acestei 
născociri. Contemporanii lui Amru 
au notat că pe vremea campa
niei din Africa de Nord, el a 
cerut într-adevăr tuturor orașe
lor — printre care și Alexandria 
— să plătească biruri, dar nu a

Alune
ardelenești!

1
într-una din serile trecute am primit o vizită neașteptată.
— Sînt inginerul silvic Ștefănescu !... Lucrez la Ocolul Silvic 

din Tg. Mureș, de cîțiva ani...
Și-a deschis servieta, a scos cîteva mape, dosare și fotografii 

și agitîndu-le în fața mea a continuat:
— Știți, e vorba de arachide...
Nu înțelegeam ce vrea. Arachide «nai văz-sem eu, ba chiar șl 

piîncasem de cîteva ori, prăjite, c u sare.
— Nu vă supărați, poate vă deranjez, mi-a spus. Dar trebuie 

să vă spun neapărat: am reușit să aclimatizez arachide ! De fapt 
„prima recoltă" am cules-o anul trecut. Anul acesta, însă, încurajat 
de succesul obținut, am extins cultura arachidelor, cu ajutorul 
tovarășilor Erkedi Jănos, Hajdu Petre și Ion Trutea — în patru 
puncte experimentale: la margin ea orașului, la Sîngiorgiu de Mu
reș, pe malul Mureșului și la Ivănești... lată că am cules și a 
doua recoltă ! Solul și clima din Ardeal le priește de minune.

Crezînd probabil că-I privesc cu îndoială, mi-a întins fotogra
fiile. Reprezentau culturile și, separat, cîteva plante. Mi-a arătat 
apoi un... buchet de frunze de arachide în stare „naturală". Aveau 
pe ele și fructe coapte. Eram uimit! L-am rugat să-mi poves
tească pe larg cum ajunsese la acest rezultat.

încă înainte de anul 1938 tatăl său, agricultor de prin Turnu- 
Măgurele, a făcut primele experiențe cu această prețioasă și si
mandicoasă plantă. Dar n-a reușit. Planta creștea, însă sterilă, 
fără fructe, cu toate că alegea cele mai fertile locuri. Cînd Petre a 
ajuns inginer la Tg. Mureș s-a gîndit să continue „tradiția fami
liară" și să încerce cîteva experiențe ci arachidele. Și, ciudat, a 
reușit acolo unde se aștepta cel mai puțin. Intr-un sol destul de 
sărăcuț, nisipos, pe coastele dealurilor și mai ales în lunca Mure
șului.

— N-am prea găsit literatură de specialitate. Doar într-o enci
clopedie am aflat cîteva amănunte: arachida iubește căldura, e 
originară din America tropicală și Brazilia și că, în parte, s-a 
aclimatizat și în Europa de Sid. Atît... Tot ce pot adăuga acum 
este rodul experiențelor mele. Cred că în Ardeal planta și-a 
găsit optimul de vegetație!

Dar rentabilitatea ?.... Cultivarea și întreținerea ei nu se deo
sebește prea mult de aceia a cartofilor, de pildă. Semănatul se 
face prin aprilie, în cuiburi adînci de o palmă jumătate, distanțate 
între ele ca și cuiburile ds fasole. Fructele cresc și se coc sub pă- 
mînt, ca și cartofii. întreținerea (c îteva prașile) nu este grea și nici 
costisitoare. La un hectar în care s-au învestit cel mult 5—6.000 
lei (cu sămînța socotită la 17 lei kg!) s-ar putea obține o recoltă 
de 6 pînă la 8 mii de kg. Insă cheltuielile de producție pot fi 
mult mai ieftine 1
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distrus niciodată orașele și a 
cruțat chiar bisericile.

Istoricul bibliotecii
Orașul Alexandria a Tost în

temeiat de Alexandru Macedon 
în anul 332—331 î.e.n., și este 
primul oraș din istoria omenirii 
construit de arhitecți pe baza 
planurilor lui Dinokrates. Partea 
centrală a orașului ocupa o su
prafață de 20 km. pătrați și aici 
a fost construit muzeul orășenesc 
înzestrat cu săli minunate. înte
meietorul bibliotecii din Alexan
dria a fost Ptolomeu II iar pri
mul ei director — renumitul fi
lozof Demeter din Falerona. Mu
zeul din Alexandria dispunea de 
fonduri foarte bogate; mii 
sclavi care știau să scrie și 
citească transcriau cărțile 
orice savant putea să-și petreacă 
toată viața în clădirea bibliotecii 
pe cheltuiala statului. Aici au 
trăit și au creat matematicianul 
Euclide, astronomul Hiparc, Ze- 
nodot,' Aristarh, Aristofan și 
mulți alți scriitori și savanți ai 
antichității.

Colecția bibliotecii s-a îmbo
gățit cu o viteză atît de uimi
toare îneît a trebuit să se creeze 
o filială care număra și ea zeci 
de mii de suluri. In felul acesta 
existau la Alexandria nu una, ci 
două biblioteci. Prima a fost di
strusă în anul 47 pe vremea răz
boiului dintre Cezar și Pompei. 
In timpul luptelor, fondurile bi
bliotecii au fost aproape mistuite 
de foc. Mai tîrziu biblioteca a 
fost restaurată într-o anumită 
măsură și instalată în renumita 
bibliotecă din Pergam.

Adevărul
La sfîrșitul secolului al IV-lea, 

Alexandria a fost arena unor în
verșunate dispute religioase. In 
oraș a izbucnit războiul civil iar 
episcopul Alexandriei — Teofil, 
„ca să salveze poporul de cărțile 
interzise, diabolice și eretice", a 
ordonat să fie distrusă biblioteca 
din Serapion unde se păstrau 
rămășițele bibliotecii din Alexan
dria. Cu toate acestea savanții 
au reușit să salveze o parte din 
suluri iar o altă parte a fost 
transportată din ordinul împăra
tului Teodosiu la Constantinopole.

Arabii care au ocupat Alexan
dria în secolul al VII-lea nu au 

ăsit nicio urmă a celebrei*

EL: Nu credeți că ar putea 
să cadă?

EA; Nici o grijă: N-am nimic 
fragil înăuntru !ȘTEFAN NEKANIȚKI

Prin ușa larg deschisă a ma
gazinului străbate pînă în stra
dă o avalanșă de sunete striden
te. Ai impresia că aici, undeva, 
o orchestră repetă o ciudată și 
stranie simfonie. Ce se întîmplă? 
Nimic deosebit. Un cumpă
rător încearcă o trompetă, al
tul o vioară, iar al treilea un a- 
cordecn. In această splendidă zi 
de toamnă, magazinul „Muzica" 
e plin de oameni. De fapt, ma
gazinul acesta al fondului muzi
cal al compozitorilor din Calea 
Victoriei nr. 41, are în fiecare zi 
zeci <» și sute de cumpărători. A- 
materii pot găsi aici partituri, 
discuri și, bine înțeles, fel de fel 
de instrumente muzicale; majo
ritatea fabricate în țara noas- 

_ tră. La dispoziția cumpărători
lor stau acordeoane, viori, bala
laici, mandoline, ghitare, ban- 
jourl, baterii de jaz, cobze, țam
baluri, trompete, althornuri, pia

ne recondiționate și multe altele. 
Cele mai căutate sînt acordeoa- 
nele și viorile fabricate de între
prinderea „Doina" din Bucu
rești, ghitarele și mandolinele 
fabricate de I.F.I.L. Reghin. Sînt 
ieftine și de calitate superioară.

Dar să intrăm în magazin. In 
față, raionul de „instrumente". 
Printre cumpărători un tînăr, 
Gheorghe Marinescu, student la 
Facultatea de Filologie. Vrea să 
cumpere o vioară. Desigur ecea 
mai bună". Pentru asta trebuie 
însă bine cercetată și chiar... în
cercată.

Zilele trecute la raionul aces
ta s-a oprit un om mai în vîrstă.

— Sînt de la Șantierul Naval 
din Oltenița. Organizăm o echi
pă culturală și avem nevoie de 
mai multe instrumente muzi-mai multe 
cale...

Asemenea
zilnic magazinului. Numai în ui*

cereri stnt făcut*

Mici și mari, cetățenii Sofiei petrec ore plăcute in parcul 
zoologic, printre diferite animale.

Toșko este ca întotdeauna bine dispusă. I-au venit mulți musafiri. 
Unul i-a adus în dar o oglindă pe care o cercetează cu atenție. Se 
privește îndelung și cu o evidentă cochetărie își aranjează „coafura". 
Cei din jur, rîd pînă la lacrimi. De ce ? Pentru că această mică 
maimuță distrează zilnic prin șotiile ei vizitatorii grădinii zoologice 
din Sofia. Aici se simte bine, ca la ea acasă în Sumatra, locul de 
unde a fost adusă. Sînt în acest pavilion și alte specii de maimuțe : 
unele sînt aduse din India, altele din regiunile de stepă ale Africii 
răsăritene sau din insulele Celebes.

Cele peste 2.000 de animale din 
grădina zoologică din Sofia sînt 
vizitate zilnic de mii de per
soane.

Un grup mai mare de copii, de 
toate vîrstele, s-a apropiat de 
cușca ursului polar. Fac gălăgie, 
chiar prea multă. Moș Martin însă 
nu se sinchisește de rîsul și gălă
gia lor. își continuă liniștit som
nul în mijlocul unui decor gla
cial.

îi lăsăm pe acești micuți sbury 
dalnici alături de ursul polar, și 
ne îndreptăm spre reprezentanții 
unor ținuturi mai calde. Urșii 
bruni, cerbii, căprioarele, caprele 
negre, rinocerii, renii, porcii mis
treți, vulturii, vizonii în țarcuri 
destul de mari, ingenios amena-

COMORI

nînd seama de varietatea acestora 
și diferitele necesități biologice. 
Această dificultate este și mai 
mare, decarece necesitățile ani
malelor se schimbă după vîrstă, 
anotimp, perioada de montă, de 
gestație și de îngrijire a puilor, 
particularitățile individuale etc. 
Hrana insuficientă ca și cea îm
belșugată este tot atît de dăună
toare animalelor. De aceea, pen
tru fiecare specie s-a stabilit o 
rație de hrană pe baze științifice 
precum și respectarea orei fixe de 
masă.

Elefantul, cea mai mare perse- 
nalitate a grădinii, în greutate ue 
3.500-4.000 kg., primește zilnic 
90-100 kg. hrană și 100-200 litri 
apă. Pe lingă cerealele și legu
mele ce le primește în sezonul de 
vară i se mai dă și fructe proas
pete, pepeni verzi șl galbeni, mere 
etc. Din cînd în cînd el mai pri
mește și zahăr pe căre i mănîncă 
cu multă plăcere. Este hrănit de 
două ori pe zi : dimineața și 
seara.

în general, în hrana tuturor 
animalelor se adaugă, în special 
în sezonul de iarnă, concentrate 
de vitamine, untură de pește și 
hrană minerală. In grădina zoo
logică din Sofia se folosesc anual 
peste 60 feluri de hrană. în can
titate totală de circa 300 tone. 
In afară de hrană o atenție deo
sebită se dă întreținerii igienice 
a încăperilor în care locuiesc ani
malele.

Grădina zoologică din Sofia se 
îmbogățește continuu cu animale 
noi. Deosebit de prețioasă este 
legătura cu parcul zoologic din 
Moscova ca și cu celelalte gră
dini și parcuri zoologice din 
U.R.S.S., din Cehoslovacia, Un
garia, Polonia, R. D. Germana, 
Jugoslavia, Olanda, Elveția, Aus
tria, Franța, Italia etc. De la 1 
ianuarie 1947, grădina zoologică 
din Sofia a trecut în grija Aca
demiei de Științe a R. P. Bulga
ria. De atunci, ea se dezvoltă ca 
institut de cercetări științifice.

AURORA NEGOIȚA

jate își continuă viața ca și cum 
nu s ar fi schimbat nimic în fe
lul lor de a trăi.

Leii sînt acum puțin cam agi
tați și agitația lor crește treptat. 
Se mișcă din ce în ce mai repede 
prin cușcă, se opresc brusc și pri
vesc peste capetele vizitatorilor. 
Din direcția în care privesc, se 
aude un scîrțîit de cărucior care 
apare. în sfîrșit, încărcat cu car
ne. Agitația crește pînă în clipa 
cînd căruciorul ajunge în încăpe
rea interioară. Atunci leii se re
ped să primească hrana.

Hrana leilor ca și a celorlalte 
mamifere și păsări răpitoare este 
simpli. Ea se compune. în spe
cial, din carne de cal proaspătă. 
Leii, spre exemplu, primesc o 
pulpă sau o halcă de 7-10 kg. car- 
fîe. Celelalte mamifere sălbatice 
primesc zilnic următoarea canti
tate de carne : lupii 2 kg., vulpile 
0,500 kg., pisica sălbatică 0,500 
kg., dihorul 0,150 kg. In afară de 
rația de carne, majoritatea acestor 
animale mai capătă pîine, mor
covi, fructe etc. Pentruca hrana să 
fie mai variată, mamiferele sălba
tice primesc din cînd în cînd car
ne de vacă sau oaie, carne de ie
pure, păsări sau cobai și șoareci 
care sînt crescuți pentru acest 
scop^ în grădină. Urșii albi pe 
lingă carne mai primesc și 3 kg. 
pește proaspăt, iar urșii bruni 
pentru că sînt vegetarieni pri
mesc numai pîine, fructe și le
gume.

Dacă în grădina zoologică din 
Sofi-a ar exista numai aceste ani
male munca celor ce le îngrijesc 
ar fi simplă. Dar cu greu își poa
te închipui cineva ce îngrijire 
deosebită se acordă zilnic tuturor 
animalelor grădinii zoologice, ți-

bulevardul Banu Manta, în ruinele 
unei case bombardate ? Să vă dăm 
amănunte despre doi piaștri de la 
Abdul Hamid I, despre 60 de 
piese de la Selim al Ill-lea și de 
atîtea altele descoperite la o fer
mă nu departe de București ? 
Credem că e de prisos.

Importantă ni se pare constata
rea că atît monedele izolate cit 
și comorile se descoperă cu zecile 
și chiar cu sutele pe teritoriul pa
triei noastre nu spre folosința 
personală a găsitorului ci, spre 
dezvoltarea acestei interesante 
științe a relicvelor — numismatica.

GEORGE RICUS

oare s-au vărsat 400 de monede 
de argint datînd de pe vremea 
lui Mircea cel Bătrîn.

Acum cîteva luni în satul Cor- 
lățeni un țăran a găsit în dreptul 
prispei casei sale, pe cînd săpa o 
groapă pentru un stîlp, una din
tre cele mai interesante comori 
descoperite anul acesta pe terito
riul patriei noastre. Este vorba de 
tezaurul intrat la muzeul din ora
șul Dorohoi compus din 6.330 de 
monede de aramă argintată și ar-

Chiar la o simplă răsfoire a 
unui catalog cu comori descope
rite nu de multă vreme pe terito
riul patriei noastre, cititorul ar 
face de la început constatarea că 
asemenea întîmplări nu 
de senzaționale pe cît 
prima vedere.

La Iglița între două 
un locotenent a văzut într-una din 
zile ceva lucind în soare. Cînd s-a 
aplecat a descoperit că este po
sesorul a trei piese foarte rare: 
două monede romane și una bi
zantină care au circulat pe vremea 
lui Constantin cel Mare și Justin 
al III-lea.

Intr-o călătorie un profesor din 
Cluj a găsit chiar la intrarea în
cântătoarei peșteri Polovraci o va
loroasă monedă dacică din argint.

Un țăran ara într-o zi cu plu
gul. Deodată cuțitul plugului a 
lovit ceva care s-a spart. Cînd 
s-a uitat în urmă, țăranul a văzut 
curgînd, pe brazdă, aur.. Aur cu
rat, ducați de aur venețieni, imi
tații de aur ale ducaților vene
țieni, ducați de aur ungurești. S-a 
aplecat și, în palma sa a odihnit 
una din cele mai rare monede 
descoperite pînă astăzi, extrem de 
frumoasă, o monedă indiană bă
tută la Delhi cu șase secole în 
urmă. în anul 1351. Țăranul a 
îmbrățișat pământul și a ridicat 
ochii spre soare. El a adus cerce
tătorilor comoara de aur de la 
Brăiești, alcătuită din 73 de mo
nede medievale foarte importante 
prin informațiile și cunoștințele 
ce le oferă asupra vieții econo
mice, sociale și culturale din acea 
epocă atît de puțin cunoscută.

Pentru cercetătorii numismaticii 
un eveniment deosebit l-a con
stituit o descoperire care s-a pe
trecut în felul următor. Tot un 
fier de plug a lovit o ulcică dinîn 1685 și găsit în București pe

sînt atît 
par la

cărămizi,

'J

f Descoperiri 
f pe pămîntul 

patriei 
noastre j

gint. Monedele au circulat pe vre
mea lui Petru Mușat (1375—1391) 
și sînt înzestrate cu interesante in
scripții latinești. Pe una din fețele 
monedelor se vede desenat un cap 
de zimbru cu semilună și două 
rozete cu cite cinci brațe rotunde 
sau triunghiulare. Despre acest 
tezaur, cercetătorii spun să 
unic în țara noastră în ceea 
privește perioada medievală 
oferă observații dintre cele mai 
interesante asupra vieții noastre 
economice, sociale și culturale din 
perioada feudală a Moldovei așa 
de puțin cunoscută pînă în pre
zent.

Mai este necesar să vorbim de 
cele 158 de monede imperiale ro
mane din veacul al IV-lea găsite 
lingă Constanța ? Despre un taler 
olandez emis de orașul Campen

este 
ce
Și

Dezlegările 
jocurilor din / V

etapa a Ilba a concursului nostru de jocuri
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Nr. 1 — ȘARADA: Atom, Tom, 
Om, !M.

Nr. 2 — GEOMETRIE — Ori
zontal : 1. Elementele; 2. Ale
xandria, — A; 3. Tri. —- Ațe. — 
Intern; 4. Hipocrate. — Urmă;
5. A. — Sută. — Adera. — S ;
6. Lia. — A.
El. — C. — _ 
Siracuza, — Al. — 
Iaci. — Azimut; 10.
L. — Plana. — E ; .
Riglă. — Irit; 12. Bi. _____
— Pîine ; 13. Prim. — Etna. —
M. C.; 14. Lobacevski.

Nr. 3 — ARITMOGRIF: Fio- 
rescu; Savel; Dobrescu; Ca- 
coveanu ; Balaș ; Țîrcovnicu ; 
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— Abr. — Ață ; 7.
Euler. — Arc; 8. 

Ea ; 9. Co- 
C. — Tc. — 
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i. — Codru.
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MAGAZINUL
tlmul timp «-au livrat Instrumen
te in valoare de sute de mii de 
lei Școlii profesionale C.F.R. 
lași, Uzinelor „23 August“-Bucu- 
rești, întreprinderii Industria 
Sirmcf-Brăila, Școlii populare do 
artă din Ploești, Căminului cul
tural din comuna Hangu, raionul 
Piatra Neamț și altor solicitanți.

Magazinul primește cereri și 
din străinătate. Nu de mult a 
sosit o scrisoare oarecum neo
bișnuită. Drept adresă era scris 
următoarele: „Pentru cel 
mare magazin de muzică 
București, Rotnînia R.P.R.", 
peditor D. Ioan (Johny) din 
Montreal. Iată citeva rinduri din 
scrisoare, ■■espcctind intrutotul 
ortografia originală : „Eu ame 
plecate de 25 de ani de la Bu- 
carest dar la copil a meu trebuie 
cintec Popolare Romanești pe 
note pentru vioira și acordeon. 
Dar cîntece tare 
ționale trimite la 
înțeles, cererea a 
tă.

Intr-un eolț al
cifiva tineri ascultă ultima me
lodie înregistrată pe discuri a 
cunoscutei noastre cîntărete de 
muzică populară Maria Tănase. 
Printre ei și Dan Croitoru, con. 
tabil și logodnica acestuia. De 
fapt, raionul de „discuri" al 
magazinului e unul dintre cele 
mai solicitate. (Nespus de multi 
cumpărători are și raionul de 
partituri, zeci de muzicanți ama
tori, „abonați" neoficiali ai raio
nului.) înregistrările de muzică 
populară rominească se vînd 
„plinea caldă". Nu e grup 
turiști străini — vizitatori 
Capitalei — care să nu se 
prească citeva minute Ia maga
zinul „Muzica". Un disc cu o 
melodie plăcută e întotdeauna o 
amintire deosebit de frumoasă. 
Bine înțeles cele mai căutate 
«int „Perlnita" și „Cioclrlla". A-

mai 
din 
Ex-

frumoase na- 
mine...“ Bine 

fost satisfăcu-

magazinului

ca 
de 
ai 
o-

po ordine înregistrările
Măriei Tănase și romanțele Ioa
nei Radu.

Se întîmplă însă și scene de 
genul acestora. In magazin in
tră un grup de sportivi străini. 
Nici unul nu știe romînește. Sînt 
printre ei cehoslovaci, americani, 
polonezi, japonezi, suedezi. Prin 
gesturi, prin semne, reproducând 
cîteva note reușesc să se facă în
țeleși. Mai dificilă a fost situația 
cu o tînără daneză. Aceasta a 
intrat într-o dimineață în ma
gazin și a încercat să explice: 
„Aseară... la radio... o melodie. 
Doresc placa aceea". Ei află 
dacă poți ce placă dorește. Nu 
știe nici titlul, nici compozitorul, 
nici să fredoneze melodia. Pînă 
la urmă soluția s-a găsit. După 
un program de radio se caută 
toate plăcile iar tînăra daneză 
le ascultă. în sfîrșit, după mai 
muilte zeci de melodii audiate, un 
și „aceasta" pune capăt căutării 
spre satisfacția tinerei și mul
țumirea vînzătorilor.

Dar nu numai discurile „Elec- 
trecord" sînt căutate. In ultimul 
timp și instrumentele muzicale 
romînești au început să fie apre
ciate și căutate de străini. Fa
brica „Doina" și I.F.I.L Reghin 
lucrează pentru export viori, 
ghitare, havaiane, țambaluri de 
concert, mandoline și alte instru
mente muzicale. Producția e 
mare. Cererile sînt însă și mal 
mari.

Iată, un singur cumpărător, 
dirijorul Aurelian Plopeanu de 
la întreprinderea „Fruct-export" 
din Focșani a făcut o comandă 
de mai multe acordeoane, viori 
și alte instrumente, Responsabi-

lul magazinului ne Informează 
că numai In anul acesta, pînă a" 
cum, magazinul a vîndut instru
mente muzicale de fabricație ro- 
mînească în valoare de peste 
trei milioane de lei.

înainte de a părăsi magazinul 
am fost rugați să anunțăm ama
torii de discuri. La magazin au 
sosit ultimele înregistrări pe 
discuri ,Electrecord": muzică 
țigănească „Dă-mi boierule ne
vasta", cîntă taraful Fănică Vi- 
șan, romanțele „Te aștept pe a- 
celaș drum" și „Din ochii care 
au pllns vreodată" voce Ioana 
Radu și muzică ușoară: „Mai 
spune-mi odată te iubesc44 voce 
Nicolae Nițescu și „M-am supă
rat pe inima mea" voce surorile 
Kossak,

Deoarece a sosit ora de închi
dere, părăsim magazinul. Ne 
„conduce" însă o melodie deo
sebit de plăcută: „Butelcuța" 
interpretată de neîntrecuta Maria 
Tănase.

AL. PINTEA
Foto: D. F. DUMITRU
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ciuc ; Cobzuc; A — B. Rășcă- 
nes.cu.

Nr. 4 — SOARE. — Orizontal: 
'. Trăsură. — Amonte. — C; 2. 
Răsti. — Amonical ; 3. Șoarece.— 
Titra. — Da ; 4. Ultra. — Insera; 
5. Ralia ti. -— Cosoare ; 6. Mara.— 
Araci. — Tu; 7. Ut. — 7. — 
K.H. — E. — I; 8. Mosoare. — 
Amonasro; 9. Solari. — Tia; 10. 
Dumbrava.

Vertical; 
mură, — 
Sumbră 3. Stelișoare. — Mov ; 
4. Ui. — Ta. — Zola ; 5. Trata. 
— Soarea ; 6. — Răi. — Irak. — 
Re ; 7. Amoniti. — Chemonix ; 8. 
Țărănci. — A. — T ; 9. Ec. — 
So. — Este; 10. Aderat. — Rin; 
11. Clasoare. — Uioara.

Nr. 5 — ȘARADĂ ; Rachetă.
Nr. 6 — NEGRU PE ALB 1 

Orizontal: 1. Calendar. — Acuș; 
2. Opis. — Epistolă; 3. Telegra
mă. — Tit; 4. II. — Urare. — 
Citi; 5. N. — U. - Api. - Ra
dar ; 6. Prefața. — Ti. — A ; 7. 
Pas. — Itinerar; 8. Ar. — Ce. — 
Ea. — En. — G ; 9. Stil. — D.— 
Lan — Na; 10. Tipăriți. — Emul;
11. Et. — Suv.. — Za. — Avi;
12. Luminija. — Orei; 13. Ra
cine. — * ' - - - ■ ■
Ai.

Nr. 7 
Citadela

Nr. 8

— Extensoare.
1. Trasoare. — Ra- 

D ; 2. Răsculat. —

Anale; 14. Caricatura.—

BIVERB TEATRAL. - 
sfărlmată.
— TREI FILME: Oda- 

tă-n vla(ă ; Inima cîntă ; 
dia.

Nr. 9 — TRIVERB 
CAL : Călătorie pe note.

Nr. 10 — MASURI — _____
tal: 1. Călăreț- — Balanță; 2. 
Analitice. — Inser; 3. Lan. — 
Șasine. — E. — Oe; 4. Opta. — 
•lanț. — Amado; 5. Re. — Ude.— 
Tempo. — Om; 6. își. — I. — 
Ha. — Tom. — Le; 7. Etalonare.
— Merit; 8. Iridiu. — Duet — 
Tr; 9. Dram. — Centra. — U; 
10. A. — Itu. — Crupă ; 11. Ao 
tiniu. — Atm.

Nr. 11 — MITOLOGIE — Ori
zontal: 1. Lină de aur. — Cal; 
2. Sirena. — Prometeu; 3. Crom.
— Troia. — R. — Ut; 4. Iason.
— Ol. — Soba. — I; 5. L. — I.
— Asaltare. — Al; 6. La. — Hec
tar. — Frica ; 7. Arme. — Ra. — 
lie. — Aht; 8. Șerpi. — înmulți; 
9. Marca. — Alti .— Oală;
E. — Eurasia. — ,
Do. — Linia. — Odiseu ;
F. pee. — T. — Doriți. — L; 
Eol. — Hera. — Dn. — Pat; 
Ariadna. — Ciclopi; 15. Inc. 
Argonauți.

Nr. 12 — CRIPTOGRAMĂ: 
„Unui adolescent / cu viața ne
trăită, care încearcă / să-și gă
sească drumul / i-aș spune Iară 
șovăială / Ia-{i pe tovarășul 
Dzerjinski / drept normă".

Nr. 13 — ARITMETICĂ ELE
MENTARA — Orizontal: 1. Ba
lenă, — Torid ; 2. Rea. — Aptera.
— E; 3. Armăsari. — Caș; 4. 
Voastre. — Chip ; 5. Os. — Piți- 
goi; — 1; 6. Toi. — Amestec ; 7. 
Sacramentală ; 8. Atrase. — Ți
nut; 9. L. — Otîncit. ~

Discor-

MUZI-

Orizon-

Auto. — Telegar; 11. Sftrteca. 
_  Ată.

Nr. 14 — FOTBAL _ Orizon
tal; 1. Peniță. — Bășică; 2. A- 
tacant. — Minat; 3. Ratată. — 
Finală ; 4. Apărător. — Giol; 
Tar. — Rol. — Fentă; 6. A. — 
Anulări. — Tan; 7. Eia. — Re
lua.—T ; 8. Rx.—Opiu—Oi.—S. ; 
9. Etc. — Ln. — Atlet ; 10. Trăgă
tori. — Lot; 11. Reducere. —
Cupa; 12. Amînări. — Lider; 13. 
Sărit. — Egalare.

Nr. 15 — 'MONOVERB — A- 
R1TMOGRIF : Ovidiu ; Cicero; 
Virgiliu ; Horatiu ; Claudian ; Te- 
rentiu ; Plaut; A—B Ovidiu.

Nr. 16 — REBUS : început de 
an școlar.

Nr. 17 — REBUS POETIC: 
Pe cer, un miez de noapte / Stau 
stelele în rînd / Iar luna printre 
ele / Pășește meditind.

Nr. 18 — REBUS: Satelitul 
artificial.

Nr. 19 — SPORT — Orizontal: 
1. Stadioane. — A; 2. Spor. — 
Otel. — Puc; 3. Sportiv. — R. — 
Ol. — As; 4. Viorea. — Apcl- 
zan. — T; 5. Poartă. — Ene. — 
Ioni(ă ; 6. Ni. — T. — Don. — 
Tirnanici; 7. Zeno. — For. — 
Artă. — Răvaș ; 8. Duela. — Ra
ție. — Ie. — O.N.T.; 9. Săbii. — 
Ra. — Co. — L.— O; 10 Ecran.— 
Marca. — Iar; 11. Cu. — Turis
mul. — I. — Ri ; 12. Demlen. — 
S. — Arhaice; 13. Oraș. — Es
tonian. — A ; 14. Pentatlon. — 
S.M. — As; 15. Aix. — Udines- 
se; 16. Nantes. — Tir; 17. Tai.— 
Ițe; 18. Știe.

Nr. 20 — BIVERB TEATRAL: 
Generația învingătoare.

Problema nr 43

warn; 10.
Av. — Ld; 11.

Fa

ST®
Mat în două mutări.
ALB: Rb3, Dg7, T

Cc3, Pc2.
NEGRU: Rd4, Td6, Tf4, 
Iată o poziție simetrică.

aparține singurei comp aiiste de 
probleme cunoscută în is.oria șa
hului, Izabela Keller, care a 
creat-o pe cînd se afla La Timi
șoara.

ln găsirea soluției, — curaj, 
Du ; 10.1 deoarece... simetria se menține.


