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AMOMV ZAPOTOCKY

„40 de ani 
de putere 
sovietica

Expoziția „40 de ani 
zovietieă" deschisă re- 
trezește un mare inte-

în expoziție ne întîm-

De cîteva zile, în jurul sălii 
„Dalles** domnește o animație ne- 
obișnuită. 
de putere 
cent aici,
res.

Intrînd . . . ,
pînă un uriaș glob pămîntesc. Pe 
o mare întindere a acestuia flu
tură steagul roșu.

1917. Steagul roșu al revoluției 
flutură deasupra Piterului. Dar 
cîți n-au pierit apărînd cu viața 
victoria insurecției ? Ceapaev, 
Frunze, Kotovslci... Zeci de mii 
de muncitori și țărani. Victoria 
a fost însă definitivă. „Republica 
noastră socialistă a Sovietelor — 
spunea Vladimir Ilici încă în pri
mul an de existență al statului 
sovietic — se va înălța trainică 
ca un far al socialismului inter
național și ca un exemplu pentru 
toate masele muncitoare**. lnce~ 
puse marșul triumfal al puterii 
sovietice !

— E emoționant, ne spune bă- 
trînul muncitor Dumitru Anghel 
de la uzinele „Timpuri Noi**, să 
poți vedea in cîteva ore întreaga 
istorie a Uniunii Sovietice, de a- 
tunci, din 1917 și pînă astăzi.

...1917. Au trecut de atunci 40 
le ani de luptă și muncă. 40 de 
ani de putere sovietică 1 Previziu
nile lui Lenin s-au înfăptuit. 
Uniunea Sovietică, una dintre cele 
mai mari puteri politice și econo
mice, pășește astăzi în fruntea o- 
menirii progresiste.

...Pe un panou, un desen im
punător, cu efecte de lumini. Pe 
el cîteva cuvinte și un grafic. 
„Comunismul — spunea Lenin — 
înseamnă puterea sovietelor plus 
electrificarea întregii țări“. Uniu
nea Sovietică pășește astăzi spre 
comunism. De la 2 miliarde KWh 
energie electrică în 1913 la 170,1 
miliarde în 1955 și 320 miliarde 
în 1960. Saltul este uriaș. Pe fo
tografia unei centrale electrice o 
simplă explicație : Uniunea So
vietică produce azi mai multă e- 
nergie electrică decît toate centra
lele din Anglia, Franța, Suedia și 
Danemarca la un loc.

Printre vizitatorii expoziției 
domnește însuflețire. Peste tot se 
liscută cu înflăcărare, se fac com
parații, iar graficelor li se adaugă 
cifrele amintite îh recentul raport 
prezentat de tovarășul Hrușciov.

Intr-un colț, în fața unui grafic 
uriaș privind dezvoltarea agricul
turii Uniunii Sovietice am sur
prins o discuție.

— Oamenii sovietici, spunea o 
tinără, Ileana Trăicuț, studentă la 
Institutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu", au dovedit în cei 40 de 
ani atîta voință, atîta putere de

AL. P1NTEA

„...Pămîntul ne-a fost în aceiași 
măsură stăpîn, prieten și vrăjmaș, 
l'iața noastră țîșnea din acest pă
mînt, apoi se tîra ca pîraiele 
veste el și undeva, de multe ori 
p.rea devreme, se scurgea înapoi 
în pămînt printre crăpături des
picate de secetă. Trăiam numai și 
numai din pămînt și pentru pă
mînt. In pămînt ne făceam și 
culcușurile, ca iepurii și lupii. 
Noi le spuneam bordeie, dar tot 
viziuni de sălbăticiuni erau în fapt. 
Pentru pămîntul nostru ne-am în- 
cuierat cu străinii ce ni-l rîvneau și 
din atîta dragoste pentru el i-am 
răpus pe toți și-am rămas mai 
departe trăitori pe el. Așa ne-au 
găsit mereu timpurile; aplecați 
deasupra pămîntului, ocrotindu-l» 
cum își ocrotește cloșca puii cu ari
pile. Pămîntul ne dădea de alin
tare — atît cit rămînea după ja
ful boierului el ne era culcuș, 
el era totul pentru noi. (ie-am fi 
făcut noi. țăranii, fără pămînt ?

Pe acest pămînt au trăit însă și 
niște jivine mai haine decît năvă
litorii. Ele s-au întins cu burta 
peste pămîntul nostru, l-au acope
rit și ni l-au răpit cu puterea și 
vrăjmășia lor, spunindu-și boieri. 
Și care a rămas pe dinafară s-a 
dus să-și verse puterile în pămîn
tul boieresc.

Eu n-am vrut să muncesc pă
mînt străin. Știam din strămoși 
că pămîntul străin îl răsplătește 
pe străin. Am fost ambițios ca 
puiul de cățea care u fost dat bl 
o parte să nu mai sugă și a în
vățat de mititel să muște. Eu. 
Alexandru Stoian din Cioroiu, am 
venit pe lume sărac, fără pănv.tt. 
Și de aceea oamenii m-au primit 
pe pămîntul lor ca pe păsările 
cerului ; să stau într-un picior și 
sa ciugulesc firimituri de la, riasa 
lor. N-aveam dreptul si acopăr 
mai mult pămînt decit puteau să 
acopere opincile mele. Și așa 32 
uitau la mine chiorîș : „Măi, vezi 
că unde stai tu nu crește iâibu*.

a părăsit Capitala
părăsit Capî-

făcut parte

La catafalcul lui

membri ai 
de aproape 
vizitat tara
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DELEGAȚIA
de vechi membri ai P. C. U. S.

Politic al C.C. al P.M.R., Janoș 
Fazckaș, secretar al C.C. al 
P. M. R., de membri ai C. C. al 
P.M.R. și de vechi luptători ai 
mișcării muncitorești din tara 
noastră.

Au fost de față -V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu aîaceri ad-interim ?1 
Uniunii Sovietice la București și 
alți membri ai Ambasadei.

★
înainte de a se înapoia în pa

trie, delegația de vechi membri ai 
P. C. U. S. a trimis Comitetului 
Central al P. M. R. următoarea 
scrisoare:

Luni dimineața a . . _ . ,
tala, înapoindu-se în patrie dele
gația de vechi' 
P.C.U.S. care timp 
trei săptămîni a 
noastră.

Din delegație au 
tovarășii A. F. Gorkin, conducă
torul delegației, I. A. K. Atakișiev, 
E. I. Barîșev, A. S. Kostenko, 
V. A. Kocervinskî, A. V. Lapin, 
M. M. Hodrin, S. A. Saenko, I. N. 
Smirnov, V. M. Soidatkin și A. P. 
Sașmurin.

In gara de nord oaspeții au 
fost conduși de tovarășii Constan
tin Pîrvulescu, membru în Biroul
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Părăsind Republica Populară 
Romînă prietenă, delegația de 
vechi membri al P. C. U. S. 
exprimă încă odată mulțumiri 
profunde Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, guvernului, organizațiilor 
obștești care ne-au primit cu 
atîta cordialitate și ospitali
tate și ne-au oferit posibilita
tea să cunoaștem pe larg via
ta și munca poporului romîn.

Membrii delegației au petre
cut in Rominia zile de neuitat 
cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, care a 
fost intr-adevăr sărbătorită de 
întregul popor și care a fost 
o puternică demonstrație de 
solidaritate și prietenie frățea
scă între popoarele romîn și 
sovietic.

Delegația a vizitat mai mul
te întreprinderi, gospodării co
lective, instituții științifice și 
culturale din diferite regiuni 
ale țării, s-a întîlnit cu mun
citori, țărani, oameni de stat 
și reprezentanți ai vieții publi
ce, oameni de știință, veterani 
ai Revoluției, studenți. Mem
brii delegației au luat cuvîn- 
tu! în cadrul numeroaselor a- 
dunări ale oamenilor muncii, 
in cursul convorbirilor priete
nești, și-au împărtășit expe
riența în domeniul construirii 
socialismului.

Asupra membrilor delegației 
a produs o impresie de neșters 
coeziunea poporului romîn în 
jurul Partidului muncitoresc și 
al guvernului său, marele a- 
vînt în munca pașnică con
structivă, siguranța cu care el 
pășește pe calea socialistă de 
transformare a vieții sale. 
Ne-au produs o profundă sa
tisfacție și o mare bucurie suc
cesele obținute în domeniul 
construcției economice și cul
turale, In dezvoltarea indu
striei și agriculturii, în dome
niul pregătirii cadrelor de spe
cialiști din rîndurile muncito
rilor, țăranilor șl intelectuali-

Nu știu dacă din furie sau nu, 
dar m-am pomenit odată cu o 
bardă în mînă. Și tot învîrtind-o 
prin aer, am nimerit cu ea în
tr-un copac. Am văzut că taie. Lă
sase o rană în lemn. Ca să nu dau 
în oameni, fie ei și cu inimă hai
nă, de boeri, dădeam cu barda în 
copac. Săreau așchii. Și m-am po
menit odată că trunchiul copacu
lui, trecut prin buza securii mele, 
s-a făcut un căprior de casă. Pe
semne unde vroiam eu atîta să-mi 
fac o casă în rînd cu oamenii. Am 
luat căpriorul la spinare și m-am 
dus cu el în sat. „Cui îi trebuie 
un căprior de casă?** — strigam.

Note autobiografice ale 
colectivistului Alexandru Stoian
„Și mie, și mie**, ziceau oamenii. 
Așa am început să-mi cîșlig pîi- 
nea.

Dar am rămas mereu cu gîndul 
la pămînt. Mîinile mele tremurau 
să țină corman» plugului, sufletul 
meu tinjea să se scalde în bucuria 
griului pîrguit, așa cum tînjește 
scatiul din colivie după desișul și 
necuprinsul pădurii.

Eu loveam cu barda în 
copacii care țipau; cum aș fi vrut 
să țipe, dumnezeule-doamne, cei 
la care se ufla pămîntul hărăzit 
mie.

Unul, Ion din Prislop, care fusese 
calic ca și mine, s-a însurat cu o 
muiere pe care n-o plăcea dar 
care avea pămînt. Cum ași fi fă
cut eu așa o blestemăție ? Sufletul 
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tății muncitoare, în domeniul 
ridicării nivelului de trai al 
maselor populare.

Primirea caldă de care s-au 
bucurat reprezentanții Uniunii 
Sovietice constituie o expresie 
a prieteniei frățești care une
ște popoarele noastre. Această 
prietenie a luat naștere în .lup- i 
ta comună pentru eliberarea 
oamenilor muncii din țările 
noastre de sub dominația mo
șierilor și capitaliștilor. Revo
luția Socialistă din Rusia s-a 
bucurat de sprijinul larg al 
clasei muncitoare din Romi
nia. Numeroși tovarăși romîni 
și unguri au participat direct 
la lupta împotriva contrarevo
luției și a intervenției străine 
în Rusia Sovietică. Mișcarea 
revoluționară care s-a desfă
șurat în Rominia împotriva 
cruntului regim burghezo-mo- 
șieresc, lupteie eroice ale cla
sei muncitoare în anul 1933. 
cei 20 de ani de luptă dîrză du
să de comuniștii din Rominia 
în condițiile grele ale ilegali
tății și ale persecuțiilor bes
tiale — iată sursele prieteniei 
indestructibile dintre popoarele 
Romîniei și Uniunii Sovietice. 
Participarea armatei romîne la 
zdrobirea fascismului german 
și instaurarea orînduirii demo- 
crat-populare în această țară, 
ajutorul reciproc în domeniul 
construirii socialismului și în 
lupta pentru o pace generală 
au întărit și mai mult priete
nia dintre popoarele noastre.

Delegația de vechi membri 
ai P.C.U.S. — particîpanți la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, urează Partidului 
Muncitoresc Romîn, guvernu
lui Republicii Populare Romi
ne, tuturor muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor noi 
succese în construirea socia
lismului în lupta pentru pace 
și colaborare între popoare, 
i A. GORKIN

s

î
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îi e dat omului ca să-l păstreze 
curat.

Eu m-am însurat cu o mîndrețe, 
ca și mine calică. Ne-am bucurat 
cînd ne-am adunat împreuna. Fă
ceam căpriori, uși, ferestre și 
grinzi pentru case. Eu le făceam, 
ca să adăpostească mulțumirea 
vieții altora. Făceam și pluguri 
de lemn, pe care le stropeam cu 
cîte o lacrimă cînd plecau din 
mîinile mele.

Poate că zilele mi se sfîrșeau 
de mult dacă în tot timpul n-aș 
fi tras nădejde că odată și odată 
o să am și eu pămînt. Pentru asta 

trăiam și puneam ban peste ban. 
Dar banii mei se adunau încet.

Cînd a trecut pe aici boierul 
am ridicat eu barda în sus ca să 
cer pămînt, dar s-au repezit oa
menii boierului și m-au ținut de 
mîini. Pe urmă numai eu știu cit 
am pătimit pentru barda asta a 
mea prea sprintenă la mînie.

Cincisprezece ani am pus ban 
peste ban.

Îmi cumpărasem și eu niște oi, 
dar oile mele, cel care aveam 
două opinci de pămînt, parcă 
erau și ele căzute din cer. N-aveau 
dreptul decît la iarba de sub co
pite. Mi le luau Constantin Voieu 
si Dumitru Udrescu la „goană** în 
fiecare zi : „Măi ăla, tu n-ai pă
mînt. Oile tale nu pot să pască în 
pășunea satului, nici pe drumuri,

Festivitatea 
de închidere 
a Șăptămînii 
internaționale 
a studenților

Duminică seara, la Casa de cul
tură a studenților „Grigore Preo- 
tcasa** din Capitală, a avut loc 
festivitatea de. închidere a Săptă- 
mînii internaționale a studenților.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de tov. Cornel Burtică, se
cretar al Consiliului Asociațiilor 
Studenților din Capitală. Despre 
importanța Șăptămînii internațio
nale a studenților a vorbit tov. 
Lucilius Dimitriu, membru în Bi
roul Comitetului U.T.M. al Cen
trului universitar București.

Tov. Cornel Burtică a înmînat 
steagul de fruntaș studenților Uni
versității „C. I. Parhon** care s-au 
evidențiat în acțiunile patriotice 
inițiate în cadrul Șăptămînii in
ternaționale a studenților.

A urmat un program artistic 
la care și-au dat concursul artis
ta chiliană Marmot Loyola și stu
denții străini care învață în țara 
noastră.

Sesiuni 
științifice studențești

Cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării Republi
cii Populare Romîne, Ministerul 
Invățămîntului și Culturii și U- 
niunea Asociațiilor Studenților 
din R.P.R. organizează intre 
14—15 decembrie sesiuni științi
fice ale cercurilor științifice stu
dențești la următoarele discipline: 
științe matematice și fizice la U- 
niversitatea „C. I. Parhon** din 
București, științe chimice la Uni
versitatea „Victor Babeș** Cluj, 
electrotehnică, energetică, electro
nică la Institutul Politehnic Bucu
rești, metalurgie și construcții de 
mașini la Institutul politehnic 
București, științe minere la Insti
tutul de mine Petroșani, științe' 
agricole la Institutul agronomic 
lași, științe medicale la I.M.F, 
București.

La lucrările acestor sesiuni vor 
fi invitați studenți și cadre di
dactice de la toate facultățile de 
specialitate din țară. Tematica 
referatelor prezentate la aceste 
sesiuni științifice va reflecta rea- 
lizărije^ obținute atît în știință 

specialitatea 
bune lucrări

cit șl in tehnici in 
respectivă. Cele mai 
vor fi premiate.

sovieticDramaturgul 
Alexandr Ștein 

în mijlocul nostru
La invitația Teatrului „C. Not- 

tara“, duminică după-amiază a 
sosit în Capitală cunoscutul dra
maturg sovietic Alexandr Stein, 
autorul lucrărilor „O chestiune 
personală**, „Prologul** și „Hotel 
Astoria”.

Oaspetele a fost întîmpinat în 
Gara de Nord de numeroși oa
meni de artă și literatură, de ac
tori de la Teatrul „C. Nottara”.

nici în pădure. Dacă n-ai pămînt 
ce te mai încurci cu fleacuri ?**

„N-am pămînt ? Ei lasă c-o să 
om — mi-am zis, o sâ am, o să 
am !** Și din somn mă trezeam 
noaptea strigînd „O să am pă
mînt**.

Intr-o zi, cînd s-au strîns destui, 
am luat banii din laiță, i-am tre
cut prin barbă și am ieșit în 
drum.

„Cine vinde pămînt ?**
Am cumpărat cîteva pogoane de 

la un chiabur. M-am dus și-am 
călcat peste el apăsat, cu opincile 
măsurîndu-l.

Prostul de mine ! In furia aler
găturii mele după pămînt nici mi 
văzusem că de cîțiva ani țara tre
cuse în alt văleat.

Oamenii din Cioroiu au înce
put să vorbească despre gos
podării colective, în care oa
menii își pun la un loc pămîn- 
turtle, le muncesc la un loc și la 
strînsul bucatelor se împarte to
tul după cît a fost fiecare de har
nic.

Eu n-am priceput dintîi despre 
ce e vorba. Am stat și n-am dor
mit nopțile. Mă gindeam la pă
mîntul meu pe care mă duceam 
zilnic să-l măsor cu ochii și să-mi 
umplu sufletul de bucuria lui. 
Dar ascultam să pricep și ce 
vorbesc oamenii.

Și cînd am priceput, m-a fur
nicat în spate prostia mea. Am 
ieșit în uliță și-am rîs. Oamenii 
ziceau c-am înnebunit. „Sînteți 
proști cu toții —• le strigam. De 
atîta vreme vă mîncați între voi 
pentru cite o felie de pămînt. 
V-ați luat fiecare cîte o bucată și 
v-ați făcut covrig în jurul ei, 
așa cum face un cîine care fuge 
cu codrul de mămăligă în 
gură cînd i-l arunci. Și n-ați 
priceput sărăntocilor, și nici

MIHAI CARANFIL

Cctâfcnll Pragâi au condus 
pc ultimul drum pc marele 
iiu al poporului cehoslovac

PRAGA 18 (de la corespon
dentul Agerpres). — Zorii dimi
neții de toamnă au găsit Praga 
învăluită în haină cernită. Ceața 
și burnița au <acoperiț broderia 
de turnuri a orașului, accentuînd 
tristețea înfățișării capitalei ce
hoslovace în această zi de adînc 
doliu. Din larga piață Mathyas 
din fața palatului prezidențial 
Hradciany se scurge neîncetat în 
rînduri tăcute mulțimea oameni
lor muncii spre sala unde a fost 
expus catafalcul defunctului pre
ședinte Antonin Zapotocky.

După ora 12 în sală intră Ma
ria Zapotocky, soția președinte
lui, rudele și prietenii. Se apro
pie de sicriu tovarășii K. Baci- 
lek, R. Barak, I. Dolansky, Z. 
Fierliriger, L. Jankovcova, V. 
Kopecky, A. Novotny, V. Siroky, 
membri și membri supleanți în 
Biroul Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, tovarăși de luptă 
ai lui Antonin Zapotocky, secre
tari ai C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, conducătorii partide
lor care fac parte din Frontul 
Național, membrii guvernului.

In sală sînt de față, K. E. Vo- 
roșilov președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., Petre Borilă, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de miniștri și șefii celor
lalte delegații străine sosite la 
funeraliile lui Antonin Zapotocky.

...ora 13.
La Praga, în toate orașele Re

publicii Cehoslovace, mașinile 
uzinelor și fabricilor s-au oprit. 
Clipe de tăcere adîncă, solemnă, 
coboară peste întreaga Cehoslo
vacie. Apoi, sirenele fabricilor 
își unesc glasul lor trist în a- 
ceastă clipă de adîncă durere. 
Oamenii din întreaga Cehoslova
cie au încetat «activitatea și păs
trează minute în șir de tăcere în 
cinstea luptătorului care nu mai 
este în viață, dar a cărui amin
tire va dăinui pentru totdeauna 
în inima poporului. In clipele în 
care șe sting ultimele sunete de 
sirene, în vasta sală spaniolă a 
palatului prezidențial Hradciany 
de la Praga se apropie încet de 
sicriul președintelui Republicii 
membrii familiei lui, prietenii săi 
cei mai apropiați, vechi tovarăși 
de muncă și de luptă. Străluci
rea obișnuită a cristalelor și o- 
glinzilor din această sală este 
acum întunecată de vălul negru 
al doliului.

Amintirea unui luptător
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Noiembrie. întreaga Pragă 
este pe stradă. Încă de dimi
neață, din zori, sute de mii de 
praghezi s-au strîns pe trotua
rele acelor străzi pe care avea 
să treacă pe ultimul său drum, 
trupul neînsuflețit al regretatu
lui Antonin Zapotocky. Dumi
nică și luni pînă la orele 12, 
cetățenii Cehoslovaciei au pu
tut să-l vadă pentru ultima oa
ră pe tovarășul și prietenul Za
potocky, la catafalcul din Sala 
Spaniolă a Palatului Praghez, 
reședința președintelui. A fost 
necesar să se impună restricții 
speciale pentru circulația auto
vehiculelor pe mai multe ar
tere principale din jurul pala
tului praghez, atît < de mare a 
fost numărul celor care au vrut 
să-l vadă și să-și ia un ultim 
rămas bun de la- președintele
Zapotocky. Porțile palatului : 
s-au deschis pentru cetățeni du
minică dimineață; dar de sîm- 
bătă seară se și adunaseră mii 
de cetățeni pentru a se asigura 
că vor ăbține un loc la rînd. 
Sîmbătă noaptea, duminică toa
tă ziua și noaptea și luni dimi
neață, riadul cetățenilor măsura 
cîțiva kilometri. Pe măsură ce 
înainta spre Pratzkie Ilrad, alți 
și alți cetățeni din Praga și din 
toată țara, sporeau neîncetat 
rîndul.

Prin fața catafalcului a tre
cut încet, șirul de cetățeni, to-

I

Purpura drapelelor aplecate 
în bernă și coroanele aduse 
aici de tovarășii din întrea
ga (ară aproape că nu se mai 
văd de șub vălul negru cernit 
care le acoperă.

In această clipă solemnă to
varășul Viliam Siroky, președin
tele guvernului R. Cehoslovace 
adresează un cuvînt de rămas 
bun iubitului conducător al par
tidului și poporului cehoslovac 
Antonin Zapotocky.

In acordurile marșului fune
bru al revoluționarilor căzuți, 
sicriul este purtat spre poarta 
principală Măthyas, unde este 
așezat pe un afet de tun. Prin 
orașul învăluit în doliu, Antonin 
Zapotocky, fiu iubit al poporu
lui cehoslovac este purtat pe ul
timul său drum...

In fruntea procesiunii pășește 
garda militară cu steaguri în
doliate. In urma cordoanelor, 
un grup de generali duc pe 
perne de catifea roșie medaliile 
și ordinele cu care a fost dis
tins președintele Republicii. In 
urma sicriului merg membrii fa- 

.............................. membrii și 
supleanți ai Biroului 

Central

miliei defunctului, 
membrii ,' /
Politic al Comitetului _____,
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia și delegațiile care au 
asistat Ia mitingul de doliu din 
sala spaniolă. Sute de mii de 
oameni s-au aliniat de o parte 
și de alta a drumului pe care 
trece cortegiul funebru de-a lun
gul străzilor capitalei cehoslova
ce. Procesiunea urmărită de mi
lioane de inimi profund îndure
rate ajunge pe cîmpia Letenska 
la locul unde în urmă cu cîțiva 

’hezi au 
pentru a în- 

parte a ora-

ani zeci de mii de pragl 
lucrat cu entuziasm pentr 
frumuseța această 
șului lor.

De aici, Antonin 
primit în fiecare an 
chiar anul acesta 
niversării eliberării 
parada unităților armatei cehoslo
vace.

A venit clipa în care armata 
își ia ultimul rămas bun de la 
comandantul ei suprem, preșe
dintele Republicii, Antonin Zapo
tocky. Afetul cu sicriul s-a oprit 
în fața tribunei. In rinduri com
pacte defilează unitățile milita
re. Procesiunea își continuă apoi 
drumul de-a lungul străzilor 
din Praga și afetul trece pe lin-

(Continuare în pag, 4-a)

Zapotocky a 
și nu demult 
cu ocazia a- 
Cehoslovaciei,

varăși și prieteni. Au trecut 
bărbați în vîrstă, tineri, femei, 
eleve de școală, pionieri, mili-. 
tari, cu fețe împietrite de du
rere, cu ochii în lacrimi.

Este pentru prima bară cînd 
tovarășul Zapotocky, în mijlo
cul oamenilor muncii, în mijlo
cul celor pe care i-a iubit atîta, 
nu vorbește cu ei. Aceasta a- 
daugă atmosferei funebre, în
cărcată de durere, amintirea ce
lui ce a fost tovarășul Zapo-

(Corespondență 
telefonică din Praga)

• tocky, pentru mulți, scumpul 
Tonik, comunist neînfrînt, lup
tător pînă la supremul sacrifi
ciu pentru cauza proletariatu
lui, a socialismului, totdeauna 
în mijlocul oamenilor simpli, 
totdeauna stînd sincer, deschis, 
fără rezerve, de vorbă cu ei, 
ale căror griji, necazuri, bucu
rii și izbînzi, îi stăteau cel mai 
aproape de inimă, de suflet

Sutele de mii de praghezi și 
de provinciali, veniți din toa
tă țara, care n-au putut să4 va
dă pe președinte la Palatul 
Praghez s-au instalat încă din 
zori pe traseul cortegiului fu
nebru, pe mai mulți kilometri,

A. Zapotocky

Mitingul de doli 
de la Bucureșt

Luni la amiază a avut loc în 
sala Patria un mare miting de do
liu al oamenilor muncii din Ca
pitală în memoria lui Antonin Za
potocky, eminent conducător al 
poporului cehoslovac, membru în 
Biroul Politic al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Ceho
slovace.

La miting au luat parte nume
roși oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Capitalei 
— muncitori, tehnicieni, ingineri, 
funcționari, activiști de stat și de 
partid, oameni de cultură, mili
tari.

Au fost de față membri ai Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, miniștri, de- 
putați ai Marii Adunări Naționale, 
reprezentanți ai organizațiilor ob
ștești, precum și membrii Amba
sadei Republicii Cehoslovace la 
București.

Sala Patria era îndoliată. Pe ma
rea cortină a scenei se afla por
tretul cernit al tovarășului Anto
nin Zapotocky. De o parte și de 
alta a scenei sînt steaguri roșii, 
steaguri romînești și cehoslovace 
îndoliate.

In prezidiu au luat loc tova
rășii : Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici, 
Constantin Pîrvulescu, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Janoș Fazekaș și Vladimir Gheor
ghiu, secretari ai C.C. al P.M.R., 
Al. Bîrlădeanu și Gherasim Popa, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, dr. Ivan Rohall Illkiv, 
ambasadorul Republicii Ceho
slovace la București,_ FI. Dănăla- 
che, membru ’ "

De la
al C.C. al P.M.R.,

Ambasada
Republicii Ceho- 

București exprimă
Ambasada 

slovace din 
profunda recunoștință tuturor in
stituțiilor de stat, organizațiilor 
obștești și cetățenilor R. P. Ro
mîne, care au prezentat sau au

Mitinguri de
In sala Maxim Gorki din Ora

șul Stalin a avut loc sîmbătă 
după amiază un miting de doliu 
închinat memoriei ' - • •
Antonin Zapotocky, 
Biroului Politic al 
din Cehoslovacia, 
Republicii Cehoslovace. La miting

tovarășului 
membru al 

C.C. al P.C. 
președintele

de la palat pînă la Piața Vas- 
lavski. La orele 13, corpul ne
însuflețit al tovarășului Zapo
tocky a fost așezat pe carul 
mortuar. In clipa aceea au în
ceput să sune sirenele tuturor 
fabricilor și uzinelor din Praga. 
Un ultim omagiu al poporului 
muncitor cehoslovac adresat a- 
celuia care timp de jumătate 
de secol a dat tot ce a avut 
mai bun pentru lupta lui re
voluționară, pentru viața lui de 
astăzi.

Cortegiul funebru pășește 
rar, grav, în atmosfera grea de 
regrete și durere.. Pe tot lun
gul traseului, urmat de corte
giu l-au însoțit cu privirea sute 
de mii de oameni ai muncii, 
masați pe o parte și alta a 
străzilor. Fiecare cetățean, fie
care om al muncii a dorit din 
toată inima să-l conducă pe ul
timul său drum pe tovarășul 
Zapotocky, ca prinos al drago
stei și recunoștinței lor pentru 
cel ce și-a închinat viața, lup
tei comuniste pentru fericirea 
poporului.

Alături de Gottwald, alături 
de Sverma și Fucik, alături de 
toți eroii poporului cehoslovac 
— Antonin Zapotocky, interna
ționalist proletar care și-a iu
bit atît de mult patria și po
porul, va rămîne veșnic în a- 
mintirea acestuia.

P. CONSTANTINESCU 

I

I

prim secretar al Comitetului 
șenesc București al P.M.R., A. 
doiu, președintele Sfatului I 
Iar al Capitalei, Iaeob Cofove. 
membru în Prezidiul C.C.S., s< 
torul Marcel Breslașu, genert 
maior Marcu Stan, Ion Tu- 
președintele Comitetului sindi 
al Complexului C.F.R. „Grivi 
Roșie’*, Ion Șerbănescu, președii 
tele Comitetului sindical al uzine
lor „23 August”, Florica Căciu- 
loiu, textilistă fruntașă la F.R.B. 
și Ion Dragomir, fruntaș în pro’ 
ducție la uzinele „Semănătoarea**.

Mitingul de doliu a fost deschis 
de ing. Anton Vlădoiu, președin
tele Comitetului Executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei.

întreaga adunare a păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
fiului credincios al poporului ceho
slovac și al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, Antonin Zapo* 
tocky.

Tovarășul Constantin Pîrvulescu, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale a evocat apoi fi
gura eminentului conducător al 
poporului cehoslovac, membru în 
Birou! Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Ceho
slovace, tovarășul Antonin Zapo
tocky'.

La mitingul de doliu al oameni
lor muncii din Capitală au mai 
luat cuvîntul scriitorul Marcel 
Breslașu, generalul maior Marca 
Stan și Iaeob Coțoveanu, membru 
în Prezidiul Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Ro
mînă.

R. Cehoslovace
trimis Ambasadei condoleanțe cu 
ocazia merții tov. Antonin Zapo
tocky, președintele Republicii 
Cehoslovace și membru al Birou
lui Politic al 
Comunist din

C.C. al Partidului 
Cehoslovacia.

doliu în țară
activiști de partidau participat activiști de partid 

și de stat, muncitori din marile 
întreprinderi ale orașului, romîni, 
maghiari și germani. Tovarășul 
Nicolae Iorga, președintele comi
tetului executiv al 'Sfatului popu
lar al regiunii Stalin a arătat că 
în decursul întregii și neostenn 
tei sale activități de partid și de 
stat, tovarășul Antonin Zapotocky 
alături de Element Gottwald și 
de alți reprezentanți de frunte ai 
poporului cehoslovac s-a dăruit 
cu abnegație luptei pentru instam 
rarea și întărirea regimului de de
mocrație populară, pentru unită* 
tea clasei muncitoare pe baze 
marxist-leniniste, pentru făurirea 
viitorului luminos socialist al 
Cehoslovaciei.

★

Din tot sufletul alături de po^ 
porul frate cehoslovac oameni ai 
muncii din orașul Bacău s-au a- 
dunat în sala Teatrului de Stat 
din localitate pentru a cinsti me
moria eminentului luptător pentru 
cauza socialismului, Antonin Za
potocky. membru al Biroului Poi 
litic al C.C. al P.C. din Ceho.

R. Ceho*
litic al’C.C. al P.C. 
slovacia, președintele 
slovace.

Pe fundalul roșu al 
așezat tabloul drapat 
neagră al tovarășului Antonin 
Zapotocky dedesubtul căruia scria: 
„Amintirea tovarășului Antonin 
Zapotocky va rămîne veșnic in 
memoria poporului nostru“.

Tov. Șt. Boboș, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Bacău a înfă-i 
țișat aspecte din activitatea revo^ 
luționară a tovarășului A. Zapo« 
tocky, eminent om de stat fiu 
credincios al poporului cehoslovac.

Cei prezenți la miting au păs
trat, un moment de reculegere în, 
memoria celui dispărut.

scenei era 
cu mătase



La lumina COMUNICAI

FARULUI
Alexe te deșteptase din somn 

cu noaptea-n cap. Se sculase din 
pat făli ti facă vreun zgomot. 
Și-a scotocit buzunarele salopetei 
după o țigară, apoi a privit pe fe
reastra îngustă a vagonului dormi
tor, singurătatea câmpului. Era 
încă întuneric. Cu toate astea Ale
xe n-a mai intrat sub pătură. S-a 
îmbrăcat ou salopeta și a ooborît 
binișor scările vagonului. Și-a lim
pezit ochii cu apă rece, adusă de 
eu seară tocmai de la vadul vii
lor. S-a plimbat în preajma vago
nului pînă și-a terminat țigara, a- 
poi s-a apropiat îngîndurat de trac
toarele gata pregătite pentru a in
tra în brazdă: „Avem tractoare 
bune și oameni îndemînateci, pri- 
cepuți și săritori la treabă și to
tuși brigada nu înaintează. Sîn- 
tem în trecu ți de fiece dată". A ră
mas așa, îngîndurat. S-a mai cău
tat de-o țigară, dar n-a mai gă
sit.

S-a îndrepat apoi spre ușa vago
nului dormitor, a dat-o înlături și 
a strigat: „Măi flăcăi, e timpul 
6ă faceți ochii mari, că începe să 
se lumineze".

Și în timp oe Victor Spînu le 
povestește o întfcnplare, tractoriștii 
se îmbracă ; „Ieri seară, cînd mer
geam spre gospodărie, ce mi-am 
zis: hai să trec în vizită pe la cei 
de la „a noua". îmi sînt doar în 
-ale. Nu-i văzusem cam de mult.

ram dornic să aflu cum stau ei 
i arăturile și însămînțările. De- 
ată însă, numai ce văd că se 

rnd cîteva ochiuri de lumină pe 
lua lor. Ei drăcie, îmi zic, să 

ăștia ară și la lumina fa- 
i. M-am convins de asta la fața 
lui. Și în drum spre casă mă 
’earn că ideea lor nu e rea. 
3 acestea de toamnă nici nu 
cînd trec. Repede te pome-

nești în noapte. Dimineața se Iu-' 
minează tîrziu. Iar planul brigăzii" 
noastre a mai sporit cu încă 200< 
de hectare. Dar pînă acasă m-am' 
tot gîndit și răsgîndit. Am înce-^ 
put să-mi fac felurite socoteli. Ei< 
ară și după ce se înserează, îmi1 
făceam eu părerea. Opt hectare de, 
arătură făcute de un singur trac-- 
tor într-o singură zi e totuși mult. 
Să știi că ăștia fac arături slabe 
— mă ispitea un gînd. Ca să mă 
conving, în dimineața următoare, 
mi-am făcut trecere peste tarlaua 
aceia arată în timpul serii. Nu era 
însă ceea ce gîndisem eu. Lucră
rile lor mi-au plăcut, nu-i fac de 
rușine. Și noi am putea să facem 
la fel ca ei — mi-am zis. Am rea
liza și hantri mai mulți, am ocupa 
și un loc mai bun în desfășurarea 
întrecerii.
Ideea aceasta, a entuziasmat și 

pe flăcăii din brigada lui Alexe.
Datorită noului sistem de mun

că s-a folosit mai bine timpul la 
arături (ceea ce a dat putință co
lectiviștilor din Făcăeni să poată 
însămînța suprafețe mai mari). S-a 
ajuns ca astfel fiecare om din bri
gadă să realizeze cîte două norme, 
într-o singură zi de muncă. Fie
care mecanizator era dornic să se 
întreacă pe sine, să facă arături 
cît mai multe și mai bune. Dorința 
aceasta și-a găsit pînă la urmă o 
răsplată merituoasă. In prezent bri
gada a cîștigat locul întîi pe sta
țiune, în întreceri, decemîndu-i-se 
steagul de brigadă fruntașă pe 
S.M.T. Făcăeni.

CONSTANTIN FRÎNCU 
membru al G.A.C. „23 Au- 
gust“ din comuna Făcăeni, 

raionul Fetești

> Tovarășul dr. Petru Groza, președintele Prezidiului
■ Adunări Naționale, a.fost supus în ziua de 17 n 
unei intervenții chirurgicale pentru suboclu?jd 
evoluție subaeută.

Intervenția a fost bine suportată.
Starea postoperatorie este săli sfăcătoare.

Tradiții ce reînviate
București, 18 noiembrie 1957.

Acad. prof. I. HAȚIEGANU 
Prof C. ILIESCU
Prof. I. FAGARAȘANU
Prof. T. SPIRCHEZ
Dr. E. KAHANA

Cen Fen Iun
1.77 m.

Mașini-cupe
la Încărcatul sfeclei

Intr-o dimineață de toamnă, în 
gara Poiana Mare din raionul Ca
lafat, au fost coborîte, dintr-un 
tren special, cîteva ,,mașini cupe**.

Cultivatorii de sfeclă, care des
curcau căruțele pe rampa gării 
s-au întrebat cu nedumerire : ce 
să fie oare cu mașinile acestea ?

— Hai să ne interesăm — în
demnă careva.

Pină să ajungă pe rampa de 
descărcare, cupele mașinilor deja 
ridicaseră în vagoane primele gră
mezi de sfeclă.

Peste cîteva ore, o garnitură de 
vagoane încărcate 
pornit spre 
vezi**.

cu sfeclă au 
fabrica de zahăr „Li-

Corespondent
GEORGE STOICA

Se înnoiește satul
Bucovățul vechi, așa cum 

numea înainte satul Mofleni, 
domeniul unei moșii pe care tru
deau în mizerie țigani robi și ță
rani săraci.

Grea și amară a fost înainte 
vretne viața locuitorilor de aci 
Pămîntul puțin pe care îl aveau 
i-a 
Za 
sâ 
au 
aceeași exploatare nemiloasă. Anii 
puterii populare au adus înoirea 
satului. în anii 1952 s-a inaugural 
căminul cultural, în 1954 s-a

îndemnat pe unii să 
tubăcăria Bucovăț, iar 
lucreze la abator. Dar 
găsit aceleași condiții

I y U KL O u u

Universități populare
In acest an, Comitetul regional 

U.T.M. Baia Mare a inițiat o 
nouă formă de educare a tinere
tului din orașele regiunii.

In colaborare cu S.R.S.C. a or
ganizat 5 universități populare 
ale tineretului. Programul lor de 
funcționare s-a adus la cunoștin
ța tinerilor din oraș prin adunări

deschise ale organizațiilor U.T.M., 
prin presa locală și afișe. Pînă 
acum s-au și ținut cîteva lecții. 
Peste 700 de tineri au audiat con
ferințele „Tovărășie, prietenie, 
dragoste", și „Ce înseamnă să fii 
patriot".

NICOLAE RACZ 
activist

In curînd se va deschide
cultură

66
decasa

„Petoîi Șandor
în spatele Cișmi- 

giului se deschide o 
străduță cu veche 
tradiție în istoria 
Bucur eștiului. Puțin 
cam. palidă, ascunsă 
în umbra clădirilor 
ce străjuiesc bulevar
dul, intrarea Zalomit 
aduce aci de multă 
vreme, în fiecare du
minică, sute de oa
meni. Poți întîlni aici 
flăcăiași supli, cu 
mustăcioară, cu cisme 
înalte lucitoare ca 
oglinda, cu pieptare 
bogat încrustate, ca 
și codane în fote 
strașnice, cu roșețuri 
in obraji, mîndre și 
sprintene, cu cămăși 
albe ca neaua.

De cînd mă știu 
copil, aici se dansa, 
se juca ceardaș, se 
chiuia de mama fo
cului odată pe săp
tămână. Și tot odată 
pe săptărnînă in „cea 
mai sfântă dintre zile" 
se înjunghiau aci oa
meni... Nu era dumi
nică să treacă fără 
vărsare de sînge. 
După cîteva cearda- 
șuri, huligani tocmiți 
cu simbrie mare de 
către burghezie se 
strecurau în intrarea

Zalomit transformată 
într-o uliță de car
naval și... „se apucau 
de lucru". Apoi in
tervenea poliția. Dar 
victimele zăceau de- 
acum pe pavaj într-o 
baltă de sînge și 
„oamenilor legii" nu 
le mai rămânea decît 
să împrăștie mulți
mea.

Am trecut într-una 
din zilele acestea 
pe intrarea Zalomit...

Pe vremuri era aici 
un cinematograf care 
complecta cadrul de 
promiscuitate al stră
zii ; nu l-am mai 
găsit. în același loc, 
o casă frumoasă, gri, 
cu multe ferestre 
mari, cu porțile încă 
neterminate 
curiozitatea.

Intrarea 
își schimbă 
rea. La nr. 
ceastă stradă 
peste 20 de săli care 
așteaptă ca zilele 
acestea să-și primea
scă primii oaspeți.

...100 de copii de 
naționalitate maghia
ră, între 4—14 ani, 
vor începe azi-mîine 
să învețe balet...

îți ațîță

Zalomit 
înfățișa- 
6 pe a- 

sînt

...40.000 de volume 
de literatură maghia
ră au 
pentru

...o 
muzică 
ghiară 
centrul 
acestui 
ral...

...Formația de tea
tru așteaptă un regir- 
zor renumit și se 
pregătește pentru 
două piese lunar. 
Primele spectacole ? 
„Liliomfy" și „Gai
țele" /...

...Cercuri de cul
tură generală, 
muzică, de limba 
mînă, broderie 
croitorie etc....

...Formație 
jocuri...

...O sală de 
etc., etc....

V-am prezentat o 
spicuire scurtă din
tr-un plan minunat 
care anunță că în 
curînd pe 
Zalomit se vor 
chide porțile 
case de cultură 
ghiară „Șandor 
tb/r.

M. ZAMFIR

și fost aduse 
bibliotecă... 
orchestră de 
populară ma
ca fi desigur 
de atracție al 
lăcaș cultu-

de 
ro

și

de

sport

intrarea 
des- 
noii 
ma-
Pe-

Vizitînd expoziția
— •„40 de ani

de putere sovietica"
pag. l-a)(Urmare dm

muncă, îneît sarcina ajungerii din 
urmă a Statelor Unite va fi în
făptuită' cu siguranță. în sprijinul 
afirmației, ea a dat un exemplu: 
numai in 1955 s-au obținut 3 mi
lioane vagoane de cereale de pe 
pământurile desțelenite, odinioară 
pustii.

Cîte n-au realizat de fapt oa
menii sovietici ? Ghidul ne atra
ge atenția asupra unui grafic. Un 
grafic obișnuit. Și totuși... Indus
tria sovietică produce astăzi in
tr-un singur minut : 72,3 tone fon
tă, 102 tone oțel, 883 tone căr
bune, 14.000 metri țesături, 1 au- 
tompbil, 10 apartamente moderne 
din cîte 2 camere etc., etc. Toate 
intr-un singur minut. Și în fie- 
care zi sînt 1.440 de minute.

Ar trebui poate săptămâni în
tregi să treci în revistă, numai 
enumerînd, construcțiile noi. șco
lile, instituțiile, casele de odihnă, 
spitalele, teatrele și cluburile, sta
dioanele, clădirile de locuit, ma-

gazinele care s-au ridicat în cei 
40 de ani pe întinderile nesfârșite 
ale Uniunii Sovietice. Și toate a- 
cestea pentru OMUL sovietic !

Mijlocul sălii centrale a expo
ziției e predominat de macheta 
uriașă a globului pământesc. în 
jurul acestuia se învîrtește primul 
satelit artificial al pământului și 
racheta acestuia. Vizitatorii pri
vesc cu plăcere. E cel mai stră
lucit succes al științei sovietice. 
Oamenii sovietici au făcut primul 
pas spre cucerirea spațiilor cos. 
moșului. Pe răbojul strălucitelor 
succese ale științei sovietice mai 
trebuie adăugat prima centrală 
atomo-electrică din lume, primele 
avioane de pasageri cu reacție, 
cea mai mure mașină atomică din 
lume (sincrofazotronul), prima ra
chetă balistică intercontinentală, 
primul pasager trimis în cosmos 
ele. Toate acestea s-au obținut in 
numai 40 de ani de luptă și mun
că, în 40 de ani de putere sovie
tică.

se
era

lucreze 
pe alții 
și aici 
mizere,

des-

chis grădinița pentru copiii țăra
nilor muncitori, iar anul trecut 
s-a aprins aici pentru prima oară. 
„Lampa lui Ilici". Mulți locuitori 
ți-au cumpărat aparate de radio.

O realizare importantă a țărani
lor muncitori din Mofleni a fost 
ți întovărășirea agricolă „Păntînl 
desțelenit-.

Cu ajutorul acordat de stat și-au 
durat case trainice Predescu Ghe
orghe și Stoian Marin, care lu
crează la fabrica Ceramica Mofleni. 
Case arătoase și-au ridicat și țăra
nii muncitori Constantin Tran- 
daf, David Tunase, Năstase Dufă. 
Dumitru Deselnicu ți mulți alții, 
membri ai întovărășirii agricole. 
Numai pe o uliță s-au ridicat în 
ultimii ani 30 de case, una mai 
frumoasă decît cealaltă

LULU SOLOMON 
funcționar

Din experiența activiștilor utomiști

Cum am organizat 
activitatea comitetului

pe comună
Comitetul organizației U.T.M. din 

comuna noastră este compus din 
9 membri. In pragul alegerilor 
noilor organe conducătoare comi
tetul nostru a ținut o ședință de 
analiză a muncii. Discuțiile cele 
mai furtunoase s-au purtat în ju
rul unei probleme și anume: a 
fost necesară pentru bunul mers 
al muncii fiecare funcție stabilită 
la începutul activității noastre ? A 
muncit fiecare membru cum tre
buie în domeniul activității sale ? 
Unele funcții au frînat, ori, din 
contră, au ușurat desfășurarea 
muncii ?

Pornind de la aceste întrebări 
noi am ajuns la concluzii folosi
toare. Comuna noastră e mare. De 
Crovu mai țin și satele Copaciu și 
Ghimpați, primul aflîndu-se la o 
distanță apreciabilă de centrul 
comunei.

Pe raza comunei se află 6 or
ganizații de bază U.T.M. eu peste 
100 de utemiști și cu cîteva sute 
de tineri. De la început trebuie să 
subliniez că numărul de 9 mem
bri în comitet a fost bine stabilit. 
Funcțiile le-am stabilit după ne
cesitățile și după specificul local 
al muncii cu tinerii. Trebuie să 
arăt că atunci cînd am stabilit 
funcțiile am ținut cont și de mun
ca profesională a fiecărui mem
bru. Pentru că munca mea e de 
așa natură îneît trebuie să mă de
plasez săptămînal la București, 
am stabilit ca tovarășul Ion Dra- 
gomir să fie locțiitorul meu. In 
funcția de organizator a fost ales 
tovarășul Tudor Netcu. Lucrul a- 
oesta nu l-am făcut întîmplător. 
Tovarășul Netcu a fost cîțiva ani 
la rînd secretarul organizației 
noastre și are o largă experiență 
organizatorică. In cele mai însem
nate acțiuni ca „Loturile Festiva
lului*, strfngerea r,_ ’ 'J 
organizarea unor 
minele culturale 
organizatoric s-a 
loros. Munca lui _ _ 
minune ou cea a directorului șco
lii din Crovu — Anghel Țone —* 
care muncește pe linie culturală. 
Ori de Cîte ori biroul a luat o 
hotărîre, tovarășul Netcu a pornit 
la organizarea acțiunii. Îndată, a 
trecut la mobilizarea tinerilor to
varășul Țone. De pildă, în cele 
două întovărășiri din Ghimpați și 
Gopaciu, au intrat în ultima vreme 
un număr mare de familii. Cei 15 
tineri capi de familie au intrat în 
urma muncii de lămurire a ute- 
miștilor agitatori, instruiți și spri
jiniți de tovarășii Țone și Netcu.

Fără îndoială că funcția de 
responsabil cu sportul era ab
solut necesară. Pînă anul trecut, 
sportul de mase era slab dez
voltat în satele comunei noastre. 
Gheorghe Goia, deține în co^ 
mitet aoeastă funcție. Datorită 
interesului său, activitatea în a- 
ceastă direcție s-a înviorat. Anul 
acesta am amenajat terenul de 
fotbal din Crovu și am susținut 
cîteva meciuri cu tinerii din co
munele vecine. El a luat măsuri 
ca să mobilizăm peste 100 de ti
neri la crosul „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie". în satul Copaciu, 
nici vorbă nu era de sport. Dato- ; 
rită tovarășului Goia peste 10 ti
neri știu să joace șah. E o dovadă 
că funcția aceasta era necesară.

îmi pare rău că despre activita-

fierului vechi, 
conferințe la că- 
— spiritul său 
dovedit a fi va
s-a împletit de

care are această funcție în cadrul 
comitetului U.T.M. are aptitudini 
în acest sens, n-a făcut mare lu
cru. Așa se face că munca cultu
rală merge slab. Nu s-au dat fes
tivaluri, participanți la concursul 
„Iubiți cartea" nici nu există. Pu
tem spune că aceasta era o func
ție „cheie" pentru educarea și 
culturalizarea masei de tineri din 
comună. Dar, din păcate, numele 
membrului din comitet și funcția 
lui au rămas numai pe hîrtie. Noi 
am discutat această problemă și 
cred că viitorul comitet U.T.M. 
se va orienta mai bine în această 
direcție.

Slab a muncit și învățătoa
rea Constanța Ivan, ca respon
sabilă cu îndrumarea și sprijinirea 
muncii pionierilor. Pionierii au 
fost antrenați la numai cîteva ac
țiuni. Dar nici atunci cum trebuie. 
Nu ne mulțumește faptul că au 
fost plantați cîțiva puieți în 
parcul comunei sau că pionierii 
au strîns cîteva zeci de kilograme 
de spice de pe ogoare.

Nici activitatea tovarășei Mo
nica Georgescu n-a fost prea stră
lucită. Munca cu fetele era o func
ție de seamă. Din marele număr 
de fete din comună, doar vreo 12 
sînt utemiste. Dar de cînd i-a fost 
încredințată tovarășei această 
funcție de către comitetul U.T.M.
ea n-a făout nimic.
Spuneam la început că funcțiile 

fiecărui membru din comitet au 
fost stabilite după criterii bune. 
Cele relatate de mind confirmă 
necesitatea lor. Dar după cum ve
deți, nu toți membrii și-au luat 
funcțiile, munoa, în serios. Comu
na noastră are mari posibilități de 
a creia o viață mai intensă de or
ganizație. Ar trebui, de pildă, 
sporit numărul membrilor U.T.M., 
și întărit simțul lor de răspundere.

Viitoarele alegeri se apropie. E 
de datoria actualului comitet 
U.T.M. — să aducă la cunoștința 
ntemiștilor toate acestea, astfel ca 
ei să se orienteze cît mai bine în 
alegerea celor ce-i vor conduce 
în viitor.

MIRCEA NEDELESCU 
secretarul comitetului U.T.M. 
din comuna Crovu, raionul 
Drăgănești-Vlașca, regiunea 

București

tea culturală nu pot spune același
1 lucru. Deși tovarășul Nicolae Ene,

sul", t,,Energia" — inexistentă și 
în materie de atletism — n-au ți
nut cîtuși de puțin să rivalizeze 
cu „Știința". Cel mult s-au situat 
pe aceeași linie neglijînd sportul 
de masă. Singura pepinieră de 
atleți era pînă aciim doi ani 
S.M.T.C.F.

Aici trebuie să remarcăm o a- 
nqmită mentalitate cu privire la 

x T w , * atletism. Unii socotesc că atletis-
p61o. Și astă nu pentru ca ar fi mul este o ramură sportivă 
descoperit în acest sport o pasiu- „neproductivă"^ dar egr^ț costă 
ne tnai puternică, ci pentru sim- mult. „Neproductivitatea" atle.iis- 
plul motiv că numărul pOliștilor inului, după această concepție, se 
era insuficient.

Dacă colectivul sportiv „Indus-; 
tria Ltnei" avea zile grele, cum 
se spune, celelalte trăiau chipurile 
liniștite : n-aveau secție dc nata 
ție și nici „bătaie de cap".

îngrijorată de întorsătura nedo 
rită pe care a luat-o dezvoltarea 
natației în oraș, inspecția locală 
de specialitate a trecut la organi
zarea unui centru de antrenament 
pentru copii. Rezultatele : sînt 
lesne de priceput dacă avem în 
ved,ere ca antrenamentele se des
fășurau în bazinul public al ora 

. șului iar, „viițorji campioni" nu 
! aveau înlesnirea de a beneficia, în . .

mod gratuit de serviciile bazinu- s«porL au determinat ca gimnasti» 
lui. Asociațiile sportive nu s-au 
preocupat cîtuși de puțin ca fie
care colectiv sportiv să aibă sec
ție de natație» -Asociația- „Știința", 
care numără mii de membri din

1 rîndurile studenților și elevilor 
are 30 de înotători. La fel de 
„prodigioasă" este pe această .li
nie și activitatea celorlalte âsocia 
ții : „Progresul" 32 înotători, 
„Voința" 28, „Flamura Roșie" 30- 
„Locomotiva" asemenea, „Dirianjo" 
numai 23 ! Cît privește asociația 
„Energia", pentru membrii săi. o 
asemenea ramură sportivă nu 
există. Nici un dolectiv sportiv 
„Energia" nu are secție de nata
ție. în afara nepăsării pe care au 
dovedit-o asociațiile sportive față 
de crearea și dezvoltarea secțiilor 
de înot lipsa unui bazin (îndeo
sebi necesar în timpul iernii) a 
frînat dezvoltarea acestei ramuri.

Dacă cu puțini ani în urmă 
s-ar fi întocmit un clasament al 
orașelor în care se desfășoară o 
bogată activitate sportivă, orașul 
Timișoara ar fi cucerit locul I. 
Secțiile de natație, atletism, volei, 
canotaj, fotbal ale colectivelor 
sportive timișorene, desfășurau o 
activitate din ce în ce mai inte
resant^ Sute de tineri cucereau

membri, cît numără în prezent, 
ci aproape 100. Sub conducerea 
unor antrenori pricepuți „piticii",, 
juniori și seniorii se antrenau in
tens. Bazinul de înot, 
modern — ce-i drept, 
însă necesitățile existente în acea 
vreme. Peste cîțiva ani, însă, aici 
ca și în alte colective sportive s»a ___ _____  „ _ ____ _

__ .. produs o metamorfoză cu totul ntțmită mentalitate cu privire la
zilnic normele complexului Q.M.A.' curioasă. înotătorii jupau {icum și 
iar numărul celor care participau cs — •'«—«
la^ompetițiilef. de masă creștea 
copșiderabiL Nu-i de mirare a- 
tunci că Timișoara deținea și celcf 
mai multe titluri de campion na
țional ca și cele mai bune per
formanțe în atletism, natație, etc. 
Aici se aflau cei mai buni atleți 
ai țării Soter, Wiesenmayer, Lupșa 
cei doi Raica, Edith Treibal. Tot 

t__ __  aici s-au născut și creșteau speran-
gură: sîtnbcjtă, deși tribunele ba- țele atletismului romînesc : Io

landa Balaș, Ana Șerban, Zoltan 
Vanjoș.

Vă mai amintiți cu cîte șanse 
mergea la cucerirea titlului suprem 
Locomotiva Timișoara ? Era doar 
una dintre cele mai bune echipe 
de fotbal din țară.

Intenționat am lăsat la urmă 
natația. Timișorenii erau printre 
cei mai buni înotători din țară, 
în anii 1949-1950 dețineau toate 
titlurile de campion al R.P.R. Și 
tot timișorenii erau printre cei 

, mai buni jucători de polo. 
La campionatele naționale de a- 
cum opt ani locul I, seniori și ju» 
niori a revenit echipelor colecti
vului sportiv Industria Lînei-Ti- 
mișoara. 
plător ;
vea cea 
natație. 

Toate 
existența 
pentru crearea unei 
de sportivi din care s-au ridicat 
cei mai valoroși.

Timișorenii erau tare mîndri 
pe vremea aceea. Aveau și de ce. 
Dar au trecut anii și deși dispu
neau de condițiile necesare : un 
stadion de atletism complect uti
lat, cîteva stadioane de fotbal — 
ce-i drept, cu vremea, capacitatea 
lor a rămas în urma cerințelor—‘ 
un bazin de înot, un parc de iar
nă pentru canotaj, fără a mai a- 
iii in ti de terenurile de volei, tenis, 
baschet, etc., totuși timișorenii au 
început să piardă din mîndria lor 
cucerită pe seama succeselor spor
tive. De ce ?

, u. „IUI. nmptom. «le unei ma-
giu. După cum. se știe jucătorii “dl‘ au aPa™t odata cn plecarea 
maghiari de polo pe apă dețin ev. «nor fruntași ai sportului timi- 
autoritate^ de aproape un sfert de șorean spre Capitală. E adevărat 
ve.a9 întîieitatea mondială și olim. că recordmenii și campionii țării 

Dozsa Szolnok deși a făcut nu ee nasc pe8te noapte. Dar tot 
totul să păstreze neatins presti. - - r
giul jocului de polo maghiar, a 
trebuit să cedeie pașii. Este în. 
țeles nu fără luptă.

In încheiere cuvinte de laudă or. 
ganizatortlor — asociația Dinamo.

La 17 noiembrie la Pekin, pe 
un timp însorit și fără vint. în 
cadrul unei reuniuni atletice stu
denta chineză Cen fen-iun în 
vîrstă de 20 de ani a stabilit un 
nou record mondial la săritura 
in înălțime cu performanța de 
1,77 m. Ea a corectat astiel cu 

un centimetru recordul anterior 
deținut de atleta de culoare Mac 
Daniel (Ș.y.A.) Ș> lolanda Balaș 
(R. P. Romină).

E lucru cert — jocul' de polo are 
în momentul de față susținători de 
nădejde. Dovezi ? Iată una sin. 
fcuiu . aîiiwuiă, ueși n iu un.de uu- 
zinului Floreasca erau supraîncăr
cate, cîteva sute de oameni aștep
tau afară, poate, poate se va mai 
găsi un bilet, un loc.

Ar mai trebui poate, în spriji
nul afirmației noastre, să vorbim 
și de pasiunea cu care spectato
rii „participii" la desfășurarea 
partidelor, la discuțiile aprinse 
care se nasc în tribune, la entu
ziasmul cu pare sînt încurajați ju. 
cătorii noștri. Și dacă sîmbătă seara 
spectatorii bucureșteni au părăsit 
bazinul Floreasca fără bucuria u- 
tiei victorii; ■ au avut., lotuși satis, 
facția vizionării unui spectacol 
sportiv de înaltă clasă. Intilnirea 
celor două echipe neînvinse pînă 
atunci Dinamo Moscova și Dinamo 
București a prilejuit o întrecere 
pasionantă, spectaculoasă, înir.un 
cuvînt admirabilă. De fapt, ace. 
laș lucru se poate spune despre 
toate întîlnirile desfășurate în cax 
drul turneului. Echipele Dinamo 
Moscova, Dozsa Szolnok și Dl. 
namo București s-au dovedit a fl 
veritabile campioane naționale.

Obținând victoria în intilnirea 
cu Dinamo București (scor 5.4) 
echipa Dinamo Moscova a cucerit 
primul loc în clasamentul turneu* 
lui. Jucătorii moscoviți au fost în- 
tr-adevăr cei mai buni. A im pre. 
sionat plăcut orientarea tactică 
excelentă a jucătorilor ca și măes. 
tria tehnică a acestora (în special 
Msvenieradze, Kartașov, Rija'k). 
Nu odată jucătorii de polo soaie- 
tici au creat faze de o rară fru. 
musețe, faze aplaudate în unanimi, 
tate de către spectatori.

In ceea ce privește echipa noa. 
stră — Dinamo București — putem 
spune că în ansamblu s-a corn, 
portat bine. Victoria (cu 5-4) obți. 
nută în fața campioanei Ungariei 
Dozsa Szolnok, în care au jucat. 
cîțiva olimpici, e de mare presti
giu. După cum se știe j ”

Iar aceasta, deloc întîm- 
acest colectiv sportiv a- 
mai puternică secție de

aceste succese vădeau 
unei intense preocupări 

largi mase

S. SPIREA

Turneul zonal 
de șah

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — 
în orașul Krakotvia se desfă

șoară turneul zonal de șah pen
tru campionatul mondial feminin. 
După două runde, în clasament 
conduce Kertesz (R.P. Ungară) 
cu 2 puncte, urmată de Pogore- 
viei (R.P. Română), Asenova 
(R.P. Bulgaria) și Altrichter 
(R.D. Germană) cu cite iVz punc
te

așa de adevărat este că recordme
nii și campionii nu se nasc bă- 
tînd din palme, lucru pe care or- 

a 
acestui oraș nu l-au înțeles pe de
plin. Recordmenii și campionii 
pot ieși la iveală mai ales printr-o 
largă dezvoltare a sportului de 
masă. Soter, Iolanda Balaș, Rai» 
ca sînt firește oameni dotați. Dar 
n-au devenit campioni la primul 
concurs. Ei au pornit pe drumul 
măiestriei sportive în secția de 
atletism a colectivului sportiv al 
asociației „Știința". înotătorii și 
jucătorii de polo și-au făcut „uce
nicia" în secția de natație a co
lectivului sportiv „Industria Li
nei".

ganizatorii activității sportive

Natația — o cenușăreasă

fiecare.

Avîntul
Intr^devar, concursul in

ternațional de scrimă în
cheiat duminică seara în 

sala sporturilor Floreasca, nc-a 
prezentat multe surprize. Se eu- 
vine să remarcăm asaltul tine
rilor trăgători romîni care au 
depășit așteptările noastre. Com
portarea lor meritorie în ansam
blu, ne întărește convingerea că 
și cu acest prilej sportivii ro
mîni s-au afirmat ca trăgători 
de certă valoare internațională. 
Fioretiștii Zilahi și Orban, s-au 
aflat și de această dată la un 
pas de victorie. Cu un finiș mai 
bun ambfi și în special Olga Or
ban puteau cuceri mult rîvnitul 
titlu de campion internațional. 
Din cauza finișului lor mai slab, ei 
au fost nevoiți să »e mulțumeas
că cu locurile 3 și respectiv 2 
din probele la care au concurat. 
Zilahi a cărei comportare a en
tuziasmat, a înfruntat un adver
sar de talia redutabilului Szocs, 
dotat pe deasupra cu două 
atuurl greu de trecut: arbitra
jul eronat efectuat de arbitrul 
Barcsza și o oarecare lipsă de 
„prudență" din partea directo
rialului acestui concurs.

Zi de antrenament pentru tinerii trăgători al cercului „Tînărul 
Dinamovlsr

nu prea 
acoperea

Neglijarea atletismului

Așa stau lucrurile în ceea ce 
privește natația. Atletismul în 
schimb n-a avut deloc de suferit 
de pe urma bazelor materiale. 
Piste de atletism se găsesc destule 
în oraș, numai că atleții nu s-au 
prea înghesuit să le calce. Și nu 
s-au înghesuit pentru că sînt tare 
puțini în Timișoara. Din cele pes
te o sută de colective sportive 
existente în oraș numai cinci au 
secții de atletism. Asociația „Știin
ța" are un număr aproximativ de 
40 de atleți clasificați. Celelalte 
asociații „Locomotiva", „Progre-

Să ne oprim la acest exemplu. 
Secția aceasta, născută cu ani 
urmă, nu cuprindea 15-20

în 
de

tinerilor• r I» - ■ - • u
Cei trei trăgători romîni: R. 

Dobrescu, C. Stelian, D. lonescu 
calificați in finala spadei și mai 
cu seamă calificarea celor cinci: 
Pelmuș, Mustață. Bartoși, Szan- 
tai și lonescu în proba de sabie, 
s-au remarcat printr-o combati
vitate mult elogiată de specia
liști și chiar de adversari.

Deși reprezentanții noștri n-au 
cucerit nici un titlu suprem, 
ne-au acordat în schimb mari 
satisfacții de ordin moral. Nu
mărul remarcabil de finaliști ro
mîni (4 floretă, 3 spadă, 5 sa
bie) este o primă dovadă și des
tul de elocventă. Dar merită a 
fi înserat aici numărul mare, 
impresionant de-a dreptul, al 
trăgătorilor romîni participanți 
la acest concurs (aproape o su-

Ce altceva dovedește această 
masivă participare decît progre
sul înregistrat de scrimă în ța
ra noastră ? Pentru o perfectă 
elucidare să amintim că la cam
pionatele naționale desfășurate 
in anul 1946 au luat parte doar... 
11 trăgători. Nici nu-i de mira
re. Pe atunci scrima era hără
zită să fie un sport... nobil. 
In anii car» au trecut scrima a 
devenit un sport accesibil mase
lor largi și în deosebi tineretu
lui. Astăzi mii de tineri practică 
scrima.

Dir rîndurile lor se ridică ele
mente eu promițătoare perspec
tive de dezvoltare.Asaltul dat cu 
prilejul acestei întreceri în care 
tinerii noștri trăgători au înfrun
tat nume consacrate în ierarhia 
mondială și europeană e o do
vadă fără echivoc.

In fapt aceasta constituie pen
tru noi o victorie prețioasă care 
ne asigură, în viitoarele 
fruntări 
spre o 
rică.

con- 
internationale, pretenții 

afirmare și mai catego-

VAL BRĂDULEȚ

referă la încasările survenite în 
urma concursurilor de atletism, 
iar cheltuiala mare, provine în 
urma deplasării atleților, a mate
rialelor necesare acestora. Dinrialclor necesare acestora. Din 
cauza acestei mentalități activiștii 
sportivi au renunțat de mult 
organizarea concursurilor de 
tism. De cîțiva ani amatorii 
atletism au fost privați de ase
menea spectacole care aveau 
odată și un bun caracter propa
gandistic pentru dezvoltarea spe 
tului de masă.

Aceleași cauze și în primul rîn<l 
lipsa de preocupare pentru dez
voltarea secțiilor pe ramuri de

la 
atlc- 

de

tot*

ca, canotajul, handbalul, boxul .<ă 
nu fie dezvoltate pe măsura posi
bilităților iar numărul amatorilor 
din masa largă a tineretului să 
scadă văzînd cu ochii.

★
Vechile tradiții sportive ale 

orașului Timișoara trebuie reîn- 
vitate. Ele s-au făurit în ani de 
muncă intensă. Sportivii, mîndria 
de altădată a orașului, nu s-au 
născut campioni sau recordmeni ai 
țării. Ei s-au format în ani și ani 
de zile. Și acum sînt în Timișoara 
talente incontestabile: Maria Pân
dele, Ion Pricop, Aurel Drugan 
(în concursurile Spartachiadei de 
vară a tineretului, el a sărit în 
lungime 6,54 metri, dar preferă 
să practice voleiul deoarece față 
de această ramură sportivă există 
mai multă preocupare). Iar mul* 
alte elemente valoroase exîster 
în rîndurile tinerilor membrii ale 
colectivelor sportive stau încă în 
anonimat. Este necesar să se spri
jine afirmarea lor prin dezvolta
rea sportului de masă în Timișoa» 
ra.

Condițiile materiale existente 
corespund. în afara celor amintite 
s-a trecut la construirea unui sta
dion complex, unui bazin de înot, 
a patru terenuri de tenis de cîmp 
și ă fost începută ridicarea unei 
mari săli de gimnastică. Reorgani
zarea mișcării sportive oferă un 
bun prilej de lichidare a lipsuri
lor care ati frînat dezvoltarea miș
cării sportive de masă în orașul 
Timișoara.

VASILE RANGA

Iugoslavia=Romînia 2=0 (0=0)
BELGRAD. 18 

(prin telefon de la 
trimisul Agerpres).

Tribunele stadio
nului Armatei Popu
lare din Belgrad au 
fost pline pînă la 
refuz duminică după 
amiază cînd s-a dis
putat aici meciul 
dintre echipele 
prezentative

re- 
.. , ___ ale
R.P.F. Iugoslavia și 
R. P. Române. A- 
ceastă partidă cu o 
miză atît de impor
tantă : calificarea în 
finala campionatului 
mondial, a atras in
teresul nu 
amatorilor 
romîni și 
dan și al 
fotbalistice ,
ne. Se știe că iugo
slavii aveau i.__
de două puncte pen
tru a obține califi
carea.
să le 
tigînd 
un meci care pe a-

numai al 
de sport 
iugoslavi, 
cercurilor 

europe-

nevoie

obține califi- 
Ei au izbutit 
realizeze, cîș- 
cu 2-0 (0-0)

locuri a 
tensitate 
Echipa 
ratat o * 
de a 
turneul de la Stock- 
holpț, după ce con
dusese mult timp în 
clasamentul grupei a 
șaptea cu un punct 
avans asupra Iugo
slaviei. Dar după 
felul cum a jucat la 
Belgrad ea nu putea 
să pretindă de a a- 
junge în turneul fi
nal al campionatului 
lumii. Echipa romi
nă a prezentat o li
nie de atac complect 
dezorientată în care 
Zavoda l și Alexan- 
drescu au fost simpli 
figuranți. Extremele 
au fost și ele în zi 
slabă și tot greul a 
căzut în spinarea a- 
părării care, după 
ce a rezistat eroic 52 
de minute, a cedat 
Poarta lui Beara nu 
a fost pusă nici un 
moment în pericol

atins q in- 
dramalică. 

romină a 
mare șansă 

participa la

serios. Adoptând tac
tica greșită a un 
apărări cu orice pre* 
fotbaliștii romîni 
s-au condamnat de la 
început. De abia du
pă înscrierea primu
lui gol formația 
noastră a încercat să 
echilibreze jocul, dar 
vlăguită do efortul 
depus pină atunci 
nu a avut nici resur
se fizice și nici mo
rale pentru a susți
ne un atac fără ori
zont. Victoria iugo
slavilor este pe de
plin meritată.

4r intilnirea dintre 
reprezentativele de 
juniori ale R.P.F. 
Iugoslavia și R.P.R. 
a luat sfârșit cu 
scorul de 3-2 (0-2) 
în favoarea juniori
lor iugoslavi.

★ Iugoslavii și-ar 
adjudecat victoria 
în intilnirea dintre 
formațiile secunde 
R.P.F. Iugoslavia B- 
R.P.R. B. 2-1 (1.1).

Victorie cu orice preț...
In ziua aceea am intrat pe terenul de sport de lingă Institutul 

de Științe Juridice atras de o partidă de baschet feminin.
Orgajiizarea turneului fulger de baschet pentru echipele universi

tare, dotat cu cupa „7 Noiembrie** mi s-a părut o acțiune lăudabilă, 
menită să lărgească sfera de influență a acestui sport atît de util. Pe 
teren au intrat echipele „Știința* — Institutul Petrol și Gaze și 
„Știința Construcții. Fetele de la „Petrol și Gaze** eruu intr-adevăr 
mai bine „construite** pentru baschet, dar cele de la „Construcții** se 
mișcaii mai ușor și aveau și „coș**. Aceste impresii mi le-a furnizut 
încălzirea celor două echipe. Fără a cunoaște prea bine adevărata 
valoare a formațiilor respective, ași fi dat drept favorită echipa de 
la „Construcții**.

îndată însă după ce arbitrul a fluierat începutul partidei, Maria 
Șerban. antrenoarea de la „Construcții** a început să strige de pe 
tușe, să gesticuleze disperată, dînd „indicații** de plasament fetelor 
sale. Am, crezut mai întîi că această situație va dura cîteva clipe. 
Da de unde. Mur ia Șerban a alergat de la un colț la celălalt de-a 
lungul tușei, împuind urechile fetelor din echipa sa cu un adevărat 
potop de observații și reproșuri. Urmările acestui ajutor n-au întir-
ziat să-și arate eficacitatea. Baschetbalistele de la „Știința**-Construc
ții nu mai știau ce să facă : să joace sau să asculte mustrările din 
ce în ce mai nervoase ale antrenoarei lor.

— Magda, treci înapoi ; Magda bagă-te sub panou, 
faci Magda ?

— Lăsați-mă
— Ieși !
Nu știu cum 

nu i-ar fi pus
Am întrebat-o pe antrenoarea M aria Șerban de ce își muștruluiește 

atît echipa în timpul jocului.
— Știți, sînt jucătoare începătoare. Dacă le-aș fi avut pe titulare 

nu mă mai durea capul...
— Spuneai că sînt începătoare. Atunci de ce le cereți să dea mai 

mult decît pot ?
Vedeți, TREBUIE SA GÎȘTIGĂM ; sîntem doar în finala cupei. 

De ce alergi tovarășe Maria Șerban după victorii cu orice preț ? 
De ce nu cauți mai bine să pregătești în așa fel echipele îneît vio 
toria lor să fie urmarea firească a acestei pregătiri ? De ce cauți să 
transformi întrecerea sportivă curată, nobilă, atît de frumoasă da 
pe teren într-o simplă partidă de profit și pierdere ? ZONIS

Magda, ce 

în pace. Dacă mă mai bateți la cap, ies afară, 

ar mai fi continuat această discuție — daca pauza 
capăt.

un.de


Cel de-al IV-lea Congres al 
muncitorilor din învățămînt

tuni dimineață au început în 
tata Ateneului .R.P. Romine, lu
crările celui de-al IV-lea Con
gres al Sindicatului muncitori, 
lor din învătămtnt .si cultură.

La congres participă delegați 
ai organizațiilor sindicale din 
Învătămînt, artă, poligrafie, edi
turi și presă, muncitori fruntași, 
învățători și profesori emeriti.

0 delegație de cineaști 
francezi a sosit în Capitală

In cursul silelor de duminică și 
luni au sosit în Capitală membrii 
delegației de cineaști francezi ca
re vor participa la manifestările 
prilejuite de Săptămîna filmului 
francez, organizată de Institutul 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și Direcția Gene
rală a cinematografiei din Ministe
rul învățămîntului și Culturii.

Din delegație fac parte Robert 
Maurice Cruvenne, delegatul ge
neral al „Unifrance-film", șeful 
delegației, artiștii Michele Morgan 
și Henry Vidai, regizorul Henry 
Verneuil, Pierre Gerin, reprezen
tantul Sindicatului producătorilor 
de filme, Jerome Briere, delegat 
al „Unifrance-film", Gerard Wal
ter, din partea Centrului național 
de cinematografie, Bernard Guillo- 
neau, reprezentant al „Unifrance- 
film".

La sosire, cineaștii francezi au 
fost întâmpinați de tovarășii Al. Bui- 
can, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
George Macovescu, directorul ge
neral al Cinematografiei, artistul 
poporului Costache Antoniu, 
maestrul emerit al artei Mony 
Ghelerter, artiștii emeriți Radu Be- 
ligan și Niki Atanasiu, Ște
fan loan, directorul centrului ci
nematografic „București" și alții.

★
Luni seara delegația de ci

neaști francezi s-a întîlnit la 
hotelul Athenee Palace cu zia
riști romîni și reprezentanți ai 
presei străine.

Robert Maurice Cravenne, 
Henry Verneuil, Pierre Gerin și 
Henry Vidal au răspuns unor în
trebări în legătură cu stadiul ac- 
tual de dezvoltare a cinemato
grafiei franceze. Michele Mor
gan a vorbit despre rolurile pre
ferate pe care le-a interpretat 
de-a lungul carierei sale cine
matografice.

Tntîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă.

Tn cursul aceleeași zile dele
gația cineaștilor francezi a vi
zitat centrul de producție cine
matografică „București**.

Aniversarea a 80 de ani 
de la nașterea lui Ady Endre

In vederea aniversării a 80 de 
ani de la nașterea lui Ady Endre, 
In Capitală și In diferite orașe 
ale tării noastre se fac numeroase 
pregătiri.

In satul lui Ady din regiunea 
Baia Mare, casa în care s-a năs
cut poetul, precum și casa părin
ților săi au fost renovate și se 
lucrează la amenajarea interioa
relor lor cu mobilierul și lucrurile 
care au aparținut poetului. Aicj 
se va inaugura casa memorială 
„Ady Endre" in care se vor găsi, 
printre altele masa la care a lu
crat poetul, cununile de flori pri
mite de el în diferite ocazii, mas
ca mortuară, citeva scrisori ale 
sale.

In prezent, sculptorul Vetro Ar
tur lucrează în marmoră bustul 
lui Ady Endre care va fi ridicat 
la Oradea. La București, Cluj, 
Oradea Tg. Mureș, Timișoara A- 
rad. Zalău. Cărei. Satu Mare 
și Baia Mare vor avea loc festi
vități consacrate poetului Ady 
Endre. Manifestările vor cuprinde 
conferințe despre viata și opera 
lui Ady precum și recitări și lec
turi din opera poetului. Scriitorii 
romîni și maghiari din tara noa
stră pregătesc în acest scop ar
ticole și conferințe. Revistele 
Uniunii Scriitorilor vor consacra 
articole comemorative și vor pu
blica poezii și articole din opera 
lui Ady Endre. La aceste mani
festări. pe ltngă scriitorii din 
tara noastră vor lua parte și 
scriitori din R. P. Ungară.

(Urmare din pag. l-a) 

nu puteați să pricepeți atunci cînd 
n-avea cine să vă arate că roadele 
pămintului e drept să le mănînce 
oamenii după muncă. Uite ăsta e 
pămintul. ăștia sintem hoi, „atâ
ția" oameni care avem „atâta" 
pămînt. O să muncim și o să mîn- 
cam din pămintul ăsta cu toții. 
Care după cit a muncit. E cea 
mai dreaptă împărțeală.

Avem, mă. pămînt să ne-ajungă, 
să fim cu toții sătui. și îmbrăeați 
Abia acuma poți să arăți din plin 
pămintului de ce e în stare. Dacă 
l-am pune la un loc și l-am lucra 
cum se cuvine el ne-ar face să trăim 
boierește. Mie nu-mi trebuie pă- 
mint. imi trebuie trai bun. Și pe 
ăsta îl capăt muncind pămintul 
la un loc cu voi. Iacă pămintul 
meu. Ca un dine m-am luptat o 
viață întreagă pentru el- Hai. pu- 
neți-le alături și pe-ale voastre !

Judecasem simplu, pe degete.
Mai târziu, la socotelile mele 

s-au mai adăugat și altele
In sprijinul gospodăriei colec

tive pe care am intemeial-o atunci 
au venit mașinile statului și ști

oameni de știință, artiști de 
.frunte al scenei romînești, scrii* 
torî, ziariști și muncitori din in
dustria poligrafică, activiști sin
dicali.

La lucrări participă de aseme
nea acad. A. Joja, ministrul In- 
vățămîntului și Culturii, prof, 
unlv. N. Pascu, membru în Pre
zidiul Consiliului Central al Sin
dicatelor.

înainte de deschiderea lucră- 
rilor, participanții la congres au 
păstrat un moment de reculegere 
în memoria tovarășului Antonin 
Zapotocky, membru în Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, preșe
dintele R. Cehoslovace.

Tov. loan Nistor, președintele 
C.C. al Sindicatului muncitori
lor din învătămînt și cultură, a 
prezentat apoi raportul de acti
vitate al C.C. al Sindicatului.

Raportul a scos în evidență 
importantele succese dobîndite 
în ultimii ani de membrii sindi
catului învățămînt și cultură în 
domeniul ridicării nivelului cul
tural al oamenilor muncii din 
întreaga țară.

închiderea lucrărilor celui de-al V-lea 
Congres al Sindicatului lucrătorilor 

din comerț Și cooperație
Duminică s-au încheiat lucrările 

celui de-al V-lea Congres al Sin
dicatului lucrătorilor din comerț 
și cooperație.

Lucrările congresului au scos în 
evidență faptul că organele sindi
cale, mergînd pe linia înfăptuirii 
sarcinilor stabilite de Directivele 
celui de al 11-lea Congres al 
P.M.R. și de plenarele C.C.S.-ului, 
au desfășurat o susținută activitate 
pentru îmbunătățirea aprovizionă
rii populației. Congresul a adop
tat o rezoluție în care recomandă 
ca să se dea o mai mare atenție 
calității și sortimentului mărfuri
lor ce trebuie puse în circulație, 
aprovizionării cu prioritate a cen
trelor muncitorești, manipulării și 
păstrării în bune condiții a măr
furilor, bunei deserviri a cumpă
rătorilor, reducerii cheltuielilor de 
circulație, creșterii productivității 
muncii, bunei conservări și prezen
tări a mărfurilor. Organele sindi
cale au datoria să organizeze te
meinic întrecerea socialistă și con
sfătuirile de lucru ca mijloc prin
cipal de atragere a lucrătorilor la 
conducerea și gospodărirea între
prinderilor. De asemenea trebuie 
arătată mai multă preocupare pen
tru întărirea disciplinei socialiste 
a muncii, pentru combaterea aba-

Totodată, vor fi editate în lim
ba maghiară o culegere de articole 
cu titlul „Mărturisiri despre pa
triotism" și o culegere de nuvele 
de Ady Endre tn două volume.

Studioul de filme documentare 
și jurnale de actualități „Al. Sa- 
hia“ pregătește un film consacrat 
aniversării lui Ady Endre. iar De
partamentul Poștelor va emite un 
timbru cu portretul poetului ani
versat.

★

Duminică, în sala Palatului 
Culturii din Tg. Mureș a avut 
loc o adunare festivă în memoria 
poetului Ady Endre. Adunarea a 
fost deschisă de tov. Gheorghe 
Lungu. vicepreședinte al sfatului 
popular al Regiunii Autonome

ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ
A ACAD.

In ziua de 17 noiembrie 1957, 
s-a stins din viață după o sufe
rință îndelungată academicianul 
George Murau.

Acad. G. Murau s-a născut la 
I ianuarie 1868 la Veria în Ma
cedonia, dintr-o familie modestă, 
dar de la care moștenește tradi
ții de cărturar.

După studii liceale la Bitolia 
și universitare la Budapesta și 
București. G. Murnu își ia docto
ratul în litere la Munchen. După 
noi studii arheologice la Atena, 
este numit profesor la catedra de

ința oamenilor cu carte. Așa că 
pămintul nostru avea să fie mai 
spornic. Mi-am suflecat mîinile și 
am muncit cu nădejde. Numai 
nevastă-mea a făcut singură în 
primul an 500 de zile muncă.

Și-a intrat îndestularea și în casa 
mea, după atâta așteptare, după 
atâta chin. A intrat la mine, ca 
și în casele altora. Unul, Ciopic 
Ion, duce acasă aproape 4 tone 
de porumb, peste. 3 tone de grîu 
1.200 și ceva de kile de secară, 
cam tot atâția cartofi, cam tot 
atâta orz, bani cu miile și cîte 
altele.

Ne blagoslovește pămintul pen
tru binele ce i l-am făcut. L-am 
scăpat de hărțuiala noastră pros
tească.

Pămintul meu nu-mi mai încape 
acum sub opinci... Puteri destule 
să am. ca să muncesc atâta cită 
bucurie poate să-mi dea pămintul 
nostru I..."

★
Am intrat pe furiș în gindurile 

lui moș Alexandru Stoian, colec
tivist din Cioroiu, pe cînd stătea 
în timpul gospodăriei și privea 
roată împrejur.

Sindicatului 
și cultură
Numărul unităților preșcolare 

și al copiilor cuprinși în aceste 
unități prezintă astăzi o creștere 
de peste 3 ori față de anul 1938. 
Invățămînrtul de cultură genera
lă, universitar, tehnic și profe
sional, a făcut progrese mari. 
A crescut numărul instituțiilor 
de artă.

Raportul a relevat apoi activi
tatea organelor sindicale din în
vățămînt pentru îmbunătățirea 
procesului instructiv-educativ.

Activitatea organelor sindicale 
din presa centrală și locală a 
avut urmări pozitive în munca 
redacțională; conținutul ziarelor 
a devenit mai bogat și mai va
riat, aspectul grafic și de ilus
trație s-a îmbunătățit simțitor.

Raportul a scos de asemenea 
în evidență unele lipsuri în acti
vitatea organelor sindicale din 
învățămînt, artă, presă, edituri 
și poligrafie, a căror înlăturare 
va duce la îmbunătățirea acti
vității sindicale.

S-a dat apoi citire raportului 
Comisiei de cenzori și raportu
lui Comisiei de validare, după 
care au urmat discuții.

terilor și a lipsei de grijă față de 
avutul obștesc și față de consuma
tori, precum și față de igienă în 
unitățile comerciale.

Luînd cuvîntul ing. Mihai Marin 
secretar al C.C.S.-ului a relevat 
sarcinile organelor sindicale din 
comerț și cooperație în lupta pen
tru traducerea în viață a mărețe
lor sarcini puse de partid și gu
vern, astfel încît comerțul socia
list să devină o pîrghie importan
tă de strîngere a legăturilor între 
sat și oraș, de ridicare continuă a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Trecîndu-se la alegerea noilor 
organe de conducere ale Sindica
tului, Congresul a ales în noul 
Comitet Central 59 de membri și 
7 supleanți.

lntrunindw-se în prima ședință 
plenară, Comitetul Central al Sin
dicatului lucrătorilor din comerț 
și cooperație a ales prezidiul Co
mitetului Central format din 9 
membri și 3 supleanți. Ca preșe
dinte al Comitetului Central al 
Sindicatului lucrătorilor din co
merț și cooperație, a fost ales 
tov. Ion Preoteasa, ca vicepreșe
dinți tovarășii — Emil Pătruică 
și Samoilă Hirș, iar ca secretar 
— tovarășa Viorica Moisescu.

Maghiare. Despre viața și opera 
marelui poet maghiar, luptător 
pentru progresul social, pentru 
înfăptuirea năzuințelor de liber
tate și independență și pentru în
frățirea popoarelor a vorbit scrii
torul Gagyi Laszlo. Scriitorul 
Molter Karoly a evocat crîmpeie 
din via(a poetului. Studenți ai In
stitutului de teatru „Szentgyorgyi 
Istvan" au recitat apoi poezii și 
au citit din opera publicistică a 
lui Ady Endre, iar cîntăreata 
Wojtekovits Olga a interpretat 
piese muzicale pe versurile poe
tului.

Cu prilejul acestei aniversări, 
redacția revistei literare „Igaz 
Szo“ își consacră numărul său 
din noiembrie memoriei lui Ady 
Endre.

G. MURNU
arheologie a Universității din 
București (1914), iar în 1923 este 
ales membru al Academiei Ro
mine.

In afară de o serie întreagă de 
studii istorice și de studii de ar
heologie clasică George Murnu a 
avut și o continuă activitate lite
rară, publicînd mai multe vo
lume de poezii. El s-a făcut însă 
cunoscut în literatura noastră 
mai ales prin minunatele sale 
traduceri din literatura elină.

„Iliada" și „Odiseia" de Ho
mer, urmate de Ortesia lui Es- 
chyl au devenit în traducerea lui 
G. Murnu, datorită armoniei și 
preciziei de limbă bazate pe o 
stăpînire deplină a graiului popu
lar, opere literare de o însemnă
tate deosebită. Pentru marile 
sale merite .In cîmpul literelor 
antice, în care a fost un deschi
zător de drumuri, George Murnu 
a fost ales membru titular al A- 
cademiei R.P. Romîne.

Pierderea sa lasă regrete una
nime.
Prezidiul Academiei R.P. Romine 

Subsec)ia de știința limbii 
și literatură a Academiei 

R.P. Romîne
DIN PARTEA*PREZIDIULUI 
ACADEMIEI R.P. ROMINE
Prezidiul Academiei R. P. Ro

mîne anunță cu durere încetarea 
din viată. în ziua de 17 noiem
brie 1957, după o lungă suferin
ță, a academicianului George 
Murnu, membru al Academiei 
R. P. Romîne.

înhumarea va avea loc marți 
19 noiembrie ora 15 la Cimitirul 
Bellu. _____

Conferință
Casa de cultură a M.A.I. 

organizează în sala de spec
tacole din str. Academiei (fost 
„Excelsior") o conferință cu 
tema „Răspunderea penală și 
morală a părinților pentru in
fracțiunile comise de minori'’. 
Conferința va avea loc miercuri 
20 noiembrie, ora 17, și va fi 
ținută de procurorul Vasile 
Brăiloiu.

ANTONIN ZAPOTOCKY
MITINGUL DE DOLIU DE LA BUCUREȘTI

Cuvîntarea
tovarășului Constantin Pîrvulescu

Tovarăși,
Vestea despre încetarea din 

viață a tovarășului Antonin Za
potocky, președintele Republicii 
Cehoslovace, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, a îndurerat pro
fund poporul romin.

A încetat să bată inima unui 
mare fiu al poporului cehoslovac, 
a unui înflăcărat luptător mar- 
xist-leninist pentru cauza păcii 
și socialismului, a unui1 eminent 
fruntaș al mișcării muncitorești 
și comuniste internaționale.

Viața tovarășului Antonin Za
potocky este indisolubil legată 
de nașterea și dezvoltarea miș
cării muncitorești în Ceho
slovacia. Tovarășul Antonin Za
potocky s-a născut la 19 decem
brie 1884 în orașul Zacolany. 
Tatăl tov. Zapotocky, de profesie 
croitor, a fost unul din pionierii 
mișcării socialiste din Cehia și 
unul din fondatorii partidului 
social-democrat din Cehoslovacia.

Antonin Zapotocky, el însuși 
muncitor pietrar, începe drumul 
revoluționar încă de da virsia de 
16 ani, cînd intră în rîndurile 
tineretului social-democrat. După 
scurt timp devine un activist de 
seamă al tineretului socialist și 
ulterior activist de partid și sin
dical. De atunci timp de peste 
50 de ani el stă neabătut in pri
mele rînduri ale luptătorilor 
pentru eliberarea clasei munci
toare și a întregului popor ceho
slovac din cătușele capitalismu
lui, pentru instaurarea puierii 
democrat-populare, pentru cons
truirea socialismului în patria 
sa. Pentru activitatea sa revolu
ționară, tovarășul Zapotocky a 
fost nu odată persecutat de or
ganele polițienești și de justiție 
burgheze.

In anii puternicului avînt re
voluționar sttrnit de Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie, 
atunci cînd în condițiile des
compunerii imperiului habsbur- 
gic, clasa muncitoare ceho
slovacă împreună cu to(i oame
nii muncii a pornit la lupta ho- 
tărîtă pentru crearea unei Ceho
slovacii libere, independente și 
socialiste, Antonin Zapotocky se 
afla în primele lor rinduri. îm
preună cu alți tovarăși din aripa 
de stingă a partidului social-de
mocrat el militează cu toată for
ța talentului său de organizator 
și propagandist înflăcărat pen
tru răspîndirea ideilor mărețe 
ale lui Lenin în mișcarea mun
citorească din Cehoslovacia.

Sarcina istorică de eliberare a 
clasei muncitoare și a întregului 
popor cehoslovac de sub jugul 
capitaliștilor și moșierilor nu 
putea fi înfăptuită fără un par
tid unic al clasei muncitoare, 
partid marxist-leninist care să 
unească în rîndurile sale pe 
muncitorii cei mai înaintați, pe 
cei mai curajoși și dirzi luptă
tori pentru libertatea și fericirea 
poporului.

Pentru crearea unui asemenea 
partid a luptat fără preget An
tonin Zapotocky împreună cu 
tovarășii săi. Tovarășul Zapo
tocky a fost trimis în calitate de 
delegat la Congresul al II-lea al 
Internaționalei Comuniste, acolo 
l-a cunoscut pe Lenin. Intîlnirea 
ou marele conducător al proleta
riatului international a avut un 
mare rol în formarea concepției 
sale de revoluționar comunist.

In 1921 ia ființă Partidul Co
munist din Cehoslovacia. Printre 
fondatorii săi se numără și An
tonin Zapotocky.

Bucurîndu-se de înorederea 
partidului și a întregii clase 
muncitoare. Antonin Zapotocky 
este ales secretar general al par
tidului în anul 1922 și de atunci 
se află continuu în rîndurile 
conducerii partidului comunist 
cehoslovac. Din 1925 el se gă
sește în fruntea sindicatelor din 
Cehoslovacia, ducînd lupta neo

Cuvîntarea tovarășului Marcel Breslașu
Tovarășa,
Numele lui Antonin Zapotocky 

va rămîne legat de istoria trans
formărilor revoluționare ale po
porului frate ceh, amintirea lui 
va fi aceea a unei figuri politice 
de prim plan, înzestrată cu deo
sebite virtuți de om și de con
ducător — cansecvență, fermita
te, clarviziune, modestie.

Din umila casă părintească, 
băiatul de croitor din Zakolany 
a urcat pînă la cea mai înaltă 
treaptă a vieții publice, deve
nind conducătorul statului și u- 
nul dintre conducătorii partidu
lui din (ara sa. Drumul nu a 
fost însă neted. El a început 
prin copilăria plină de nevoi și 
de amărăciuni a familiilor de 
meșteșugari sărmani, a cunoscut 
privațiunile tinereții în rîndurile 
proletariatului, a trecut prin în
chisori și lagăre, prin anii exi
lului și ai ilegalității. Toate a- 
cestea sint fapte și experiență 
de viață care au contribuit la 
formarea și desăvîrșirea puter
nicei personalități a comunistu
lui Zapotocky, care s-au tradus 
în marea sa autoritate de mili
tant, în prestigiul său care de 
mult a depășit granițele Ceho
slovaciei.

Dar aceste fapte, această ex
periență de viață ne sint nouă 
scriitorilor și mai la inimă pen
tru că ilustrul dispărut a înțe
les să le dea caracterul unor lu
crări literare, făcind din ele fon

bosită pentru unitatea de acțiune 
și de luptă a clasei muncitoare. 
Cînd Partidul Comunist Ceho
slovac în 1929 și-a ales condu
cerea sa leninistă în frunte cu 
Element Gottwald, tovarășul 
Antonin Zapotocky s-a situat 
ferm pe poziția leninismului. îm
potriva reformismului și lichida- 
torismului. Fidel principiilor le
niniste, tovarășul Zapotocky este 
șirins legat de popor, cunoaște 
Îndeaproape viata și năzuințele 
sole, este atașat profund cauzei 
clasei muncitoare. In grele lupte 
de clasă ale muncitorimii ceho
slovace împotriva guvernanților 
burghezi, Antonin Zapotocky 
conduce sindicatele roșii munci
torești. El este unul dintre pro
motorii de frunte ai politicii par
tidului pentru unirea în jurul 
clasei muncitoare a tuturor for
țelor democratice împotriva pe
ricolului fascist, pentru zădărni
cirea politicii trădătorilor de la 
Munchen, care au predat Ceho
slovacia în mîinile fasciștilor 
hitleriști.

In anii întunecați ai ocupației 
hitleriste. cînd eroicul partid co
munist din Cehoslovacia ridică 
sus steagul lupiei pentru izgoni
rea cotropitorilor fasciști, pentru 
libertatea și independența țării, 
peniru doborîrea orinduirii ca
pitaliste și instaurarea puterii 
populare, Antonin Zapotocky 
contribuie în mod activ, în cali
tatea sa de membru al Comite
tului Central la organizarea 
muncii partidului în condițiile 
ilegalității.

Ocupantii hitleriști îl aruncă 
pe tovarășul Antonin Zapotocky 
intîi în închisoare și apoi in 
lagărul de la Sachshausen, dar 
voința și dîrzenia sa de comu
nist însuflețește pe to{i deținuții 
politici și îi ajută să înfrunte 
cu tărie și demnitate grozăviile 
închisorilor nazisie.

După eliberarea Cehoslovaciei, 
tovarășul Antonin Zapotocky a 
fost ales la 13 iunie 1945 pre
ședintele sindicatelor revoluțio
nare din Cehoslovacia. El se 
dedică cu tot entuziasmul și e- 
nergia revoluționară care îi erau 
proprii, cauzei întăririi puterii 
populare și construirii vieții noi 
socialiste in patria sa.

In calitate de membru al Co
mitetului Central al partidului 
și președinte al Consiliului Cen
tral ai sindicatelor unite din 
Cehoslovacia, el duce o activita
te neobosită pentru cimentarea 
alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare, pentru vin
decarea rănilor produse de răz
boiul hitlerist, pentru construirea 
și dezvoltarea economiei socia
liste.

Militant de frunte al mișcării 
sindicale internaționale, tovară
șul Antonin Zapotocky ia parte 
activă la înființarea Federației 
Sindicale Mondiale, la lupta ei 
pentru apărarea intereselor mun
citorimii din lumea întreagă.

In evenimentele din februarie 
1948, tovarășul Zapotocky a a- 
dus o contribuție însemnată la 
victoria oamenilor muncii din 
Cehoslovacia asupra tortelor 
reacționare interne, care cu aju
torul imperialiștilor străini au 
pus la cale un complot împotri
va puterii populare cucerită cu 
prețul unor lupte și jertfe grele. 
După aceste evenimente tovară- 
șui Zapotocky a îndeplinit func
ția de vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, iar apoi în iu
nie 1948 a fost numit președinte 
al guvernului.

După moartea Iui Element 
Gottwald în martie 1953, Anto
nin Zapotocky a fost ales preșe
dinte al Republicii Cehoslovace. 
In acest post el a slujit cu cre
dință poporul pînă în ultimele 
clipe ale vieții sale.

Patriot înflăcărat, apărînd in
teresele vitale ale poporului ceho
slovac, Antonin Zapotocky mili
ta neobosit pentru ideile nobile 

dul unei serii de romane, tra
duse și în limba noastră și care 
zugrăvesc cu deosebită putere e- 
vocatoare etapele creșterii miș
cării revoluționare în prima ju
mătate a veacului nostru. Ames
tec de amintiri personale, de per
sonaje luate din realitate sau 
imaginate de autor, vibrantă 
mărturie și judecată lucidă asu
pra oamenilor și evenimentelor, 
această frescă unitară pe care o 
realizează romanele lui Zapoto
cky constituie pentru orice căr
turar și mai cu osebire pentru 
scriitori, elocventa pildă a înțe
legerii celei mai înalte meniri a 
omului de cultură: apartenența 
la epoca sa, angajarea pe pozi
țiile ei cele mai înaintate, lupta 
pentru izbînda cauzei cele juste. 
Prin scrisul său, Antonin Zapo
tocky a complectat activitatea 
sa de om politic, conferind mo
mentelor trăite de el însuși ca
racterul unor largi și semnifica
tive generalizări.

La acest ceas atît de greu pen
tru tovarășii noștri din Ceho
slovacia. alături de întregul no
stru popor și de toți aceia care 
pășesc pe drumul socialismului 
victorios — pe drumul pe care 
l-a ilustrat cel a cărui memorie 
o cinstim astăzi —■ ne simțim și 
mai alături, și mai angajați în 
înfăptuirea marilor noastre idea
luri comune. Figura luminoasă 
a lui Antonin Zapotocky se în
scrie printre acele exemple vred

ale internaționalismului proletar, 
pentru întărirea necontenită a 
prieteniei pe veci între poporul 
cehoslovac și popoarele Uniunii 
Sovietice, pentru dezvoltarea co
laborării frățești între toate ță
rile socialiste în frunte cu Uniu
nea Sovietică. împreună cu toți 
comuniștii, tovarășul Zapotocky 
considera că unitatea lagărului 
socialist, bazată pe principiile 
de granit ale ntarxism-leninismu- 
lui constituie un bun neprefuit, 
nu numai al popoarelor noastre, 
dar și al tuturor popoarelor iu
bitoare de pace și libertate.

Legăturile trăiești între Par
tidul Comunist Romîn și Parti
dul Comunist Cehoslovac durea
ză încă de la înființarea lor.

In timpul terorii burghezo- 
moșierești din țara noastră, cînd 
Partidul Comunist Roinîn ducea 
activitatea sa în adîncă ilega
litate și cînd o parfe din condu
cerea partidului era nevoită să 
lucreze în străinătate. Partidul 
Comunist Romîn a găsit sprijin 
și ajutor frățesc din partea Par
tidului Comunist Cehoslovac și 
personal din partea tovarășului 
Zapotocky.

Prietenia dintre poporul romin 
și poporul cehoslovac s-a cimen
tat pe vecie, prin jertfele de sin
ge, in lupta comună dusă de am
bele popoare, cot la cot cu glo
rioasa armată sovietică, împo
triva hitlerismului german. Ea 
s-a adîncit în lupta dusă de po
poarele noastre în marea familie 
a țărilor socialiste, pentru cons
truirea noii orînduiri sociale, 
pentru apărarea păcii. „Țările 
noastre sint două surori în ma
rea familie a lagărului socialist 
în frunte cu U.R.S.S.", spunea 
tovarășul Zapotocky. „Lupta pe 
care o duc țările noastre pentru 
construirea viitorului lor lumi
nos, socialist, pentru întărirea 
păcii trainice in lumea întreagă 
le unește prin legături de priete
nie veșnică și de neclintit. Sint 
convins că prietenia și colabora
rea reciprocă vor contribui intr-o 
mare măsură la dezvoltarea am
belor noastre țări”.

Aceleași sint și gindurile po
porului nostru. Fiecare succes 
al poporului frate cehoslovac în 
construirea vieții sale noi, fie
care victorie a sa revoluționară 
ne umple Inimile de bucurie ca 
și propriile noastre cuceriri. Dru
mul nostru este comun, este 
drumul socialismului, deschis de 
marele Octombrie. Cea de-a 40-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste a arătat din nou în mod 
viu ce forfă uriașă a devenit so
cialismul, unitatea măreață a 
popoarelor țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncito
rești.

In aceste zile de doliu pentru 
poporul cehoslovac. oamenii 
muncii din țara noastră împăr
tășesc greaua pierdere suferită 
de poporul prieten cehoslovac. In 
numele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, al Consiliului 
de Miniștri al R.P.R., al Corni- 
tetuiui Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, tn numele 
întregului popor exprimăm to
varășilor noștri din Cehoslovacia 
întregului popor cehoslovac cele 
mai sincere condoleanțe. Sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, poporul nostru își 
va spori eforturile pentru întări
rea forțelor socialismului și pă. 
cii, pentru cimentarea și mai pu
ternică a prieteniei frățești și a 
alianței dintre poporul romin și 
poporul cehoslovac, pentru dez
voltarea colaborării tovărășești 
și întărirea unității țărilor socia
liste în frunte cu Uniunea So
vietică.

Vom păstra pentru totdeauna 
în memoria noastră chipul lumi
nos al tovarășului și prietenului 
nostru Antonin Zapotocky, luptă
tor devotat pentru socialism, 
pace și prietenie intre popoare.

nice de urmat de către intelec
tualii de pretutindeni, aceia cari 
au pătruns cuvintele marelui 
Lenin: literatura este parte in
tegrantă a cauzei proletare.

Cu adine respect și cu puter
nică emoție dăm astăzi glas ad
mirației noastre în fata memo
riei lui Antonin Zapotocky, care 
a binemeritat de la poporul său, 
de la întreaga clasă muncitoare 
pe care a slujit-o pînă la ultimul 
său ceas, cu toată energia și 
puterea sa de muncă și de crea
ție.

Scriitorii, intelectualii din R.P. 
Romînă pierd în A. Zapotocky 
un prieten bun și deosebit de 
talentat, al cărui exemplu de 
viață și de creație va rămîne 
veșnic viu înaintea noastră. In 
aceste clipe grele pentru poporul 
cehoslovac, scriitorii din țara 
noastră participă la marea dure
re care a încercat pe prietenii și 
vecinii noștri. Sintem din toată 
inima alături de scriitorii ceho
slovaci, de poporul cehoslovac, 
exprimîndu-ne profunde noastră 
durere pentru greaua pierdere 
suferită și le adresăm cuvîntul 
de îmbărbătare, ca pe calea tra
sată de Partidul Comunist Ceho
slovac, de marii săi fii Element 
Gottwald și Antonin Zapotocky, 
să construiască mai departe mi
nunata țară pe care au visat-o 
înaintașii: Cehoslovacia socia
listă, apărătoare a păcii și fră
ției intre popoare.

Cuvîntarea tovarășului 
general maior Mareu Stan
Tovarăși,
Tn aceste zile grele de doliu, 

poporul nostru, adine îndurerat 
este alături de poporul frate ceho
slovac, care a pierdut pe unul 
dintre cei mai buni fii ai săi, to
varășul Antonin Zapotocky, care 
și-a închinat întreaga sa viată 
cauzei fericirii poporului ceho
slovac, cauzei construirii socialis
mului.

Poporul romîn, legat prin a- 
dînci sentimente frățești de po
porul cehoslovac, împărtășește de
plin, din inimă pierderea dure
roasă suferită de acesta.

Tovarășul Antonin Zapotocky, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și pre
ședintele Republicii Cehoslovace, 
și-a adus o contribuție «însemnată 
la munba depusă de partidul co
munist, de statul democrat-popu
lar pentru întărirea Forțelor Ar
mate ale Cehoslovaciei. Ca preșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ca președinte al Republicii și co
mandant suprem al forțelor ar
mate ale R. Cehoslovace, tov. 
Zapotocky a luptat neobosit pen
tru crearea în Cehoslovacia a 
unei armate populare, care să a- 
pere independența țării cucerită 
prin jertfe de către eroicul popor 
cehoslovac. El a adus o contribu
ție însemnată la înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid în vede
rea întăririi rolului organelor po

Cuvîntarea tovarășului
Iacob Cofoveanu

Tovarăși,
Încetarea din viață a tovarășu

lui Antonin Zapotocky, președin
tele Republicii Cehoslovace, mem
bru în Biroul Politic al C. C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, constituie o grea pier
dere pentru clasa muncitoare și 
poporul cehoslovac pentru miș
carea muncitorească internațio
nală, pentru întreaga omenire 
progresistă.

In persoana’ tovarășului Anto
nin Zapotocky, conducător iubit și 
de mare prestigiu al poporului 
frate cehoslovac, pierdem un mi
litant remarcabil ai mișcării mun
citorești internaționale, un luptă
tor hotărît pentru cauza păcii și 
socialismului.

întreaga viață a tovarășului 
Antonin Zapotocky este strîns le
gată de apariția și dezvoltarea 
mișcării muncitorești cehoslovace, 
de întreaga istorie a luptei pentru 
făurirea și consolidarea Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, a 
statului democrat-popular ceho
slovac. Fiu al clasei muncitoare, 
crescut și educat de partid, tova
rășul Zapotocky a intrat de la 
frageda vîrstă de 16 ani în miș
carea revoluționară și timp de 57 
ani s-a aflat în permanență în 
primele rînduri d.t luptei împo- 
triva exploatatorilor, în rîndurile 
celor mai buni fii ai poporului.

Tovarășul Antonin Zapotocky a 
avut un rol deosebit de important 
în lupta dusă de clasa muncitoare 
pentru făurirea în Cehoslovacia a 
unei mișcări sindicale unice, revo
luționare, sprijin de nădejde al 
partidului în lupta pentru făurirea 
unei Cehoslovacii socialiste.

Ca secretar general al sindica
telor roșii între anii 1929-1939, 
tovarășul Antonin Zapotocky, a 
desfășurat o susținută activitate 
pentru unitatea clasei muncitoare 
în lupta împotriva regimului de 
mizerie, foamete și șomaj, împo
triva pericolului de fascizare a 
țării, pentru prietenia cu sindica
tele sovietice, pentru unitatea 
mișcării sindicale internaționale.

După eliberare, în anul 1945, 
Antonin Zapotocky este ales pre
ședinte al Consiliului Central al 
Sindicatelor din Cehoslovacia. 
Sub ’ conducerea sa, sindicatele 
cehoslovace au adus un aport în
semnat în refacerea economiei na
ționale distruse de război, în fău
rirea unității clasei muncitoare 
cehoslovace. 

litice și a organizațiilor de par
tid în armată, la întronarea unei 
discipline ferme, conștiente, în 
rîndurile Forțelor Armate ale Re
publicii Cehoslovace.

In continuare vorbitorul a spus : 
Tovarășul Antonin Zapotocky a 

militat din toată inima pentru în
tărirea prieteniei romîno-ceho- 
slovace. El a fost un mare prie
ten al poporului romîn, contri
buind prin activitatea sa la extin
derea tradiționalelor relații de 
prietenie dintre țările noastre.

Participînd la doliul poporului 
cehoslovac, oamenii muncii din 
patria noastră își exprimă întrea
ga lor solidaritate și iau parte 
din toată inima la marea sa du
rere.

Ppporul nostru va continua și 
pe mai departe să întărească co
laborarea sa cu poporul frate 
ceho-slovac, colaborare care să 
contribuie la fericirea și prosperi
tatea popoarelor noastre. La 
moartea tovarășului Antonin Za
potocky, militarii Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne își reafir
mă hQtărîrea de a întări priete
nia frățească cu poporul ceho
slovac și armata sa populară, de 
a întări forța lagărului socialist, 
să vegheze ferin și cu vigilență 
asupra realizărilor socialiste, pen
tru apărarea libertății și indepen
denței statelor socialiste, pentru 
pace și prietenie între popoare.

Deosebit de important este a- 
portul pe care l-au adus sindica
lele cehoslovace in această pe
rioadă în apărarea cuceririlor 
clasei muncitoare, în consolidarea 
statului democrat popular. Cînd 
reacțiunea cehoslovacă sprijinită 
de imperialiștii occidentali a în
cercat să lichideze cuceririle re
voluționare ale oamenilor muncii 
și să readucă in Cehoslovacia rîn- 
duielile capitaliste, Antonin Zapo
tocky alături de Element Gott
wald și al(i conducători a stat in 
fruntea clasei muncitoare și a oa
menilor muncii care au luptat 
pentru apărarea democrației popu
lare. pentru zdrobirea uneltirilor 
reacțiunii.

importante sint meritele tovară
șului Antonin Zapotocky în lupta 
pentru înfăptuirea unității sindi
cale mondiale. Ca membru în Co
mitetul Executiv al F.S.M. a mili
tat pentru o mișcare sindicală 
mondială unică, capabilă să con
tribuie la satisfacerea revendică
rilor legitime ale clasei munci
toare.

In funcția de mare răspundere 
pe care a ocupat-o în ultimii ani, 
tovarășul Antonin Zapotocky a 
desfășurat o activitate înflăcărată 
pentru întărirea puterii populare, 
pentru dezvoltarea economică a 
Cehoslovaciei socialiste, pentru 
consolidarea legăturilor multila
terale dintre țările socialiste fră
țești în scopul consolidării păcii 
in lume.

In această zi, cînd poporul 
cehoslovac își conduce pe iubitul 
sau fiu și conducător pe ultimul 
sau drum, oamenii muncii și sin
dicatele din țara noastră iau par- 
te Ia marea sa durere și își mani
festa hoțărîrea de a întări conti
nuu prietenia de nezdruncinat 
dintre popoarele noastre frățești, 
de a dezvolta colaborarea dintre 
sindicatele noastre în lupta comu
na pentru construirea socialismu- 
l-1.'.. Pentru dezvoltarea solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc pentru menținerea și 
consolidarea păcii între popoare.

Lumdu-ne rămas bun de la An
tonin Zapotocky vom păstra ne- 
ștearsă în inimile noastre figura 
sa luminoasă, de luptător revolu
ționar înflăcărat. Viața sa va ră- 
ipîne pentru noi toți un exemplu 
de slujire neprecupețită a poporu
lui de luptă neobosită pentru 
mărețele idealuri ale socialismu
lui și comunismului.



Sărbătorirea Zilei 
artileriei sovietice

Cetățenii Pragăi au condus pe ultimul drum 
pe marele fiu al poporului cehoslovac

La Praga au sosit numeroase 
delegații străine

(Urmare din pag. I~a)

gă coloanele nesfîrșite de 
meni spre piața Vaclav.

în piața Vaclav, in fata

oa-

Mu
zeului* național, a fost înălțată o 
mare tribună drapată în pinză ro
șie și tn pînză cernită.

Fanfara intonează imnul de stat 
al R. Cehoslovace. Răsună sal
ve de tun. Antonin Kacek, prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
Praga al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia deschide mitingul 
de doliu.

Se dă cuvîntul tovarășului An- 
lonin Novotny, primsecretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, al guvernului Uniunii 
Sovietice și al poporului sovietic

își ia rămas bun de la defunctul 
președinte, K. E. Voroșilov, preșe
dintele Sovietului Suprem al 
U. R. S. S., membru al Pre
zidiului C. C. al P. C. U. S. 
Apoi se dă cuvîntul lui 
Aleksander Zawadski, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone și membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncitoresc .Unit Polonez, 
lui Li Sian-nian, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez.

(Publicăm cuvântările prescurtat).
Fanfara militară intonează apoi 

Internaționala.
Sicriul cu rămășițele pămînteșli 

ale lui Antonin Zapotocky este 
așezat apoi pc afet și procesiunea 
se îndreaptă spre crematoriu.

In curtea crematoriului ard

focuri veșnice. Sicriul este purtat 
în sala de ceremonii și așezaț pe 
ciKafalcul unde lingă drapelele 
militare istorice, străjuiește garda 
de onoare.Asistă rudele apropiate 
ale președintelui — soția. Maria 
și ceilalți membri ai familiei, 
conducătorii partidului și gu
vernului precum și delega
țiile guvernamentale ale ță
rilor prietene, delegațiile partide
lor comuniste și muncitorești și 
alți oaspeți.

In numele poporului cehoslovac 
și-a luat rămas bun de la marele 
revoluționar, luptător al mișcării 
comuniste, Frantisek 
ședințele Consiliului 
Sindicatelor.

Membrii familiei 
aduc ultimul omagiu 
Răsună „Cintecul Muncii”.

S-a încheiat ultimul drum al

Zupka, pre
Central al

și oaspeții 
defunctului.

tovarășului Antonin Zapotockv, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Cehoslovace.

In aceste zile de grea durere, 
cetățenii Cehoslovaciei popula e 
își amintesc totodată de cuvintele 
de încurajare care au sosit în zi 
lele acestea din toate colțurile 
lumii, de la nenumărați prieteni 
ci poporului cehoslovac, de la oa 
menii iubitori de pace din toate 
colțurile lumii. Ei vor cinsti memo, 
ria lui Antonin Zapotocky, luptă
tor credincios pentru drepturile 
clasei muncitoare, pentru fericirea 
poporului, sporindu-și eforturile 
în muncă și lupta pentru cons
truirea socialismului și apărarea 
păcii, cauză căreia marele fiu al 
poporului cehoslovac i-a 
crat toate forțele sale.

consa-

Cuvîntările rostite cu ocazia funeraliilor
Cuvîntarea tovarășului V. Siroky

Tovarăși frați șl 
dragi prieteni, 
stimați oaspeți 1

în aceste clipe

surori,

în- 
oa-

în aceste clipe gîndurile 
tregului nostru popor și ale 
menilor simpli din diferite țări 
ale- lumii stnt îndreptate aici, 
unde ne luăm rămas bun de la 
marele fiu al clasei noastre mun
citoare, de la martie fiu al țării 
noastre. Ne luăm rămas bun de 
la unul din întemeietorii Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, reprezentant de seamă al 
mișcării muncitorești internațio
nale, eminent om de stat al la
gărului socialismului, luptător 
ferm pentru pace și prietenie în
tre popoare.
i Ne luăm rămas bun de Ia pre-

ședințele Republicii Cehoslovace, 
de la omul minunat și profund 
uman, de la scumpul nostru to
varăș Antonin Zapotocky, iubit 
din toată inima de întregul po
por.

Nu există perioadă din viața 
tovarășului Zapotocky, a spus 
în continuare V. Siroky, în care 
întreaga lui activitate să nu fi 
fost trainic și strîns legată de 
lupta clasei muncitoare. Viața 
lui este o parte inseparabilă d'n 
istoria mișcării noastre muncito
rești, a partidului nostru comu
nist.

V. Siroky a arătat în continu
are că în masele populare An
tonin Zapotocky a văzut întot
deauna adevăratul făuritor al is
toriei. Toată viața sa — pînă in

ultimele zile el a fost strîns le
gat de popor, l-a înțeles 
plecat cu atenție urechea 
sul lui, la bătăile inimii 
dorințele și nevoile lui. a 
țit bucuriile și durerile 
vorbit limbajul lui. Tocmai 
aceea el a fost atit de apropiat 
și scump poporului, tocmai de 
aceea el a putut întotdeauna să 
exprime în mod adevărat și just 
interesele poporului.

La fel ca și oamenii muncii 
din țara noastră pe Antonin Za
potocky l-au iubit și oamenii 
muncii din Uniunea Sovietică, 
din țările de democrație popu
lară, oamenii progresiști și iubi
tori de pace din lumea întreagă.

Scumpe tovarășe Zapotocky I 
Moartea ta prematură a provocat

și și-a 
la gla- 
lui, la 
împăr- 
lui, a 

de

o adîncă durere în inimile noas
tre. Dar, cu cît este mai mare 
durerea noastră în legătură cu 
încetarea ta din viață, cu atît 
este mai fermă încrederea noas* 
tră în victoria cauzei noastre 
sfinte. Aceasta este încrederea 
în gloriosul nostru Partid Co
munist din Cehoslovacia, încre
derea în trăinicia, forța și juste
țea învățăturii marxism-leninis- 
mului, încrederea în forța idei
lor internaționalismului proletar. 
Aceasta este convingerea de ne
clintit că partidul comunist va 
duce poporul nostru, Republica 
noastră democrat-populară Ce
hoslovacă la victoria socialismu
lui și comunismului.

Onoare și glorie memoriei tale 
nemuritoare I

PRAGA 18 (Agerpres). — Ce
teka transmite: La 17 noiembrie 
a sosit la Praga cu un tren spe
cial delegația guvernamentală a 
U.R.S.S. care va asista la inci
nerarea președintelui Republicii 
Cehoslovace, Antonin Zapotocky. 
Delegația este condusă de K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și membru al Prezidiului Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Cu același tren au sosit la Pra
ga pentru a asista la incinerarea 
președintelui Republicii Ceho
slovace. A. Zapotocky, delegația 
guvernamentală a Republicii 
Populare Polone în frunte cu A. 
Zawadski, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, și 
legația guvernamentală a R. 
Germane în frunte cu primul 
nistru O. Grotewohl.

★
PRAGA 18 (Agerpres). — Pen

tru a participa la funeraliile pre
ședintelui Republicii Cehoslovace, 
Antonin Zapotocky, au sosit la 
Praga delegația Republicii Popu
lare Chineze condusă de Li Sian- 
nian. membru al Biroului Poliție 
al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, delegația Republicii Popu
lare Mongole în frunte cu D. 
Damba, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar 'Mongol, delega
ția Republicii Populare Albania în 
frunte cu Haxhi Lleshi, președin
tele Adunării Populare, delegația 
Republicii Populare Ungare în 
frunte cu A. Apro, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
delegația Republicii Populare Bul
garia în frunte cu B. Bîlgaranov,

Delegația R. P. Romîne a fost 
primita la reședința guvernului 

cehoslovac

a

de- 
D. 

mi-

secretar al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, delegația Repu
blicii Populare Democrate Coree
ne in frunte cu Nam Ir, ministrul 
Afacerilor Externe și membru al 
Prezidiului C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, delegația Re
publicii Democrate Vietnam în 
frunte cu Fam Hun. membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, delegația Republicii Popu
lare Federative iugoslavia în 
frunte cu Petr Stambolici, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și președintele Scupș- 
cinei Populare Federative* dele
gația guvernamentală austriacă 
condusă de F. Grubhofer, sub
secretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Interne din Austria.

Guvernele Franței. S.U.A., Egip
tului. Marii Britanii. Israelului, 
Finlandei, Norvegiei, Afganistanu
lui, Elveției, Iranului. Belgiei, 
Greciei și Italiei au împuternicit 
pe șefii ambasadelor și legațiilor 
lor, acreditați în Cehoslovacia, să 
participe la funeraliile președin
telui Republicii Cehoslovace An
tonin Zapotocky.

PRAGA 18 (Agerpres).— Cp- 
TEKA transmite: La 17 noiem
brie au sosit la Praga pentru a 
asista la funeraliile președintelui 
Republicii Cehoslovace. Antonin 
Zapotocky, Harry Pqllitt, preșe
dintele Partidului Comunist din 
Marea Britanie, M. Malmberg, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Finlanda, și Knut 
Tell, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Suedia.

MOSCOVA. (Agerpres)—TASS 
transmite: La 16 noiembrie a a- 
vut loc la Moscova o ședință 
festivă consacrată sărbătoririi 
Zilei artileriei.

Din prezidiul ședinței au făcut 
parte mareșalul Malinovski, mi
nistrul Apărării al U.R.S.S., ma
reșalii Bagramian, Budionnîi și 
alți ofițeri superiori din Armata 
Sovietică.

Deschizind ședința festivă, ma
reșalul artileriei Varențova vorbit 
despre istoria și dezvoltarea arti
leriei naționale, despre meritele ei 
față de patrie. El a spus :

— Datorită grijii continue a 
partidului comunist și a guver
nului, forțele armate sovietice au

progresat și mai mult și dispui 
de toate tipurile tehnice de luptat 
inclusiv de arma atomică și ter» 
monucleară, de tehnica rachete* 
lor. Artileria sovietică poate re* 
zolva sarcini în cele mai con» 
plexe condiții ale luptei moderne^ 
ea poate să dea lovituri zdrobii 
toare obiectivelor dușmanului la 
distanțe pe care nici nu ni le prf 
team imagina la sfîrșitul Mare» 
lui Război pentru Apărarea Pa» 
triei.

Artileriștii au fost felicitați dB 
reprezentanți ai oamenilor munci 
din Moscova, ai funcționarilor 
din Ministerul Industriei de Apă» 
rare, ai tineretului.

LA PARIS

Demonstranții au cerut
retragerea Franței din N.z\*T.O.

PARIS 18 (Agerpres). — Di
vergențele dintre principalii par
teneri din N.A.T.O., provocate de 
livrările de armament american 
și englez Tunisiei, continuă să ca
racterizeze situația politică și di
plomatică la Paris. Atmosfera în
cordată care domnește la Paris 
este dovedită, printre altele, de 
faptul că la 16 noiembrie în fața 
ambasadelor S.U.A. și Angliei au 
fost postate detașamente întărite 
de poliție. Seara în fața clădirii 
ambasadei americane a avut loc 
o demonstrație ai cărei partici
pant au cerut retragerea Franței 
din *'N.A.T.O.

După cum arată presa, la șe» 
dința extraordinară din 16 noiemj 
brie a reprezentanților permanent} 
la N.A.T.O. nu s-a ajuns la nici 
un fel de rezultate practice. După 
această ședință partea franceză a 
declarat însă că „nu este satis
făcută” de rezultatul ședinței. A- 
ceasta declarație urmărește pro» 
babil să slăbească întructtva iri
tarea provocată chiar și în rîndu- 
rile celor mai reacționare cercuri 
din Franța de purtarea insolentă 
a S.U.A. și Angliei față de parte» 
nerul lor.

„Un mare război poate fi evitat 
numai pe calea coexistenței"

— a declarat președintele Nasser —

Cuvîntarea tovarășului Antonin Novotny
Cu adîncă mîhnire și durere ne ■ 

luăm rămas bun astăzi de la pre
ședintele Republicii Cehoslovace, 
tovarășul Antonin Zapotocky, ma
rele fiu al clasei noastre munci
toare, activist de frunte al Parti
dului Comunist și al mișcării 
muncitorești internaționale, mem
bru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

Ne închinăm în fața memoriei 
luptătorului proletar care și-a le
gat strîns întreaga sa viață, mare 
și creatoare, de viața și lupta po
porului muncitor din patria sa. 
Ne închinăm cu adine respect în 
fața activității tovarășului Zapo
tocky, activitate pe care a con
sacrat-o în întregime luptei ne
precupețite pentru cauza clasei 
muncitoare și a tuturor oamenilor

muncii, pentru eliberarea lor de 
înrobirea capitalistă, pentru li
bertatea și independența popoare
lor noastre, pentru construirea so
cialismului în tara noastră.

Tovarășul Zapotocky a consa
crat acestui țel toate forțele, no
bilul său suflet și inima sa eroică 
de comunist-proletar. De aceea 
numele tovarășului Zapotocky va 
fi totdeauna scump partidului no
stru și întregului nostru popor.

El va fi totdeauna rostit cu 
respect de muncitori și de toți oa
menii progresiști din întreaga 
lume.

Tovarășul Antonin Zapotocky a 
fost unul dintre cei care au în
țeles primii la noi însemnătatea 
istorică a Revoluției din Octom
brie, care au înțeles că orientarea 
dată omenirii de către Revoluția 
din Octombrie, este cea mai reală

și cea mai justă, că numai în 
acest mod se poate ajunge la via
ța nouă, care în cele din urmă 
va învinge pretutindeni. El a în
țeles că drumul marxismului re
voluționar. exemplul pe care bol
șevicii ruși l-au dat oamenilor 
muncii din lumea întreagă, tre
buie să devină și drumul clasei 
noastre muncitoare.

Entuziasmul și ardoarea tine
rească l-au apropiat întotdeauna 
de tineret, pe care l a înțeles, pe 
care a știut să-l încurajeze pă
rintește și să-i indice perspecti
vele pline de bucurie. Din acea
stă cauză tineretul l-a iubit. I-au 
fost apropiate problemele intelec
tualității noastre, ale scriitorilor 
și oamenilor noștri de artă. El a 
știut întotdeauna să le spună cu
vinte pline de conținut și sincere.

Tovarăși, frați și surori I
Moartea a răpit pe primul 

muncitor al republicii. Dar opera 
sa trăiește. Vom continua nestră
mutat opera de construire a so
cialismului pe care am început-o 
în 1945. Orice slăbire în munca 
noastră ar însemna un pas îna
poi. Avem de îndeplinit sarcini 
însemnate. îndeplinirea lor va 
cere de la fiecare dintre noi per
severență, abnegație, entuziasm, 
năzuință neclintită de a învinge 
toate obstacolele, adică acele ca
lități care au fost proprii tovară
șului Zapotocky.

Partidul Comunist din Ceho
slovacia. călit în lupte, condus de 
un Comitet Central monolit și cu 
experiență, credincios poruncilor 
marelui său fiu Element Gott
wald va conduce poporul nostru 
spre noi victorii.

Cuvîntarea tovarășului K. E. Voroșilov
Dragi tovarăși și frați, 
cetățeni și cetățene ale Republi
cii Cehoslovace 1

Din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovieiice, Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., gu 
vernului sovietic și din partea în
tregului popor sovietic exprimăm 
profunde condoleanțe în legătură 
cu moartea prematură a tovarășu
lui Antonin Zapotockv, președin
tele Republicii Cehoslovace, mem
bru ai Biroului Politic al C. C. 
::l Partidului Comunist din Ce
hoslovacia. prieten credincios și 
sincer al Uniunii Sovietice. Am 
sosit In Republica Cehoslovacă 
pentru a împărtăși îmureunâ cu 
voi această mare durere, pentru 
a vă exprima condoleanțe sincere,

frățești și pentru a conduce pe și construirea socialismului în Ce- 
ultimul său drum pe scumpul no- ' c: i'~ +'',~
stru tovarăș, veteran al luptelor 
revoluționare și constructor 
noii societăți cehoslovace.

La încetarea din viată a tova
rășului Zapotocky împreună cu 
poporul cehoslovac sînt îndurera
te adînc popoarele tuturor tarilor 
lagărului socialist, toți oamenii 
cinstiți din lume.

Moartea a smuls din rîndurile 
noastre pe unul din întemeietorii 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia. eminent revoluționar pro
letar și om de stat. El a parcurs 
calea glorioasă de la muncitor 
pînă la președinte al Republicii 
Cehoslovace.

Antonin Zapotocky a fost un 
luptător neobosit pentru instaura
rea orînduirii democrat-populare

al

hoslovacia. Și în minunatele rea
lizări obținute de poporul ceho
slovac, care sub conducerea Par
tidului Comunist înaintează pe 
calea construirii socialismului, se 
văd eforturile necontenite ale to
varășului Zapotocky.

Îndurerați de pierderea grea pe 
care a suferit-o poporul cehoslo
vac frate, exprimăm convingerea 
fermă că vă veți uni și mai strîns 
în jurul Partidului vostru Comu
nist, a Comitetului lui Central — 
conducătorul încercat al oameni
lor muncii cehoslovaci in lupta lor 
pentru triumful socialismului, pen
tru construirea societății comuni
ste.

Putem fi convinși de faptul că 
oamenii muncii din Cehoslovacia

sub conducerea Partidului Comu
nist vor ob|ine noi succese în în
tărirea statului lor democrat-popu
lar și în îndeplinirea sarcinilor 
care stau în fața voastră.

Dragi tovarăși 1 Împreună cu 
voi poporul sovietic și popoarele 
celorlalte (ări socialiste vor păs
tra pentru totdeauna în memorie 
chipul luminos al eminentului re
voluționar, proletar și om de stat, 
Antonin Zapotocky, cel mai ban 
fiu al gloriosului popor cehoslo
vac.

Fie ca să rămînă în veci glo
ria ta, tovarășe Zapotocky, mare 
fiu al gloriosului popor cehoslo
vac, luptător neînduplecat pentru 
libertate și comunism 1

PRAGA 18. De la corespon
dentul Agerpres: Duminică di
mineața delegația R. P. Romine, 
care a sosit la Praga pentru a 
lua parte la funeraliile președin
telui A. Zapotocky, a fost primită 
în audiență Ia reședința guver
nului cehoslovac.

Tovarășul Petre Borilă, însoțit 
de tovarășii ' Leontin Sălăjan, 
Avram Bunaciu și Gheorghe Vi- 
drașcu, în numele Comitetului 
Central al P.M.R., al guvernului 
și al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romine a pre
zentat condoleanțe pentru greaua 
pierdere suferită de poporul ce
hoslovac prin încetarea din viață 
a președintelui Antonin Zapo
tocky.

Au fost de față Jaromir Do-

Șed.nța de doliu a
PRAGA 18 (Agerpres). — La 

18 noiembrie la Praga a avut loc 
o ședință de doliu a Adunării Na
ționale a R. Cehoslovace cu pri
lejul încetării din viață a pre
ședintelui Antonin Zapotocky. La 
sesiune a luat cuvîntul Zdenek 
Fierlinger, președintele Adunării 
Naționale, care a subliniat rolul 
important al lui A. Zapotocky în 
crearea Cehoslovaciei democrat- 
populare, în construirea socialis
mului în țară.

★
(Agerpres). — Ce-PRAGA 18

Cuvîntarea tovarășului A. Zawadsky
numele Partidului Muncito- 

IJnit Polonez, al Consiliului
țional și întregului popor ceho
slovac frate.

Întregul nostru popor va cinsti 
întotdeauna memoria tovarășu
lui Antonin Zapotocky, patriot 
ferm, internaționalist sincer și 
apărător neobosit al unității și

Tn
resc -----------------  —
di Stat, al guvernului Republicii 
Populare Polone și al poporului 
polonez, delegația noastră are 
sarcina dureroasă de a-și lua ră- .....
mas bun de Ia tovarășul Antonin solidarității țărilor socialiste. 
Zapotocky, marele fiu al popoa
relor Cehoslovaciei, conducător de 
seamă al clasei muncitoare și 
eminent om dc stat. In fața aces
tei grele pierderi, care ne-a îndu
rerat profund exprim condoleanțe 
frățești Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. guvernului Repu
blicii Cehoslovace. Frontului Na

Tovarășul Antonin Zapotocky 
ne-a părăsit în aceste zile impor
tante pentru întregul nostru la
găr socialist, pentru întreaga 
mișcare muncitorească interna
țională, cînd sărbătorim cea de-a 
40-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, trăini
cia și puterea cauzei ei.

Tovarășul Zapotocky ne-a pă
răsit în zilele cînd ne bucuram

de realizările noi, mărețe ale 
științei și tehnicii din țara Ma
relui Octombrie — Uniunea So
vietică. Știm însă că în fața 
noastră stă sarcina de a inten
sifica lupta hotărîtă pentru con
solidarea păcii în întreaga lume, 
pentru eliberarea definitivă a o- 
menirii de cursa înarmărilor și 
pentru victoria principiilor leni
niste ale coexistenței pașnice a 
popoarelor.

Cu atit mai dureroasă este 
pentru noi pierderea suferită de 
Cehoslovacia frățească, de țările 
socialismului și păcii și de în
treaga mișcare muncitorească

internațională prin moartea to
varășului Antonin Zapotocky. Te 
asigurăm, scumpul nostru tova
răș Zapotocky, că credința ta 
fermă în viitorul socialist al lu
mii va trăi în inimile milioane
lor de oameni. Nu vom uita ni
ciodată că ți-ai consacrat 
ga ta viață minunată 
cauze.

Ne
tine, 
ideile 
pline
nic în amintirea noastră. Glorie 
memoriei de neuitat a tovarășu
lui Antonin Zapotocky 1

intrea- 
acestei

de laluăm rămas bun 
tovarășe Zapotocky, dar 
tale, munca și lupta ta 

de abnegație vor trăi veș-

Cuvîntarea tovarășului Li Sian-nian
Cu un sentiment de nespusă 

dureze, de’egațiâ guvernamenta
lă a Republicii Populare Chine
ze, a sosit in țara voastră pen
tru ca împreună cu voi să-și în
deplinească ultima datorie față 
ds conducătorul poporului ce
hoslovac, luptător eminent al 
mișcării muncitorești internațio
nale, președintele Repub’.icii Ce
hoslovace, tovarășul Antonin Za
potocky.

în aceste zile grele Partidul 
Comunist Chinez, guvernul Re
publicii Populare Chineze și în
tregul popor chinez împărtășesc 
hiârâa durere a poporu’.ui ce
hoslovac frate.

Tovarășul Antonin Zapotocky din R.P. Chineză. El a atribuit 
a năzuit spre adîncirea priete- o mare atenție ajutorului, fră- 
niei dintre Cehoslovacia și Uniu- țese în construcția socialistă din 
nea Sovietică, spre întărirea uni
tății și colaborării dintre toate 
țările lagărului socialist în frun
te cu Uniunea Sovietică, spre a- 
pârarea păcii în întreaga lume. 
El a manifestat întotdeauna o 
profundă solidaritate și a spri
jinit lupla revoluționară a cla
sei muncitoare și a tuturor oa
menilor muncii din Asia, precum 
și construcția socialismului în 
țările frățești din Asia. Tovară
șul Antonin Zapotocky a urmă
rit cu o deosebită atenție miș
carea revoluționară a poporului 
chinez și construcția socialistă

China, acordat de guvernul Re
publicii Cehoslovace și de po
porul cehoslovac, și a purtat o 
grijă necontenită întăririi prie
teniei dintre popoarele Republi
cii Populare Chineze și Ceho
slovaciei. Marea prietenie pe 
care o nutrea față de poporul 
chinez a lăsat în rîndul poporu
lui chinez și în deosebi în rîndul 
acelora care l-au cunoscut per
sonal, o impresie de neuitat.

Sîntem convinși că durerea se 
va transforma într-o forță și că 
poporul Cehoslovaciei se va uni 
și mai strîns în jurul Partidului

Comunist din Cehoslovacia și gu
vernului Republicii Cehoslovace 
în efortul său de-a desăvîrși con
struirea socialismului. In unitate 
trainică cu poporul cehoslovac, 
poporul chinez va căuta întot
deauna să dezvolte neobosit prie
tenia și colaborarea dintre popoa
rele tuturor țărilor noastre socia
liste, să întărească lagărul socia
list în frunte cu Uniunea Sovie
tică și să apere pacea în întrea
ga lume. Fie ca exemplul lumi
nos al tovarășului Antonin Za
potocky să ne fie întotdeauna un 
stimulent în drumul nostru pe 
care înaintăm eroic. Slavă veș
nică tovarășului Antonin Zapo
tocky I

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA B ocărești

lanslti, prim-vicepreședinte al gu
vernului cehoslovac, Zdenek Fier
linger, președintele Adunării Na
ționale Cehoslovace, Otakar Sy- 
munek, Karel Polacek și alți re
prezentanți ai guvernului.

in cursul după-amiezii mem
brii delegației R.P. Romîne, to
varășii Petre Borilă, Leontin Să
lăjan, Avram Bunaciu și Gheor
ghe Vidrașcu au făcut gardă de 
onoare în jurul catafalcului pre
ședintelui Antonin Zapotocky. Pc 
partea stingă a catafalcului au 
făcut în același timp gardă de 
onoare membrii delegației iugo
slave, condusă de P. Stambolici, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, președintele 
Scupscinei Populare Federative.

Adunării Naționale
teka transmite: Președintele Adu
nării Naționale a Republicii Ceho
slovace, Z. Fierlinger, a convocat 
pentru 19 noiembrie 1957 Aduna
rea Națională pentru alegerea pre
ședintelui republicii.

★
_ Potrivit dorinței defunctului, 

rămășițele neînsuflețite ale preșe
dintelui A. Zapotocky vor fi inci
nerate. Urna cu cenușă va fi de
pusă la Monumentul Național de 
pe dealul Vitkov, alături de alți 
luptători de frunte ai Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia.

CAIRO 18 (Agerpres). — Ziarele 
publică interviul acordat de pre
ședintele Gamal Abdel Nasser co. 
fespondentului american Karl von 
Wiegrand.

Președintele a declarat că ..un 
marc război poate fi evitat numai 
pe calea coexistenței, pe baza res. 
pectărli suveranității șl Indepen
denței țărilor, precum și a neames. 
tecului tn treburile lor interne, a. 
cordindu.se popoarelor libertate în 
exprimarea ideilor lor“.

Referlndu-se la situația din O. 
rientul Apropiat și Mijlociu preșe. 
dintele Nasser a spus : ..Asistăm 
la renașterea lumii arabe, care 
progresează, deși încet, tn ciuda 
obstacolelor create de Occident și 
a ostilității din partea acestuia. 
Totuși, în inimile popoarelor ara. 
be trăiește spiritul unității. El nu 
poate fi nimicit sau lichidat și. cu 
timpul, el va învinge tot așa cum 
a învins'în China, Indonezia și 
India”.

Președintele a arătat că Egiptul 
continuă să înfăptuiască proiectele 
sale economice.

„Încercările de a izola Egiptul 
au eșuat. Acum un an rezervele în 
valută străină însumau 5 milioa. 
ne de dolari. In prezent avem o 
rezervă de 60 milioane dolari. A 
început să funcționeze uzina me. 
talurgică din Heluan. Cu toate că 
sînt blocate milioane de lire egip. 
tene In Statele Unite și Anglia, 
poporul egiptean nu moare de foa
me. Am muncit mult pentru a 
învinge blocada”.

★
DAMASC 18 (Agerpres). — 

China Nouă transmite: La Da-' 
mase a sosit o delegație de 40 de 
deputați egipteni în legătură cu 
crearea unei federații siriano-egip- 
tene. Șeful delegației egiptene. 
Anwar Sadat, a declarat că actul 
privitor la crearea unei federații 
intre Egipt și "Siria „este gat-1 
pentru a fi semnat”

Manifestări romînești peste hotare
•sstas«8iss!tasi8si<ssiss^^

Marele succes al dirijorului George Georgescu la Roma

ambasada cehoslovacă 
din Moscova

18 (Agerpres). —MOSCOVA 1"
TASS transmite: Ia 18 noiembrie 
ambasada cehoslovacă din Mos
cova a fost vizitată de Nikolai 
Beliaev, Leonid Brejnev, Nikolai 
Bulganin, Ekaterina Furteva, Ni
kita Hrușciov, Aleksei Kosîghin, 
Frol Kozlov, Otto Kuusinen, A-

nastas Mikoian, Mihail Pervuhin, 
Petr Pospelov, Nikolai Șvernik și 
de Andrei Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe. Ei au expri
mat condoleanțe în legătură cu’ 
încetarea din viată a lui Antonin 
Zapotocky, președintele Republicii 
Cehoslovace.

ROMA 18 (Agerpres). — Co
respondență specială. Duminică 
seara în sala „Argentina" cea 
mai mare sală de concerte din 
Roma, artistul poporului Geor
ge Georgescu a dirijat un con
cert dat de Orchestra simfonică 
a Academiei Naționale „Santa 
Cecilia". Cei 2.590 de spectatori 
care au complectai pînă la refuz 
sala și locurile din fundul sce
nei, au aplaudat îndelungat apa
riția la pupitru a maestrului 
George Georgescu.

Publicul a fost entuziasmat 
de măiastră interpretare a sim
foniei „Eroica" de Beethoven. 
De același succes s-a bucurat 
Concertul pentru violă și orches
tră de cameră de Paul Hinde
mith, avînd ca solistă pe Lina 
Lama de la Orchestra „Scarlatti" 
a ~

Telegrame de condoleanțe
PRAGA 18 (Agerpres). — 

Ceteka transmite: In legătură cu 
încetarea din viață a președinte
lui Republicii Cehoslovace Anto
nin Zapotocky, împăratul Japo
niei, Hirohito, a trimis o telegra
mă de condoleanțe președintelui 
guvernului V. Siroki.

Pe adresa Comjtetului Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia au sosit telegrame și 
scrisori de condoleanțe din par
tea C.C. al Partidului Comunist 
din Grecia, C.C. al Partidului Go. 
munist din Portugalia.

Pe adresa prezidiului guver
nului a sosit o telegramă de con
doleanțe din partea președintelui 
Asociației de prietenie finlan- 
dezo-cehoslovacă, Yorm Uitto. 
Și-au exprimat de asemenea con
doleanțe Asociația de prietenie 
greco-cehoslovacă, delegația egip
teană a Ministerului Agriculturii 
și reprezentanții poporului egip
tean care se află în prezent în 
Cehoslovacia. Vicepreședintele Re
publicii India, Radhakrișnan a 
trimis ambasadorului Ceho
slovaciei la Delhi o scrisoare de 
condoleanțe.

Ministerul Afacerilor Externe 
a primit o telegramă de condo
leanțe din partea ministrului Afa
cerilor Externe al Republicii 
Siria, Salah Ed-Din Bittar. Pri
marul orașului Djakarta (Indone
zia), Sudiro, a adresat o telegra
mă de condoleanțe președintelui 
Adunării Naționale, Z. Fierlinger.

Pînă la 16 noiembrie pe adresa

Prezidiului guvernului Republicii 
Cehoslovace au sosit peste 4.000 
de telegrame de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viată a 
președintelui Republicii Ceho
slovace. Antonin Zapotocky.

Radioteleviziunii italiene. Exe-

„0 scrisoare pierdută**
ANVERS 18 (Agerpres). — Co

respondență specială : La 16 no
iembrie a avut loc la Teatrul Na
țional flamand din Anvers (Bel
gia) tn fața a peste 600 de spec
tatori, premiera piesei „O scrisoa
re pierdută”. Spectacolul s-a bu
curat de un mare succes.

Cu acest prilej a avut loc o 
conferință de presă la care su 
participat redactori ai celor mai 
importante ziare din Belgia:

cuția strălucită a Rapsodiei I-a 
de George Enescu a cules ropo
te de aplauze. Maestrul G. Geor
gescu a fost rechemat de nume
roase ori la pupitru. La sfîrșitut 
conceriului muzicianului romîn i 
s-au oferite buchete și coșuri cu 
flori, iar personalitățile muzica
le din Roma prezente la concert 
l-au felicitat călduros.

După concert, d-na Elsa Res
pighi, soția cunoscutului compo
zitor Ottorino Respighi, a oferit 
o masă în cinstea maestrului G. 
Georgescu la care au participat 
personalități ale vieții muzicale 
din Roma și membri ai corpului 
diplomatic.

Ziarele „Unita”, „II Message- 
ro“, „II Popolo”, „II Tempo", 
„II Paese” și alte ziare scriu 
despre marele succes al dirijo
rului romîn.

în premieră la Anvers
Volksgazet, Le Matin, Het Han- 
desblad, Gazet van Antwerpen, 
Le Metropole etc.

Sică Alexandrescu prim-regizor 
al Teatrului Național I. L. Cara- 
giale din București a făcut o ex
punere asupra vieții teatrale din 
R.P.R. Totodată regizorul romîn 
a împărtășit presei impresiile sale 
asupra activității teatrale 
Belgia și Olanda.

SOFIA. — De la 25 pînă lai30 
noiembrie va avea loc în R. P. 
Bulgaria Săptămîna cărții tiir- 
cești,

BELGRAD. — Guvernele R. P.iF. 
Iugoslavia și Japoniei au hotărît 
să ridice legațiile respective ; la 
rangul de ambasade cu începere 
de la data de 16 noiembrie.

SOFIA. — La 15—16 noiembrie 
a c. a avut loc la Sofia o confe
rință a conducătorilor de înțre- 
prinderi din transportul aerian ci- 
vil din Republica Democrată Ger. 
mană, Republica Populară Bul
garia, Republica Populară Polohă, 
Republica Populară Romînă, Re- 
publica Populară Ungară și Re
publica Cehoslovacă.

BUDAPESTA. — Presa ungară a 
publicat la 17 noiembrie textul ho. 
tărîrii comune a guvernului revolu. 
ționar muncitoresc-țărănesc ungar 
și conducerii Uniunii sindicatelor 
libere din Ungaria, cu privire'la 
crearea consiliilor de fabrică'și 
uzină.

Consiliile de fabrică și U2ină 
vor funcționa sub conducerea sin. 
dicatelor.

MOSCOVA. — La 18 noiembrie 
Nikolai Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și Anastas Mikoian, viccprcședln- 
te al Consiliului de Miniștri al

U.R.S.S. au primit la Kremlin pe au înconjurat în acest răstimp pă. 
A" k r» amkaco. mîntul respectiv de 682 și 687 ori.

La 18 noiem» 
brie, ministrul de externe al Fran-i 
ței, Pineau a sosit cu avionul în 
Statele Unite unde va avea o sc
rie de întrevederi cu secretarul 
Departamentului de Stat al S.U.A,.- 
Dulles. La sosirea sa la Newj 
York, Pineau a făcut o declarația 
corespondenților de presă în carq 
a subliniat că livrările de arma* 
ment anglo-american către Tunisia 
au tulburat activitatea N.A.T.O. și 
P,la.nJlL conferinței consiliului 
N.A.T.O. care urmează să aibă 
Ioc tn decembrie la Paris.

LONDRA. — In după amiaza 
zilei de 18 noiembrie ministrul de 
externe al Marii Britanii Selwyn 
Lloyd, a făcut o expunere în Ca. 
mera Comunelor cu privire la di
vergențele manifestate între S.U.A, 
și Marea Britanie pe de o parte 
șl Franța pe de aitjț parte, în le. 
gătură cu livrările de armament 
anglo-american Tunisiei. Ministrul 
de externe britanic și-a exprimat 
„regretele” în legătură cu ,.diver, 
gențele izbucnite între noi (guver
nul britanic), și guvernul francez”,

dr. Jamal E. D. Farra, ambasa- mîntul respectiv de 68: 
dorul Republicii Siria în legătură NEW YORK. — La
cu plecarea sa în patrie.

MOSCOVA. — La 18 noiembrie 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C. C. al P.C.U.S., a primit pe 
Mohammed Hassanein Heikal, re. 
dactor șef al ziarului egiptean 
„Al Ahram", la rugămintea aces
tuia din urmă.

VIENA. — Zilele acestea în sala 
Konzerthaus din Viena, savantul 
vestgerman prof. dr. Otto Hahn, 
laureat al premiului Nobel, a ți- 
nut o conferință cu tema „Știința 
atomică în slujba păcii și în sluj, 
ba războiului". In cuvîntarea sa 
profesorul Hahn și-a exprimat în
grijorarea față de înarmarea ță. 
rilor N.A.T.O. cu arma atomică și 
a făcut propunerea ca savanții din 
țările înaintate în privința cerce, 
țărilor atomice, inclusiv U.R.S.S., 
să ia contact în cadrul unor în. 
trevederi neoficiale pentru a dis
cuta asupra căilor și mijloacelor 
de a scuti omenirea de pericolul 
armelor atomice și al experienței 
cu aceste arme,

MOSCOVA. — La 19 noiembrie 
ora 6 dimineața cel de-al doilea sa- 
telit artificial a înconjurat pă. 
mîntul de 222 ori. Primul satelit 
artificial și racheta sa purtătoare
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