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La celălalt capăt al țârii

la trimisul nos-

con-

care

care 
de care 

pleacă spre

studio 
provenită

de regie, creierul atudloulul, 
călăuza noastră ne prezintă pe...

pupitre de

In cămin • 
foarte plăcut 
Dar timpul fru

mos te îmbie 
la o plimbare. 
Așa îneît tine

rele Bucura Vasilica, Danciu 
Aneta, Mateescu Felicia, Pen
ce Ioana și Marghidan Zinca, 
muncitoare la uzinele „7 No
iembrie" ș-au botărit să se 
plimbe puțin..

Foto: D. F. DUMITRU

Joi 7 martie 1957

iMr-'DRUMULY

NOSTRU NOU

NOI „LOTURI
ALE FESTIVALULUI*

In culisele televiziunii

Au trecut aproape zece anî de 
etnd am pășit pe poarta unei în
treprinderi. Țin minte ziua aceea, 
de parcă ar fi fost ieri: și sfiala 
care-mi strîngea inima, și privirea 
răutăcioasă a firăresei pe lingă 
care fusesem dată— s-o ajut. Pa
tronul se ferea să pomenească cu
vintul „calificare". Pretindea că 
n-are nevoie de oameni calificați; 
asta numai ca să nu răsplătească 
munca după cum se cuvenea. Me
seria tot o învățai, pe apucate e 
drept, furînd-o, mai ales cînd a- 
veai un învățător ca Ana Gălbe
nuș, o femeie posomorită și duș
mănoasă. Eram atît de descura
jată, incit lipseam mereu și voiam 
să plec.

S-a scurs asa un an. S-a înfăp
tuit actul naționalizării întreprin
derilor. De mine au început să se 
intereseze oameni cu dragoste și 
înțelegere fată de cei tineri. Co
munistul Toma Farcaș, tehnician, 
mi-a încredințat trei părți de ma
șină. Iar eu m-am așezat pe învă
țătură, ca să nu desmint încrede
rea ce mi se acordase. Am urmat 
și absolvit cursurile de calificare 
de gradul I și II. Multe dintre to
varășele mele fuseseră îndemnate 
să facă același lucru.

Așa s-a făcut că m-am legat cu 
tot sufletul de fabrica aceasta 
mică și cenușie de pe Calea Du- 
dești. In ședințele de U.T.M. ne 
luam angajamentul să ne purtăm 
ca adevărați stăpîni ai fabricii, să 
muncim cu devotament și con
știință. In filatură simțeam că in 
noi, tinerii, se pun mari nădejdi 
și doream să fim la înălțime. Am 
fost numită responsabila unei bri
găzi de tineret. Acest lucru m-a 
obligat la mai mult. Nu mă mai 
mulțumeam acum cu rezultatele 
obținute de la mașinile noastre. 
Utilajul era intr-adevăr vechi, dar 
socoteam că n-am folosit toate 
posibilitățile lui.

Intr-o zi s-t apropiat de mine 
Ioana Dumitru și mi-a cerut un 
ifat i

— Observ el fusele care prind 
un filet mat gros rup firul — mi-a 
spus ea. Să opreso mașina să-I

scot? Se pierde timp. Ce crezi că-i 
de făcut ?

I-am făgăduit că voi căuta o 
rezolvare și așa am $i făcut La 
prima consfătuire am propus să 
scoatem filetul din mers; am în
cercat și-am reușit. Apoi am ve
nit cu noi propuneri. Mă sfătuiam 
cu fetele din brigada mea și cu 
cabinetul tehnic. Vom sili mași
nile — ne spuneam — să cea 
mai multe fire și de bună calitate 
dacă vom mări viteza turațiilor 
unor ringuri, dacă va fi dublat 
numărul curelelor trapezoidale, 
iar maiștrii vor trebui să contro
leze cu exigență rolele pentru a 
înlătura căderea curelușelor — 
pricină care făcea ca multe fuse 
să stea inactive.

Inițiativele se conturau, prin
deau viață, nu așa peste noapte, 
ci în urma multor frămîntâri și 
experimentări.

Poate că, dacă fabrica ar fi ră
mas mai departe în proprietatea 
lui Casazian, aș fi devenit și eu 
ca Ana Gălbenuș, înrăită, temîn- 
du-mă de fiecare nou venit, vă- 
zînd în el un concurent primejdios 
la locul său.

Eliberarea femeii nu se putea 
înfăptui atîta timp cît nu s-ar fi 
înălțat lăcașuri și instituții în 
care ea să poată învăța, în care 
copiii ei să fie îngrijiți cu dra
goste în timpul cînd ea este la 
muncă.

Eu n-am copil. Dar e o adevă
rată plăcere pentru mine să mă 
duc la creșă și la căminul între
prinderii și să văd cum se joacă 
copiii în marile lor saloane, legă- 
nîndu-se în balansoare, ascultînd 
fermecați minunate povești care-i 
îndeamnă să fie curajoși și să iu
bească munca. In căminul uzine
lor „7 Noiembrie" au fost crescuți 
sute de copii și adesea cîte trei, 
patru din aceeași familie.

In fabrica noastră lucrează mul
te fete tinere venite din provin
cie, care au absolvit școlile teh
nice profesionale. Ele n-au familie 
în oraș, dar se simt ca în propria 
lor casă la căminele muncitorești 
înzestrate cu tot confortul, mobi
late elegant și în care nu numai

că se odihnesc după lucru, dar 
învață să devină și bune gospo
dine.

In apropierea uzinei e policli
nica, iar la doi pași de ea se ri
dică o vilă cu trei etaje cu obloa
ne verzi. E sanatoriul de odihna 
pentru muncitoare. Pe rind, de-a 
lungul unei luni, cite 36 de tova
rășe sînt imitatele acestui câmin.

ANTOANETA ALEXOVICI
- MANEA

responsabilă de brigadă 
Uzinele „7 Noiembrie" 

București

ORADEA (de 
tru Nicolae Barbu).

Dornici de a obține șl anul a- 
cesta recolte cit mai bogate de 
cereale, țăranii muncitori colec- 

‘ tiviști, întovărășiți și individuali 
de pe cuprinsul regiunii Oradea 
au ieșit zilele trecute la însamin- 

! tari. La aceste acțiuni participă 
din plin și tinerii. Dar la ei se 
mai adaugă preocuparea de a 

: răspunde prin fapte chemării lan
sate de către tinerii din Siliștea, 
raionul Lehliu, în legătură cu 

I „Loturile Festivalului".
Intr-o dimineață. Ia difuzoarele 

din casele sătenilor și de pe uli- 
| țe a prins să răsune, clară, vo
cea tinărului Mihai Popovici de 
la stația de radio amplificare a 
comunei: „Dragi tineri din Cefa, 
participați ca toții la acțiunea 
patriotică de a orgafdza „ Lot ol 
Festivalului". Sâ răspundem 
neintirziat harnicilor tineri din 
Siliștea, care an pornit această 

. inițiativă".
Tinerii s-au adunat în nu

măr mare in sala spațioa
să de lectoră a bibliotecii co
munale la ședința organizației 
U.T.M. Alexandru Balc-gh, secre
tarul comitetului U.T-AL, a prelu
crat chemarea și apei l-a rugat 
pe președintele sfatului popular 
să încredințeze tinerilor 2 hecta
re de pămint din rezervele comu
nei.

A doua zi tn fața sfatn'oi popu
lar un șir de care așieptau să 
plece la cunp. Tinerii dădură bice 
cailor. In primul car, alături de 

. tineri era președioteie sfatului 
și tov. Ion Kasiba, secretar al 
Comitetului raioaal L.T-M Sa!on- 
ta. Aianși la fața tocuUi tinerii 
au început măsurarea hote'ui

— No. aici vom semăna noi 
porumbul hibrid — zise secreta

i' rul comftetaM U.FM. co*
' mună către cei de față, apoi a- 
‘dăugă:

— Să dăm recoltei de pe acum 
o arvună bună. Descurcați ingră- 
șămintele.

Carele s-au răsfirat pe Infitu 
sal iotului și tinerii au incepct 

1 sâ împrăștie gunoiuL întorși de

din Baia Mare

La rreo 150 de metri în apate- 
le Sălii sporturilor de la Flo- 
reasca. se găsește o clădire mare, 
dreptunghiulară, fără ferestre, 
cu un aspect destul de neobiș
nuit, Este fostul platou al Stu
dioului cinematografic,, în pre
zent primul nostru studio de te
leviziune.

Sta tem siguri că se veți înso
ți cu plăcere ta vizita pe 
o facem la studioul și stația 
televiziune din Capitală.

E DUMINICA SEARA~

Pășim pragul studioului plini 
de toată curiozitatea pe care 
=e-o poate inspira TELEVIZIU
NEA la ea acasă.

Statem tatlmptaaS de Ingi
nerul șef al studioului, inginerul 
Wegener și de inginerul Bubu- 
lac. Mii sînt cîteva minute pînă 
Ia orele 19. Facem o scurtă 
plimbare prin studioul în care 
domnește o agitație intensă. Pe 
platforma care domină cabina

O nouă fabrică
de acid sulfuric

a intrat în funcțiune
In ziua de 6 martie a început să producă fabrica de acid tn ’a- 

ric din Copșa Mică. Această unitate importantă a industrie: 
noastre chimice, cea mai mare și mai modernă de acest fel dia 
țară, a fost construită după proiecte realizate de specia, șt. : r 
țara noastră.

Lucrările de construcție, începute tn anul 1954, au tost exKts- 
tate de trustul 8 Construcții — Tg. Mureș, iar montarea utilajetar. 
fabricate în mare parte tn țara noastră, de muncitorii de la uzi
nele „Independența" Sibiu.

Noua fabrică este dotată cu instalații moderne pentru transpor
tul și alimentarea cu materie primă a cuptoarelor de pră. -e, cu 
instalații speciale pentru filtrarea Și spălarea gazelor, cu supe de 
contact — primele de acest gen din țara noastră. Procesul tehpp- 
logic de fabricație este condus dintr-un punct central de comzuuă 
și control, dotat cu aparataj modem. Muncitorilor li s au asigurat 
condiții optime de lucru.

Intrarea tn funcție a noii fabrici mărește producția de acid 
sulfuric a țării cu circa 30 la sută și lărgește considerabil baza de 
materie primă pentru industria de îngrășăminte fosfatice.

(Agerpres)

FEMEILE ȚĂRII SOVIETICE
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■ zbirwit strident de te
lefon și am legătura cu 
celălalt capăt al țării La 
& afla tourișal Man 

Ada bert secretar al cotnite- 
tzlui regional U.TJH. Baia 
Mare El a intrat repede hi 
sateect și ne-a transmis ar. 
SLi.tearea veste:

La • martie a avat loc la 
Baia Mare coast.tuirea com>- 
t£fu-ei de orgar.ixare a festi- 
vahdui regîcaaJ al ttaereîn- 
îeL Di comitet fîc parte t3> 
de tovarăși. In șase raioane 
s-an coastitaît de asemenea 
pină acum comitete de organi
zare a festivalurilor raionale. 
Ia ședințele lor. aceste comi
tete au dezbătut problemele 
organizării festivalurilor co
munale, raionale și, in sfîrșit 
a festivalului regional care se 
va desfășura intre 25—£3 ia- 
lie.

Inițiativa tinerfor din co
muna Siliștea raioaul Lehlru. 
— care au botărit să cultive 
cu porumb hibrid prin nsuncă 
vo’ un Ură și cu sămintâ și ate- 
laje proprii o suprafață de 5 
hectare de teren — a avut un 
ecou deosebit in nodurile ti
neretului dla satele regiunii 
Baia Mare.

CEI PE CARE NU-I VEDEM 
NICIODATĂ PE ECRANUL 

APARATULUI

Iată-1 — echipa tehnică, sau 
cum 1 se mal spune „tura", — 
așezați tn șir, tn fața celor 4 pe
rechi de ecrane și 
control:

— Inginerul video 
tro’ează imaginea ce 
postul de emisie;

— Inginerul de 
controlează imaginea 
de la telecameră — acesta se o- 
cupi cu introducerea semnalelor 
de corecție a diverselor semnale 
parazite (care dau pete pe 
ecran). El mai reglează și con
trastul și iluminarea medie a 
imaginii.

— Regizorul artistic, care con
trolează calitatea artistică a 
imaginii;

— Regizorul tehnic;
— Ooeratorul de sunet, eare 

controlează și reglează 
calitatea sunetului 
mis.

De-a 
șir de 
plimbă 
siei și . 
care au ca sarcină su
pravegherea ansamblu
lui

Pînă la începerea 
emisiei de program, 
stația de televiziune 
emite ,,mira“. \- 
ceastă imagine curioa
să servește la 
jul aparatelor 
cepție. Pentru 
înțelegem mai 
la ce servește 
este necesară

Tehnicianul Rogoznea Theodor lucrează 
la amenajarea antenei parabolice insta
late în punctul cel mai înalt al Casei 
„Sein teii".

Foto: VICTORIA DIACONESCU

e-

lnngul acestui 
personaje se 

șeful transmi- 
șeful de tură

regla- 
de re- 
ca să 

bine 
mira,

PUȚINA TEORIE

Trebuie să știți că 
imaginea de pe ecra
nul televizorului este 
realizată de către un 
punct luminos care 
aleargă cu o viteză 
nebună pe suprafața 
ecranului de a lungul 
unor linii orizontale 
pe care le mătură de 
la stingă la dreapta 
și pe linie cu linie, de 
sus in jos După cum 
punctul respectiv din

Interesant și folositor

imagini trebuie să fie mal lumi
nos sau mai obscur, punctul nos
tru tși schimbă strălucirea 1n 
timpul călătoriei 6ale pe ecran. 
Persistența imaginii pe retina 
ochiului și marea viteză cu care a. 
leargă punctul, fac ca noi să ve' 
dem nu pozițiile succesive ale a' 
cestuia, ci imaginea in ansam
blul ei de puncte luminoase șl 
întunecoase.

Pentru ca să putem percepe 
mișcarea personajelor, ca și la 
cinematograf, punctul nostru tre
buie să măture complect ecranul 
de 25 de or[ pe secundă. Vedem 
deci că imaginea este împărțită 
tntr-o serie de linii orizontale. 
Cu cit acestea stnt mai multe, cu 
attt imaginea va fl mal clară. 
Aparatele noastre împart Imagi
nea tn 625 de linii. Pentru a se 
putea controla dacă claritatea 
imaginii de pe ecranul televizoru
lui este apropiată de „definiția" 
corectă, mira poartă 
puri de linii așezate 
In dreptul lor se 
300. 400, 500. 600, 
„definiția" recepției
portată direct la grupul de linii 
care se distinge clar.

Șirurile de pătratele cenușii 
în nuanțe gradate ne indică fac,

Ing. A. NEGRU

(Continuare tn pag 3-a)

niște gru- 
tn evantai, 
află cifrele 
care indică 
în linii, ra-

fcOMENTAIjlhV

A doua natură
Mare lucru, dom'le, și obiș

nuința asta. Nu degeaba spu
nea careva că-1 a doua natură 
a omului.

In legătură cu asta, să ve. 
detj ce s-a intimplat mai de- 

vest-german

In preajma Iul 8 Martie — Ziua Interna
țională a femeii — la noi, In Uniunea So
vietică, se scrie, se discută totdeauna mai 
mult despre femei. Drept este să spunem 
Insă ce se gîndește despre noi, femeile tn tot 
cursul anului.

■ In ajunul lui 8 Martie se pomenesc dese
ori și cifre, și deși vreau să vorbesc astăzi 
mai cu seamă despre omul In sine, m-am 
gîndlt că cifrele vor confirma și mai bine 
relatările mele. In afară de aceasta, In spa
tele fiecărei cifre stau de asemenea oameni. 
Dacă tn Sovietul Suprem al U.R.S.S au 
fost alese 348 femei — adică peste 25°/q 
din totalul deputaților — aceasta înseamnă 
că femeile, la fel ca și bărbații, iau parte 
activă la conducerea țării. Afirmația aceasta 
este confirmată și d.e numărul mare de fe
mei ce ocupă înalte posturi în aparatul de 
stat: 103 adjuncți ai președinților Consi- - 
liilor de Miniștri, miniștri și adjuncți ai 
lor etc.

Din toți oamenii de știință din U.R.S.S. 
36°/0 sînt femei, iar femeile specialiste, cu 
pregătire superioară sînt ceva mai multe 
decît bărbații — 5J%. Din toate acestei 
putem trage concluzia că in U.R.S.S. feme
ile joacă un rol important și activ atît în 
economia națională cît șî pe tărîm cultural. 
E necesar să mai amintim o cifră: femeile 
reprezintă 45°/o din numărul total al lucră
torilor din industrie.

Vorbind despre cauzele care stimulează 
femeile sovietice să participe la producerea 
de bunuri necesare societății, firește, nu se 
poate <să nu amintim cauzele pur economice,

Varvara Karbovskala

Incontestabil există, dar nu în aceastaEle . 
constă esențialul.

Eu cred că pentru majoritatea covtrși- 
toare a femeilor sovietice participarea ac
tivă la munca productivă pentru binele ță
rii lor, al poporului lor, a devenit o nece
sitate vitală. Acest lucru nu ne împovărează, 
ci, dimpotrivă', ne procură o adevărată bu
curie, ne face să simțim viața din plin.

Despre o astfel de femeie îndrăgostită de 
viața și munca ei aș vrea să povestesc as
tăzi.

O cheamă Nina. Ne cunoaștem de mult. 
O țin minte încă de clnd era absolventă, 
îmbrăcată într-o rochie albă, la balul școlii. 
Pe atunci ea visa să devină medic sau pic
toriță, sau chiar și una și cealaltă.,. Aceasta 
a fost în primăvara anului 1941.

Cînd a izbucnit războiul, Nina împlinise 
de-abia 18 ani. Dorința ei era să plece vo
luntar pe front ca simplu ostaș. Dar nu a 
fost primită, deoarece și fără ea erau foarte 
mulți ostași. Ea, ca și multe alte tinere, a 
devenit sanitară.

In toamna anului 1942, am văzut-o îmbră
cată in haina militară aspră, strînsă cu un 
centiron, în cizme mari, deoarece nu s-au 
găsit unele mici, pe piciorul ei. Nina și prie
tenele ei tocmai transportau pe targă la 
spital un ostaș grav rănit...

Curînd însă, însăși Nina a fost rănită, 
iar apoi a căzut prizonieră. Din lagăr a fost 
luată ca femeie de serviciu la o bogată fa-

miile germană. Ea a reușit să fugă de acolo 
și, ca prin minune, să treacă frontul 
glnd din nou pe pămlniul sovietic. Fiind 
rănită nu a mai fost luată în armadă. 
Atunci ea s-a angajat să lucreze Lnir-o 
uzină militară, deși avea deplină posibili
tate să se înscrie la un institui de Invăță- 
mînt superior.

Am tntîlnit-o imediat după război, 
ce cunoscuse suferințe de neînchipuit, dar 
tn ziua tntîlnirii noastre ea era fericită.

De atunci au trecut mulți ani...
In prezent, Nina lucrează ca pictoriță tn

tr-o fabrică de textile. Ea are doi copii și 
se străduiește ca în căminul ei să fie tot
deauna lumină, căldură și veselie. Soțul 
Ninei este pilot tn aviația civilă.

Dar pentru ca și copiii să știe că tn via
ță întîmpini adesea furtuni și vijelii, Nina 
le povestește prin cîte a trecut, despre bu
nica lor care a pierit sub dărâmăturile ca
sei, despre bunicul și unchiul uciși in război.

...Nina tmi telefonează cîteodată și rizind. 
îmi spune că nu are nici timp să resvire! 
Eu li răspund: nici eu, draga meal Și totuși 
discutăm o jumătate de oră fără întrerupere 
despre famiiiile noastre, despre munca noas
tră, despre modelul rochiilor de vară, des
pre emisiunea de seară a televiziunii. Dis
cutăm despre modul în care să petrecem mai 
bine ziua de 8 Martie și cred că nu am 
schimba soarta noastră cu cea a femeilor 
care au mult timp pentru odihnă și pentru 
vizitarea la nesfirșit a magazinelor.

Și totali pare curios. Intr-o 
sal* de ședințe a U.T.M. oameni 
ca pirul incirunțit pe la tlmple 
sin albi de tot, alituri de alții 
tineri, discutau cu calmul și ju
diciozitatea virstei înaintate, 
despre entuziasmul și dorința de 
a cunoaște a tineretului. Vorbeau 
cu siguranță, fără să aducă pe 
tapet trecutul decit sub forma 
unei fraze de argumentare a unei 
idei, despre ceea ce se răstoarnă 
in viața tinerilor de la , te, des
pre cum vor fi ei miim';

Avea loc consfătuirea preșe
dinților ^cercurilor tinețjlor na- 
taraliști" din regiunea Craiova.

Toți cei ce au luat cuvintul 
au subliniat interesul deosebit 
trezit de activitatea acestor cercuri 
in rindul tinerilor de la sate. In 
ele — au spus vorbitorii — ti
neretul găsește răspuns multora 
din Întrebările ce și ie pune, aici 
el este ajutat să Înțeleagă, tnce- 
pind de la fenomenele cerești, 
îmbrăcate pină acum in mintea 
multora Intr-o haină mistică, 
pină Ia minunăția florii de liliac 
izbucnită dintr-o crenguță in pii-

Pe marginea consfă
tuirii președinților 

„cercurilor tinerilor 
naturaliști" 

din regiunea Craiova

nă iarnă și pe care o fată o pri
vește plină de mirare și îneîn- 
tare.

SE SURPA „VRAJILE"

Ascuittndu-1 pe vorbitori tți 
dădeai seama că prin activitatea 
acestor cercuri devine tot mai 
redus numărul celor care plătesc 
încă tribut misticismului și ob
scurantismului.

In cele trei referate care s-^u 
ținut în cadrul consfătuirii, s-a 
arătat pe larg aprecierea șl in
fluenta pe care o au lecțiile ge
nerale de știință ale naturii ce 
se predau in aceste cercuri. Lec
ții ca : „Origina și evoluția omu
lui", „Mișcările pătpîntului", 
„Cum se poate prevedea vremea" 
și altele au fost primite de tineri 
cu un viu interes.

Susținerea multora din aceste

lecții cu material didactic ca : 
planșe, scheme etc. sau cu expe
riențe de laborator au făcut ca 
ele să devină mai atractive, mai 
convingătoare pentru auditori. In 
lecția „Despre vrăji, doftoroaie 
și leacuri băbești1* ținută la 
„Cercul tinerilor naturaliști1* din 
comuna Fărcașele, raionul Ca
racal, s-a dovedit prin experien
țe practice de laborator că așa- 
zisele descîntece nu-s decît o 
grosolană înșelăciune și că pro
prietățile chimice ale anumitor 
substanțe, reacțiile pe care le 
au acestea în anumite cendi- 
țiuni folosesc la vindecarea dife
ritelor boli.

„Experiența trebuie să înso
țească întotdeauna și în orice 
condiții lecția teoretică*4. Tiron 
Casian, președintele „cercului ti
nerilor naturaliști** din comuna 
Cilieni, raionul Corabia, a vor
bit pe larg despre experiența 
muncii din cercul lui și în spe
cial despre necesitatea exempli
ficării prin experiențe a fenome
nelor despre care se vorbește. 
„Se credea și de către mulți ti
neri din comuna noastră că 
ploaia e dată de dumnezeu, că 
Sf. Ilie neapărat își rostogolește

(Continuare tn pag. 3-a)

(Continuare ta pag. 4-a)

unazi in orășelul 
Luneburg.

.. Intr-o noapte, pe etnd ta. 
rniliîle oamenilor------ "
acest orășel iși 
nul. S.au pomenit treziți din 
visele lor de pocnituri, bufni, 
turi, urlete, chiote, zdrăngănit 
de geamuri sparte, țipete de 
groază.

Ce se întîmplase ?
Mai mulți soldați britanici 

băuseră cite un păhărel in 
plus și au uitat unde se află. 
In consecință, au inceput să-și 
facă de cap: au luat la bă
taie pe trecătorii nocturni, au 
aruncat pietre in geamuri, au 
spart uși.

...Bine, bine, dar ce legătură 
are obișnuința cu toată po
vestea asta ?

Are, cum să n-aibă 1 Scan, 
dalagiii nu erau alții decit sol- 
dațil unui regiment scoțian re
cent sosit în Liineburg direct 
din Cipru Băieții se obișnui
seră acolo să omoare, să pra. 
de populația civilă, să.și facă 
de cap. Cum însă pentru a. 
cestea nu numai că nu erau 
mustrați, ba dimpotrivă, erau 
premiați și avansați, e limpe
de că au prins nărav, năravul 
a devenit obișnuință, iat o- 
bișnuința, știți, dumneavoas
tră, doar e a doua natură—

D. L

Napoleonul nu mai 
face două parale
Pe vremuri, bunicii noștri 

se străduiau să stringă ca 
zestre pentru fetele lor mă 
car doi-trei napoleoni. Semn 
de mare prețuire a monedei 
mică cit un bumb de manta. 
Banca Franței a emis de cu. 
rind noi valori bancare cu 
chipul lui Napoleon numite 
de astădată Bonaparte Bona 
părții Franței domnului Mollet 
sînt însă niște biete petece de 
hirtie pe care stă scris: 10.000 
franci. Deși e un număr din 
cinci cifre, napoleonul zilelor 
noastre e departe de a avea 
altă valoare decît aceea de a 
arăta că Franța bîntuită de 
tot soiul de boli economice a. 
lunecă vîrtos pe toboganul 
inflației.

așezafi din 
făceau som-

AL. G.

polemics |--------  , --

Două tinere < 
preparatoare — < 
Emilia Răduță < 
$i Silvia Fio- ( 
rescu — urmă- J 
resc una din o- v

perațiile de preparare a fibrei ' 
sintetice (Terilena), un înlo
cuitor de lînă, în laboratoare
le Institutului de cercetări 
chimice din Capitală.

Foto; AGERPRES
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

CIND EȘTI IN CONFLICT
CU AUTOCRITICA

Lucra febril. Aplecat deasupra 
htrtiilor, secretarul scria mereu. 
Consulta procesele verbale, si
tuațiile, procentajele și scria, 
6cria mereu. “ 
,,secretarul 
obișnuită la 
U.TM.

Apoi, oînd

0 zi, două, trei... 
scrie" 
sediul

era scena 
organizației

a fost gata, 
de alegeri.

Pe marginea adunărilor 
generale UTM de dări 

de seamă și alegeri

Apoi, oînd totul 
s-a fixat adunarea

Așa s-a născut darea de sea
mă pe anul 1956 a organizației 
de bază U.T.M. de la fabrica 
„București Zaharoase" — care a 
fost prezentată în fața adunării 
generale, chipurile „în numele 
comitetului".

Au urmat, ca de obicei, între
bări și discuții La început. asu
pra sălii s-a întins o liniște neo
bișnuită.

„Oare nu vor lua cuvîntul ute- 
miștlî ? De ce?" Fiecare tși pu
nea întrebarea asta dar refuza... 
„să fie el primul". A trecut un 
timp. In sfîrșit, prima mină s-a 
ridicat'; i-au urmat altele.

Au început discuțiile.
Vorbește un tînăr muncitor, 

Constantin Nicolae, membru în 
comitetul U T.M.

—- Am fost criticat că nu am 
muncit bine, e adevărat. Dar... nu 
sînt eu vinovat. N-am avut timp, 
asta.i situația. Cind eram în 
orele de producție nu era chip 
să mă ocup de sarcinile U.T.M. 
iar după aceea.. nu pu
team. Ce »ă mai lungesc vorba, 
asta este, atita am avut de spus.

Nedumeriți, ctțiva utemiști au 
privit unii la alții. Nu înțelegeau 
cum vine cu „autocritica" aceasta 
a tovarășului Constantin Nico
lae. Nu mică le-a fost însă mira
rea cîr.d și ceilalți membri din 
comitet au votbît despre activi
tatea tor cam în aceiași ter
meni.

— Nici eu n-am avut timp — 
spunea tovarășa Păunoaia Con
stantina — și apoi... nu zic că 
nu.mi însușesc criticile aduse, nu 
vreau să se creadă asta dar.. Se
cretarul cum a muncit cu mem
brii comitetului ? Știți cu toții, ce 
«ă vă mal spun ; ne-a repezit, nu 
ne-a criticat principial, de multe 
ori chiar ne.a jignit. A fost greu 
de muncit.... De altfel nici nu prea 
aveam timp, producția—

— Nu recunosc că am neglijat 
sarcinile ce-mi reveneau ca mem
bră a comitetului U.TM. nici 
faptul că aș H fost îndărătnică 
Bineînțeles, n-am lucrat exceptio
nal. tnsă am făcut și eu ctte ceva. 
S-a mai spus, dar voi reoeta și 
eu. că toate aceste lipsuri -■ 
toresc în primul rîn-d seCre.a-p- 
lui care a muncit sectar, na ne-a 
ajutat suficient, nu ne-a criticat 
tovărășește In privința timpu
lui. sint și eu de acord cu cei
lalți membri din comitet 
este o problemă, n-avem 
etc., etc.

Tovarășa Prunaș Maria 
cheiat, dar nimeni nu era 
rit după cele ce spusese cum a 
muncit ea, care e adevărata cau
ză că activitatea organizației de 
bază U.T.M. nu a fost rodnică la 
fabrica „București.Zaharoase".

Discuțiile se desfășurau mai 
departe. Revenea mereu tn cu
vîntul fiecăruia fraza: „Avem 
multe lipsuri, comitetul U. T. M. 
n-a muncit, nod ce era să mai 
facem dacă nu munceau ei" ? 1 
Utemiștii urmau exemplul celor 
din comitet.

Unii vorbeau despre inexistența 
unei brigăzi artistice sau a ac
tivității sportive, alții despre ala 
ba frecvență la tnvățămîntul po
litic, nici unul insă nu pomenea 
despre el. despre munca lui sau.

în lipsă de așa ceva, despre pasi
vitatea și lîncezeala sa proprie. 
De ce ? Răspunsul era simplu : 
nu sprijinise comitetul U.T.M. în 
activitatea sa pentru că, vezi 
bine, „nu li s-a cerut asta" și 
dacă „nu li s-a cerut", de vină 
că ei n-au respectat îndatoririle 
ce le prevede Statutul L'.TM. 
este... comitetul.

Că s a discutat despre existen
ța lipsurilor este foarte bine. Așa 
cel puțin sint cunoscute Dar 
dacă de existența lor nu se consi 
deră vinovați nici utemiștii și 
nici comitetul, asta e rău. S-a 
muncit slab, da, e adevărat, a 
fost părerea unanimă, dar de ce 
a existat o asemenea situație, de 
ce măcar în adunarea generală 
cei vinovați nu și-au recunoscut 
lipsurile ?

Slabele încercări de autocritică, 
de analiză mai temeinică a mun
cii, ale secretarului U.T.M. Barbu 
Nae, prin darea de seamă pe care 
a prezentat-o. nu au fost nici ele 
fructuoase. Dovadă, discuțiile 
care s-au învîrtit în jurul ace
leiași probleme — lipsurile, fără 
a se analiza cauzele care le-au 
dat naștere, fără a numi pe cei 
vinovați de existența lor.

Faptul că nu s-a discutat des- 
pre realizări, e o parte negativă 
a adunării U T.M. și aceasta 
pentru că utemiștii din secția 
drageuri — secția de tineret care 
a avut succese deosebite — pu
teau împărtăși și celorlalți me
todele lor de muncă Ei puteau 
arăta eum au reușit să îndepli
nească planul de producție îna
inte de termen, cum au asigurat 
calitatea produselor și multe alte 
lucruri folositoare. Erau In sală 
destui tineri fruntași care ar fi 
putut și ei să vorbească despre 
munca lor.

Că sint șl alta laturi ale muncii 
de U.T.M. despre care nu s-a dis
cutat e limpede și nici nu e ca
zul. cred, să le pomenesc pe toate 
Un lucru tnsă a fost limpede: In 
această adunare de alegeri ute
miștii au ocolit tocmai problemele 
spinoase: munca defectuoasă a 
comitetului U T M și răspunde
rea membrilor săi față de cei ce

i-au ales, slaba contribuție a ute- 
miștilor la desfășurarea unei ac
tivități bogate și în primul rînd 
munca lor in producție, apoi aju. 
torul Comitetului raional U.T.M. 
„Nicolae Bălcescu" care, după 
cum se vede, n-a fost prea sub 
stauțial. De asemenea, problemele 
de morală comunistă, existența 
unor manifestări nesănătoase la 
unii tineri, au fost aduse in dis
cuție numai de tovarășa Julieta 
Iliescu, directoarea fabricii, și de 
tovarășul Alexandru Gingureanu. 
secretarul organizației de bază 
P.M.R Analiza temeinică, privind 1 
cele mai importante probleme 
ale organizației de bază U T M.. 
aprecierile lor asupra muncii, 
staturile lor prețioase, au pus in 
fața tinerilor probleme noi. i au 
făcut să gîndească mai mult asu 
pra activității lor de viitor De a- 
ceea propunerile pentru noul co
mitet U.TJH.. au fost făcute cu 
grijă, induztndu se pe listă mun
citori fruntași, tennicieni cu ex
periență și autoritate in fața ti 
nerHor, oameni harnici, destoinici 
Din vechiul comitet UTJl 
care nu se pricepea decit la a- 
ceastă „varietate* de autocritică a 
fost propus și reales un singur 
tovarăș. Barb-j Nae, care — cu 
toate lipsurile sale — a fost to
tuși singurul care a mai făcut 
cîte ceva

Alegerea noului comitet, discu
țiile care s-au purtat asupra can- 
didațilur. propunerile care s-au 
făcut au creat premizele onei vi 
itoare activități mai rodnice de- 
CTt cea de pină acum. De aseme
nea hotăririle adoptate de aduna
rea genera'ă prevăd multe lucruri 
interesante care vor înviora 
munca organizației U.T M.

îmbunătățirea in viitor a acti
vității organizației de bază de
pinde insă In egală măsură atit 
de munca noului comitet, cit și 
de contribuția concretă a fiecă 
rui utemist. înlăturarea din prac
tica tinerilor a acestui sistem de 
„autocritici* trebuie să consti- 
tu ie una din sarcinile cele mai 
importante ale comitetului nou 
ales, a cărui principală grijă va 
trebui să fie educarea utemiștilor 
In spiritul răspunderii personale 
•față de întreaga activitate a or
ganizației U.TM. din care fac 
parte.

A. AVRAMESCU

•-

lămti-
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In luna februarie atelierul de bibelouri al cooperativei „Arta 
lemnului" a dat peste plan produse in valoare de 17.000 Ici. 
in prezent se muncește intens In intimpinarea zilei femeii, cu 

care ocazie atelierul produce noi modele de bibelouri romi, 
leati.

In fotografie: tovarășele Constanța Țcne (prim plan) și

I

! care
j nesti.
J în .: U. 11 , .

! Maria Bogdan confecționează diferite bibelouri.
ț Foto: AGERPRES

Pe urmele materialelor nepublicate

Măsuri doar pe...
septembrie 1956 Radu Cos-In . .

tache a fost numit gestionar la 
cooperativa de consum din co 
muna Asan Aga, raionul Dră+ă 
nești Vlașca.

Numai două-trei săptăsnîni 
au trecut de la instalarea sa ca 
gestionar și țăranii muncitori din 
comună I-au și poreclit Radu 
„Ciubucaru". Și nu intimplâtort 
Radu Costache are „metodele" 
sale de distribuire a mărfurilor 
Cine dă suprapreț primește mar
fă. Cine nu...

Avea odată nevoie tovarășul 
Șatalan de 22 șuruburi Și cum 
plecase de acasă doar cu 17.60 
lei (știa 
0.80 lef) 
rea cind 
suma de 
lan a cerut lista de prețuri, ges
tionarul a sărit ca ars:

— Dai 22 de let bine... Nu^ 
Și șuruburile au rămas in coope
rativă.

bine că un șurub Costă 
nu mică i-a fost mira- 
i s-a cerut pentru ele 
22 Iei Cind tov. $at»

hîrtie
ne a

Adrese da, spațiu ba
mărul muncitorilor care parti
cipa la activitatea lor. Crearea 
de cluburi pe ramuri de pro
ducție ar duce la existenia 
doar a 2—3 cluburi cu o ac
tivitate bogata, iar restul de 
cluburi șt săli de ședințe ar 
putea fi date spre folosință...

* 4t
Și din aceste pricini, au în

ceput să ..curgă" adresele. De 
la sectorul de gospodărie loca- 
tivă către instituțiile șl între
prinderile respective, ori către 
conducătorii lor. Nici un rezul
tat insă. Frumoasa inițiativă a 
celor de la sectorul de gospo
dărie loca ti vă s-a lovii de ne
păsarea și lipsa de înțelegere a 
conducătorilor acestor instituții. 
Și... totul a rămas ca și înainte. 
Este adevărat că nici condu
cerea sectorului de gospodărie 
locativâ n-a depus toată stră
duința pentru rezolvarea aces
tei probleme, mulțumtndu-se 
doar , să trimită adrese

Este de dorit ca povestea a- 
ceasta a adreselor să se sfîr- 
șească cit mai degrabă. Comi
tetul executiv al sfatului ponu» 
Iar orășenesc (președinte: 
Stancu Tudor; secretar; An- 
ghel laș ut) trebuie să aibă un 
cuvlnt hotărlior in recuperarea 
celor peste 1.500 m p de spa
țiu locativ ce se irosește in 
alte scopuri decit cel firesc.

Corespondent
ENE FLORIAN

...Către V. R. C. C... către 
l.R.E.B... către tov. Steăan 
Chițu, directorul O.C.L... către... 
către... Adresele se inșiruie 
una după alta. Tovarășul Ale
xandru Mihăiescu, șeful secto
rului gospodăriei locative al 
Sfatului Popular orășenesc Giur
giu complectează mereu alte a- 
drese / Căire tov. Stanca Ră- 
suceanu. șeful Ocolului Silvic... 
către „Librăria Noastră"... că
tre... către... Nu e prima dată 
cind trimite asemenea adrese. 
A mai trimis și in alte rinduri. 
Dar degeaba! Nu s-au Luat 
nici un fel de măsuri. Măcar 
de-ar fi astea ultimele pe care 

le trimite. Dacă cel puțin a- 
cuma ar obține ceva.

*
Adresele acestea își au o po

veste a lor. cu totul neplăcută 
și care datează cam de multă 
vreme. In orașul Giurgiu mai 
sint încă cereri de locuințe care 
așteaptă să-și găsească o... 
..adresă" mai bună

Preocupîndu-se de rezolvarea 
acestei probleme, conducerea 
sectorului de gospodărie loca- 
tivă a constatat că. in oraș se 
face totuși risipă in această 
privință. Aceasta cu „contribu
ția" largă a unor conducători 
de instituții și întreprinderi In 
dorința de a arăta că unitățile 
lor au o activitate largă, ei so
cotesc că este bine să aibă 
omul și... camera ori să folo
sească unele clădiri in alte 
scopuri decit cele pentru care 
au fost destinate. Tovarășul 
Stelian Chițu. directorul O C.L 
de pildă, a transformat in ma
gazie pentru depozitat mărfurile 
clădirea din str. Ștefan Gheor
ghiu nr. 29. I s-a arătat de
seori tovarășului Chițu că de
pozitul ar putea fi mutat in 
str. llie Pintilie nr. 16. ori in 
str Gării nr. 180 unde sint 
clădiri corespunzătoare, iar ac
tuala ..magazie" ar putea fi 
folosită pentru locuințe. (Clă
direa aceasta cuprinde 11 ca
mere). Degeaba insă I Tovară
șul Chițu n-a vrut nici să au
dă. nici să vadă și nici... să 
se gîndească că procedind ast
fel, nu respectă hotăririle par
tidului și guvernului cu pri
vire la buna utilizare a fon
dului de locuințe.

Tovarășul Chițu nu este însă, 
singurul care ..combate" in a- 
ceastă privință. Ocolul Silvic

ocupă — tn str. Frumoasă nr. 
24, 14 camere Clădirea ar pu
tea fi transformată in locuințe 
dacă tov. Stanciu Răsuceanu, 
șeful ocolului, ar înțelege să 
mute birourile într-o altă clă
dire. alături de cele ale între
prinderii de panificație. De a-

semenea Banca Agricolă ar 
putea să-și instaleze birourile 
in clădirea filialei Băncii de 
Stat a R P R. iar IREB (șef: 
ing Băriașu) ar putea ocupa 
clădirea din str Gării nr. 26. 
în felul acesta încă două clă
diri ar putea fi redate fondului 
de locuințe.

S-ar mai putea da și alte 
exemple. „Librăria Noastră" 
deține in str. Molotov două ma
gazii — spațiu mult prea mare 
pentru cele cheva pachete de 
articole de papetărie pe care 
le posedă Aooi existența o 9 
cluburi și săli de ședințe nu 
este de loc justificată prin nu

Cu astfel de îndeletniciri 
fost prezentat gestionarul Radu 
Costache într-o scrisoare trimisă 
de un corespondent voluntar.

Sezisind cele relatate de co
respondent forurilor in drept. 
U R . C. C. Drăgănești—Vlașca 
(președinte tov Beilerian) a in
format redacția în scris că cele 
semnalate sint reale și în con
secință măsurile nu vor intirzia 
Ni se mai arăta in adresă : „Nu
mitul gestionar a fost sancțio
nat Au fost luate totodată ma
sori pentru înlocuirea sa din 
uru nci_*

$i iată că au trecut aproape 
două hini de cind U.R.C.C. Dră- 
gi-.ești Vlașca a anunțat ziarul 
că gestionarul necinstit va fi 
scos din muncă și acesta conti
nuă totuși să-și iacă interesele la 
cooperativa din comuna Asan 
Aga. Se pune întrebarea: ce mai 
așteaptă UR.C.C. Drăgănești- 
Vlașca pentru a-1 Înlocui din 
■ancă pe Costache Radu ? De 
cine este menținut, cine încear
că sâ-i mușamalizeze matrapaz 
tarile?

Se impune de urgență ca 
UJLCC B analizeze
cauzele spied scat"

roponueni 
U R C. C. Cîteva

Șt
fapte
o recomandare

o

Sac» la 
hoiârire.

Pr.M.-e noile întreprinderi 
care s-aa ridicat in țara noa
stră ia anii de democrație 
populară se numără fi fabnca 
de prefabricate din beton ar
mat de la Roman. La această 
iabrică se produc prefabricate 
ca ; chesoane. corpuri de um
plutură pentru locuințe etc. 
De Ia data de tS februarie 
muncitorii acestei fabrici Iu 

creară in con
tul haiii mart * 

In fotografie : 
I radere de a n 
I samblu a fabri

cii de prefabri
cate de la Ro
man.

Foto; AGERPRES I
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-Sfatul Popular al orașului 
Sibiu nu se îngrijește ca în
treg parcul de tramvaie al 
orașului să fie întreținut cît 
mai bine? (Oare nu s-ar pu
tea ca tramvaiele din Sibiu să 
fie vopsite din nou ?).

T DIACON U. funcționar

.. întreprinderea de panifi 
cație a Orașului Stalin nu 
vOMtrole&za pe gestionarul ma. 
gazinuiui de piine din strada 
Lungă nr. 83. pentru ca acesta 
să deschidă magazinul și în 
orele de dimineață, cind mun
citorii se îndreaptă către fa
brici ?

V. IONESCU muncitor

—la căminul muncitoresc 
.23 August** din Reșița di
fuzoarele nu funcționează ?

I. NEGOIȚA, muncitor

— Hai să jucăm fotbal !
Și, la acest indeinn, tinerii se 

adună, se împart in două echipe, 
desemnează un arbitru și... niîn 
gea este pusă în Joc. Așa au loc, 
de mu!te ori. intilnirile amicale 
de fotbal ale tinerilor țărani mun
citori din satele regiunii Stalin, 
îndeobște, asemenea meciuri care, 
la drept vorbind, nu sint lipsite 
de faze spectaculoase, au loc pe 
terenuri improvizate. Drept porți, 
se pun grămezi de pietre sau 
haine, iar in ceea ce privește 
marcajul terenului, se face cu 
pasul. Cu toate acestea, jucă
torii apar in fața „curioșilor1* e- 
chipați reglementar și tot regle
mentar se desfășoară și jocul. Ne
reglementar este doar terenul pe 
care au loc aceste manifestări 
sportive In unele comune din 
regiunea Stalin, dacă tinerii au 
înjghebai vreodată tci-colo vre
un teren — așa zis de sport 
— apoi odată cu sosirea lu
crărilor agricole de toamnă, pe
ste aceste terenuri au trecut 
tractoarele, iar plugurile le-au 
brăzdat făcîndu-le tot mai bune 
pentru... insămințat. Și astfel, 
terenurile de sport au deve
nit loturi zootehnice, izlazuri sau 
au fost anexate la vreo tarla 
semănata cu porumb furajer sau 
cu plante tehnice.

Veți întreba, desigur, cine a dat 
asemenea dispozlftuni? Cine? Sfa
turile populare ale comunelor res 
pective. prin persoana tovarășilor 
președinți, care prin zelul lor de 
a trece in vreo situație cît mai 
multe hectare de teren valotifi- 
cat, au dispus să se redea agri
culturii și aceste terenuri de sport. 
De aceea, tinerii țărani munci, 
tori din satele regiunii Stalin se 
întreabă : „Vom avea oare și noi 
teren pentru sport odată cu so
sirea primăverii ?“.

Răspunsul trebuie să-1 dea Sfa
tul Popular al regiunii Stalîn 
căruia îi revine spre rezolvare 
această prob'emă. Nu trebuie 
enunțate cine știe ce hotărîre sau 
decizii, ci numai respectată 
H.C.M. 2190 cu privire la activi
tatea sportivă Tot Sfatul Popu
lar al regiunii Stalin trebuie să 
ia măsuri și în ceea ce pri
vește folosirea unor baze spor

tive întrebuințate în prezent in 
alte scopuri. La Orașul Stalin 
există un bazin de înot înzestrat 
cu toate instalațiile necesare, 
dar este folosit ca depozit de 
textile. Sala sportivă de la 
Institutul politehnic, din același 
oraș, a devenit nu de mult labo
rator. In comuna Ghimbav, din 
raionul Codlea, sala de sport a 
fost transformată in magazie de 
cereale. Am putea cita mai multe 
exemple, Ele sînt bine cunoscute 
de către cei în drept.

Le aducem încă o dată în aten
ția Sfatului Populat al regiunii 
Stalin, cit și a Comitetului re
gional de cultură fizică și sport, 
căci pentru dezvoltarea sportu
lui în rîndul tineretului, atit >n 
satele ch și in orașele regiunii, 
toate bazele sportive trebuie să 
fie redate sportivilor.

SEVER PADUREANU
activist

Documente acuzatoare
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Nicidnd pe adresa irdedțtrner 
de interne și justiție ai gutter, 
nelar ce stăteau la clema țarii jn 
anii de la începutul celui de al 
XX-lea veac n-a« sosit mai mul
te telegrame decit in alele a- 
nului 19<n. , Trimileți-ne noi
trupe*, „Risculații ne Inconjoe- 
ră“. „Sfntem in primejdie*- 
telegrafiau din țoale colțurile 
țării, prefecți fi moșieri, procu
rori fi arendași îngroziți de fu
ria zecilor de mii de obidiți ai 
satelor, ce se ridicaseră împotri
va stăplnirii.

Publicăm astăzi trei din ase
menea telegrame găsite in dosa
rele Arhivelor Statului. „Trupa 
și caii obosiți teribil incit orice 
deplasare este imposibilă... In 
launele de jos au ars proprietă
țile Didinel. Ropcea, lonescu, 
Alimănișteanu, Ana Negulescu și 
Maria lonescu, răsvrătiții ne 
evită indreptindu-se in direcția 
opusă. Din cauza terenului acci
dentat avem absolută nevoie de 
cavalerie..." telegrafia procuro
rul de Argeș la 22 martie 1901 
procurorului general din Bucu
rești.

îngrijorat de sutele de tele 
grame ministrul de justiție dă In 
întreaga țară ordin de represiuni 
severe.

„Comandantul Corpului III 
are ordine pentru represiuni se
vere. Luați înțelegere cu dom
nia sa și urmați aceleași instruc
țiuni" scria ministrul justiției 
prim procurorului din Galați.

Dar cu toată „represiunea se
veră" masele înfometate ale Ro- 
mtniei anului 1907 n-au putut fi 
răpuse, tn același an, in dife
rite locuri ale țării, răscoalele 
țăranilor, grevele muncitorilor

V 17597 wlUtMUJ
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se țin lanț, lată alăturat facsi
milul unei telegrame din iunie 
1907 adresate „D-lui 1. Brătia- 
nu, Ministru Interne" tn care 
prefectura fostului județ Covur- 
lui cere luarea de măsuri urgen
te în vederea curmării grevei ce
lor peste 800 de lucrători ai fa
bricii de lemn fostă Goetz et. 
comp.

Multe din dosarele arhivelor 
de astăzi sint ticsite cu sute de 
astfel de telegrame. „Trupele au 
fost trimise".

„Represiunii severe" i-au că
zut victime mii și mii de oa
meni ce-și cereau doar dreptul 
la viață.

I. 8.

Tn aceste zile, cînd se îm- 
Elinesc 50 de ani de la răscoa- 

sle țărănești din 1907 și de la 
sîngeroasa lor reprimare, în în
treaga țară sînt scoase la lumi
nă noi și edificatoare documen
te despre aceste evenimente is
torice. Publicăm mai jos două 
piese din folclorul despre 1907, 
care au fost găsite la Caracal 
și respectiv Galați, în cadrul 
muncii duse de comisiile pentru 
comemorarea răscoalei de la 
1907.

Haideți să luăm 
pogoane!...
Cînd oi zice fîn-trifoi 
Fir-ați ai dracu’ ciocoi 
A venit vremea d-apoi 
Să arăm și noi cu voi 
Cum ați arat voi cu noi; 
Să-njugăm cucoanele 
Să ne-arăm pogoanele... 
Cînd oi zice de-o alună 
La ciocoi dăm una și-una 
La tot pogonul găina 
Și cînd vii la socoteală 
Mai rămîi dator o vară. 
Că de nu-i muncești ca vita 
Vine-armata cu flinta 
De trage-n nenea și-n tica... 
Cînd oi zice și-o cicoare 
Ce ne facem frățioare 
Ne mor copiii de foame ? 
Haideți să luăm pogoane! 
Vine veste din Moldova 
Că s-a-ntărîtat revolta...

Auzit de la DICU G. ION, 
țăran muncitor în vîrstă 
de 72 ani din comuna 

Stoenești, raionul Caracal

Au tras mișeii...
La 11 martie, zi de primăvară
Pe strada Domnească țăranii se strecoară 
Und’ se duc sănnanii — atrta popor ? 
Se duc la prefect cu plîngerea lor.
I-a ajuns sărmanii cuțitul Ia os
Și nu pot să-1 rabde că-i prea veninos 
Atunci burghezia s-a-nspăimîntat 
Și-a adus armata de i-a împușcat.
A-nșirat soldațîi — fii de muncitori — 
Dar n-au vrut să tragă în părinții lor, 
Ei n-au vrut să trașă-n frățiorii lor.
Ciocoiul Pantazopof i), cîinele spurcat. 
Pe Spin» Plăcintaru-n cap l-a-mpușcat ; 
Poporul se mișca atunci furios : 
,,N-am venît aicea să ne împuțeați 
Am venit să cerem pămînt sâ ne dațl!° 
Și-a venit armată din fii de ciocoi 
Care avea ordin să tragă în noi 
Și au tras mișeii cînd s-a ordonat... 
Caldarîmul străzii-n sînge fu udat...

Tristă fuse soarta copilașilor
Nu-și mai văd sărmanii pe părinții lor; 
Strigă, plîng copiii și se-neacă-n plîns:

„— Mama, mamă, unde-i tata dus ?“ 
„— Tatăl vostru doarme, cîinii l-au pușcat 
Dar vor primi pedeapsa că nu-s de iertat

1) Comisarul Pantazopol a fost primul care a tras în mul
țime, ochind pe capul răscoalei pe Spiru Petre Plăcintaru.

Cîntecul de mai sus a Fost compus și cîntat de Constantin Ba- 
diu, un tînăr muncitor gălățean de 20 de ani, la priveghiul lui 
Ion Dumitru Ciurea, împușcat la 11 martie 1907 în orașul Galați, 
în timpul reprimării răscoalei. împreună cu țăranii răsculați din 
Lozoveni și Vadul Ungurului, care cereau pămînt, au mers și 
muncitori din port. Tn timp ce mulțimea înainta pe strada Dom
nească, spre prefectură, a fost întîmpinată cu gloanțe. Au murit 
atunci 17 țărani și muncitori.



EconomH ega!e| 
cu costul unor 
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UN SCHIMB 
de EXPERIENȚA 

RODNIC

DECORAREA
unor mame

eroine
Biroul comitetului raional 

U.T.M. „23 August“-București a 
organizat o consfătuire în care 
s-a dezbătut participarea tinere
tului din cadrul unor întreprin
deri la lupta pentru realizarea de 
cît mai multe economii. Gazde 
au fost tinerii uzinei metalurgice 
„23 August" iar oaspeți, prietenii 
lor din întreprinderile „Republi
ca", „Vasile Roaită", „Victoria", 
„Electroaparataj" și altele.

Referatul comitetului U.T.M. 
dh uzina „23 August" a înfăți
șat participanțllor, aspecte ale 
luptei desfășurate de tinerii uzi
nei pentru realizarea de econo
mii egale cu costul unor impor
tante produse finite.

Angajamentul luat pînă la 
sfîrșitul anului trecut a fost în
deplinit. Tinerii metalurgiști 
și-au echivalat economiile tor cu 
prețul de cost al unei locomotive 
„Diesel" de 120 C.P. In cadrul 
celei de a doua etape a întrecerii 
desfășurate între 7 Noiembrie și 
30 Decembrie, tinerii de la uzina 
„23 August" au acordat o mai 
mare atenție economisirii metale
lor. Brigada de tineret dtn ca
drul sectorului mecanic-șef, al 
cărei responsabil este Gheorghiaș 
Tudorache, a obținut mari suc
cese. Economiile înregistrate de 
membrii săi pe perioada sus ară
tată au întrecut suma de 73.000 
lei. Sume mari au înregistrat în 
conturile lor și tinerii de la cup- 
toare-turnătorie.

Alt domeniu In care tinerii au 
realizat economii este și cel al 
recondiționăril diverselor piese 
și scule. In acest sens, referatul 
a citat grupa de control tehnic 
din secția sculărie care, recondi- 
ționind un număr ue cuzineți, a 
realizat economii în valoare de 
peste 17.000 lei.

Inovațiile au stimulat din plin 
îndeplinirea angajamentului ti
neretului. Inginerul utemist Mir
cea Drăgulin este autorul a două 
inovații cu mare efect economic. 
Realizînd lingotierele din oțel 
turnat, el a reușit să reducă con
sumul oțelului de lingotieră pe 
tona de oțel, cu o cantitate ce va
lorează 200 lei.

Economii mari de timp și com
bustibil se Înregistrează prin fo
losirea inovației ttnărului Cornel 
Moldoveanu care constă în con
ceperea și executarea unui cuptor 
electric pentru încălzirea lingouri 
lor de la forjă. Timpul de încăl
zire a fost redus de la 90 minu
te Ia numai 18 minute.

Comitetul U.T.M. s.a preocupat 
de instruirea economică a acti
vului de tineret din uzină. Pentru 
responsabilii de brigăzi, membrii 
birourilor organizațiilor de secții 
U.T.M. și alți tineri au fost ținu
te un număr de 12 lecții care au 
avut ca temă : „Prețul de cost și 
reducerea consumului specific".

Pe primul trimestru al acestui 
an tinerii și-au propus să reali
zeze economii egale cu prețul de 
Cost al unei cisterne autopurtate

și a unei locomotive Diesel de 
120 C.P.

Discuțiile purtate în legătură 
cu extinderea acțiunii patriotice a 
tinerilor de Ia ,,Progresul“-Brăila 
au dovedit că această inițiativă 
a căpătat adepți în rîndul tine
retului dintr-un mare număr de 
întreprinderi.

Economisirea metalelor, scule
lor, energiei și combustibilului 
este însă stînjenită de existența 
unei slabe evidențe a economiilor. 
La uzina „23 August" sînt încă 
mulți tineri care au economisit 
metale, scule etc., dar despre 
care, contabilitatea secțiilor res
pective nu poate da nici o dată 
precisă.

Brigada condusă de Nicolae 
Roman de la întreprinderea 
„Electroaparataj" a predat con
tabilității secției numeroase bo
nuri prin care se arătau cantită
țile de materiale economisite. 
Niciodată, însă, rezultatele aces
tei brigăzi n.au fost cunoscute. 
Se motivează că ținerea unei e- 
vidențe pe oameni, echipe și bri
găzi e greoaie și nepractică. Este 
însă greșit să nu se aibă în ve
dere realizările nominale ale 
muncitorilor, pe cîta vreme eco
nomiile la nivelul secției se cu
nosc și se contabilizează. Un a- 
semenea sistem se practică și Ia 
secția strungărie a acestei între
prinderi. Aceasta Ii descurajează 
pe tinerii care pun suflțt in 
lupta pentru realizarea unor pro
duse cît mai ieftine și în același 
timp încurajează risipa și lipsa 
de grijă față de materia primă 
și cea auxiliară.

La secția debitaj a uzinei 
„Victoria" s-au economisit mari 
cantități de metal printc-o judi
cioasă croire. Cupoanele iși gă
sesc și ele întrebuințări, economi- 
sindu-se in acest fel mari canti
tăți de materiale. Dar cine a fă
cut aceste economii nu se poate 
spune pentru că în uzină încă 
n-a fost organizată evidenta lor. 
Aceleași dificultăți le intimpinâ 
și membrii brigăzii conduse de 
Dinu Gheorghe de la uzina „Va- 
sile Roaită" ale căror eccnomii 
de metale și scule, cu toate in
sistentele realizatorilor lor. nu 
sînt contabilizate.

Din dezbaterile tinerilor a re
ieșit că nici comitetele U.T.M. din 
întreprinderile amintite n-au fost 
aproape de preocupările tinerilor 
economi. Unul dintre efectele a- 
cestei lipse de interes este iară 
îndoială necontabilizarea econo
miilor. O altă urmare e necu
noașterea experienței dobindite 
de către unii tineri și deci slaba 
popularizare a acesteia in rindu- 
rile întregului tineret

Consfătuirea a stimit și mai 
mult interesul tinerilor în lupta 
pentru realizarea unor cît mai 
mari economii și, desigur, va con
tribui la intensificarea activității 
comitetelor U.T.M în urmărirea 
atentă și popularizarea largă a 
acestei acțiuni. 1. $1NCA

In Capitală și în numeroase o- 
rașe ale țării au loc adunări în 
cadrul cărora sînt înmînate 
distincții pe care Prezidiul Marii 
Adunări Naționale le acordă ma
melor care au născut 
mai mulți copii.

La festivitatea care 
miercuri după amiază 
ra deputatului de 
Popular al Capitalei, au fost de
cernate ordinele „Mamă eroină" 
și „Gloria maternă" precum și 
„Medalia maternității” la 40 de 
mame din București, care au 
născut și crescut mai mulți co
pil

In regiunea Timișoara au fost 
remise ordinele .Alamă eroină" 
și „Gloria Maternă" la 14 femei, 
iar .„Medalia maternității" clasa 
I-a Ș> a Il-a la 42 de mame.

Ordinele .Alamă eroină" 
„Gloria maternă", precum 
..Medalia maternității" an fost 
înmînate în regiunea Suceava la 
aproape 400 de femei

și crescut

a avut loc 
la Came- 
la Sfatul

INTILNIRE IMTRE FEMEI 
muncitoare și studente

Marți după amiază. * avut loc 
Ia Casa de Cultură a studenți
lor din Capitală o intiinire intre 
femei muncitoare din mai multe 
întreprinderi textile și studente, 
organizată de Consiliul Asocia
țiilor Studențești din orașul 
București și Comitetul Femeilor 
Democrate din R.P.R.

.In cursul tntilniri:. Maria Mi- 
ronescu. directoarea fabricii „Tri
cotajul Roșu". Maria Drăgules- 
cu. filatoare la uzinele textile 
„7 Noiembrie". Dumitra Săvu. 
ieșea, de la Filatura Romineas- 
că de Bumbac. Alexandrina Bu
lat de la Fabrica de Confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" și Maria 
S. Petre de la Industria Bum
bacului A. au vorbit studentelor 
despre viața și munca 
trecut și de acum.

Intt'nirea s-a sfirșit cu 
gram artistic executat 
dențl

linrniră ™ms experimentale 1111 S—< LJ ■ a a ■de scurt metraj
Pentru sprijinirea tinerilor re

gizori și operatori în complec- 
tarea și desăvârșirea cunoștințe
lor lor teoretice și practice, 
Centrul de producție cinemato
grafică ..București" va realiza 
începînd din acest an, filme ex
perimentale de scurt metraj. 
Aceste filme vot fi create de 
către regizorii tineri prin adap
tarea cinematografică a unor 
lucrări din literatura romină sau 
universală.

Filmele experimentale care se 
vor ridica Ia un nivel artistic 
corespunzător vot fi difuzate 
prin Direcția rețelei cinemato
grafice și difuzării filmelor.

lor din

un pro- 
de stu-

Noua emisiune
„Studenți interpreți 

la microfon"
Radiodifuziunea romină a ini

țiat o nouă emisiune muzicală 
săptăminalâ la care tși vor da 
concursul cei mai taientați stu- 
denți ai conservatoarelor muzi 
cale din țară. Noua emisiune mu
zicală. intitulată „Studenți inter
pret) la microfon" este menită să 
stimuleze și să popularizeze arta 
celor mai înzestrați tineri muzi
cieni

Interesant și folositor
(Urmare din pag. l-a)

că rul prin ceruri și atunci hur
ducăturile răbufnesc în tunete 
ptnă pe pămînt și că furiile lui 
sînt urmate de trăsnete ;i ful
gere izvorite din virfui biciului 
de foc. Așa se credea. Oamenilor 
din comună, tineretului Ii se mai 
spusese că nu este adevărat, li 
se citise din cărți, dar...... ploaia
tot de la dumnezeu vine". Tre 
buia făcută o experiență practi
că. trebuia să provoc intr-o ca
meră ploaie artificială — a spus 
tov. Tiron. $i am provocat-o. Pe 
patru bucăți de lemn înalte am 
pus o foaie de geam, iar pe ea 
am îngrămădit cițiva oulgări de 
gatată. Dedesubt, un primus 
o cratiță cu apă | ’ C
Spre mirarea și Incinta rea tutu 
ror sub geamul de sticlă, în cu- 
rind a Început să plouă".

In cadrul consfătuirii, ocupin- 
duse în mod special de meto
dica muncii în aceste cercuri, 

' participanții au avut posibilita
tea să facă un schimb de expe
riență bogat și deosebit de inte
resant. Cei care au luat cuvîn- 
tul au arătat că pentru buna 
desfășurare a activității acestor 
cercuri este nevoie ca tinerii să 
devină participanți activi la ex
periențele ce se fac și ta gene
ral la viața științifică a cercuri
lor. Tot la cercul din Cilieni după 
conferința „Singele și .-oiu! sin- 
gelui în corpul omenesc" a ur
mat un întreg pelerinaj prin 
fața celor trei microscoape. A- 
ceeași conferință s-a ținut și la 
căminul cultural cu o bună par
te a cetățenilor din comună. Cele 
spuse trebuiau dovedite din nou 
la microscop Și atunci, 5—6 bă
ieți din „cercul tinerilor natura, 
liști" au mers în sală cu ace 
sterilizate, au colectat cite o pi
cătură de singe de la cei care 
voiau să dea și apoi și-au invi
tat părinții și rudele la micros
cop să constate existența globu
lelor albe și roșii în singe. In
fluența în sală a fost mult mai 
mare pentru că experiența prac
tică era făeută de oameni din 
mijlocul lor.

întreaga muncă desfășurată 
de „cercurile tinerilor natura
liști” acolo unde ele activează, 
face tntr-adevăr să se năruie tot 
mai mult șandramaua misticis
mului, prohodită de hohotul de 
rîs al celor îmbrobodiți pînă nu 
demult. In caietul tînărului ță
ran muncitor Ciobanu Marin, 
din comuna Orlea, raionul Co. 
rabla se poate citi că „luna nu 
e mîncată de vîrcolaci șt nici 
soarele, că eclipsele nu aduc boli 
și nenorociri, că eclipsele au loc 
numai atunci cînd soarele, luna 
și pămîntul sînt pe aceeași li
nie". Tinerii au început să cu-

noască adevărul științific 
fenomenele naturii, au 
prin aceasta mult mai 
față de ideile mistice.

despre
Jevenit 
imuni

s cu 
pusă la fiert.

Penfru cele mai avansate 
metode agrotehnice

In cadrul acestei consiătuiri 
un loc important l-a ocupat dis
cutarea problemelor legate de a- 
gricultură, problemele privind 
râspindirea metodelor științifice 
de lucrare a pămintului și a 
popularizării in rindurile tinere
tului a unor noțiuni elementare 
de biologie.

Gheorghe Ciupagea din comu
na Flăminda, raionul VInju Mare, 
povestea cu însuflețire de răspîn- 
direa care a luat-o în urma 
lecției practice, construirea de 
răsadnițe. Prin muncă voluntară 
tinerii au construit 6 răsadnițe, 
care au dat rezultate foarte fru
moase. Bădescu Aurelia din co
muna Bobicești, raionul Balș, a 
vorbit de interesul stîrnit în rîn- 
durile tinerilor de lecția „Cultu
ra legumelor". „In momentul de 
față — a spus vorbitoarea — tn 
foarte multe case din comuna 
noastră găsești mici cuburi nu- 
tritive făcute tn coajă de ouă. 
Plantele au crescut trumos. Iar 
oameni) sint hotăriți ca pentru 
anul viitor să construiască și 
răsadnițe speciale.

Vorbind despre atragerea fet»- 
lor in aceste cercuri, tovarășa 
Bădescu a arătat influența pe 
care au avut-o în această direc
ție lecțiile despre cultivarea plan
telor de casă. „Fetele noastre au 
în momentul de față liliac înflo 
rit în casă".

Dind o atenție deosebită pro* 
blemelor privind diferitele cam
panii ale muncilor agricole, „cer. 
cui tinerilor naturaliști" din co. 
muna Fărcașele, raionul Caracal, 
s a ocupat în mod practic de 
pregătirea lotului experimental. 
Participînd aproape toți cei 63 de 
cursanți la munca de pregătire 
și selecționare a semințelor, ei 
au reușit să înființeze centre de 
încercare a puterii de germinație 
atît la școală cît și la cursanți 
acasă, de exemplu la utemiștii 
Petre Marcu, Petre Gînje și la 
mulți alții.

Rezultatele practice ale popu
larizării lucrării pămintului cu 
mijloace mecanizate și pe bază 
științifică, dovedirea superiorită
ții unei astfel de munci, s-au 
concretizat și în faptul că un nu
măr însemnat de tineri, împreună 
cu familiile lor, s-au înscris în 
formele colective de lucrare a pă- 
mintului. In comuna de care am 
vorbit mai sus. în toamna trecu
tă, pentru întovărășirile ggricole

erau numai 18 cereri, iar acum 
63. Pentru întovărășirea din sa
tul Hotar de Ia 42 cereri s-a a 
juns în momentul de față la 140.

Participanții la consfătuire au 
subliniat de asemenea roiui im
portant pe care îl au expozițiile 
în munca „cercurilor tinerilor 
naturaliști" Aproape fiecare cerc 
în parte are organizat sau inten
ționează să organizeze dte o 
expoziție privind rezultatele ac
tivității sale. Mult in.eres a 
stîrnit intenția tovarășului Con
stantin Iliescu, președintele cer
cului din comuna Orlea. raionul 
Corabia, în legătură cu organi
zarea unei expoziții cu toate 
plantele de cultură locală și deri
vatele lor. La această expoziție, 
lingă fiecare plantă se vor expu
ne și agenții dăunători c*t și mă
surile practice de extirpare a lor.

Toți participanții la consfătui
re au subliniat de asemenea ne
cesitatea existenței unul lot de 
experiență pentru fiecare cerc tn 
parte.

I. PETRU

Drumul nostru nou
(Urmare din pag. l-a)

de cîte 5 ori pe ziIau masa aici — - _
și se odihnesc fără grijă, sub con
trol medical, ca într-o adevărată 
casă de odihnă, fără să-și între
rupă munca.

Multe fete tinere — chiar și 
muncitoare mai vîrstnice — în
vață la liceul întreprinderii. Prin
tre acestea mă număr și eu. Nu-mi 
vine ușor: dimineața la liceu și 
după amiaza în filatură, dar știu 
că învățătura îmi va fi de folos, 
că pe măsură ce voi avea mai 
multe cunoștințe, voi putea să-mi 
organizez și mai bine munca și 
să le ajut pe tovarășele mele.

Să înveți și să-ți ridici califica
rea profesională este o datorie a 
tuturor muncitorilor. Cu atît mai 
mult cu cît fiecare dintre noi sîn- 
tem nu numai ajutați, ci lăudați, 
cinstiți pentru fiecare din succe
sele noastre. Eu, de pildă, am 
fost aleasă deputată în Sfatul 
Popular al Capitalei și acum, de 
curînd, deputată în Marea Adu
nare Națională.

Dacă veți veni în întreprinde
rea noastră, veți vedea cîte pla-

nuri frumoase de viitor avem șî 
cum le dăm viață : 150 de tinere . 
muncitoare țesătoare și filatoare 
sînt instruite acum pentru a cu
noaște și a pune în practică folo
sirea tăinuirilor unice. Pentru a- 
ceasta, cîteva dintre fruntașele cu 
experiență îndelungată îndeplinesc 
munca de instructoare.

De asemenea maiștrii și ajutorii 
de maiștri sînt reinstruiți în acest 
scop.

Ziua internațională a femeii a 
fost întîmpinată și la noi in fa
brică ca o adevărată sărbătoare. 
Numeroase muncitoare se întrec 
pentru titlul de : „Cea mai bună 
filatoare sau țesătoare".

In felul acesta vrem să ne a- 
rătăm dragostea și devotamentul 
care ne leagă de regimul nostru, 
de partidul nostru drag, care ne-a 
ridicat la o viață nouă și fru
moasă.

Regimul democrat-popular nu 
numai că a creat femeii posibili
tatea de a-și desfășura aptitudi
nile ei, de a pune în folosul po
porului munca ei creatoare, dar a 
și încurajat-o pe acest drum, a a- 
jutat-o.

Am intrat în noul 
^Gospodina" din str. Academiei 
ți gindurile mi-au zburat spre... 
o lingură. S-ar părea că avînd a- 
semenea ginduri, aț fi trebuit să 
trec pragul unui magazin cu ar
ticole de menaj. Nicidecum. Gî ri
dul cu lingura s-a născut spon
tan, reacție la prima imagine în
registrată.

Simplu: mă întrebam cit costă 
o lingură. Cineva mi-a spus că 
5—6 leL Eu am admis un preț 
mai mare : chiar 10 lei (să fiu ier
tat dacă am exagerat sau micșo
rat prețul; de altfel, nu aceasta-i 
esențialul}. 10 lei înseamnă puțin, 
as spune chiar o sumă infimă, 
față de ce s-a cheltuit cu amena
jarea magazinului „Gospodina*.

Artizanatul romîDesc 
peste hotare

Minunatele covoare cu desene 
rominești și orientale, țesături na- 
țienale, bluze modeme cu motive 
folclorice, ii, obiecte din lemn, 
ceramică și aragomt, împletituri 
din răchită, articole de marochină- 
rie etc-, executate cu gust în coo
perativele meșteșugărești de artă 
populară sînt foarte nmlt apreciate. 
Originalitatea, armonia desenelor 
și a culorilor au impresionat mult 
pe vizitatorii diferitelor expoziții 
de artă populară și tirguri inter
naționale unde țara noastră a fost 
reprezentată, in afară de produse 
ale industriei și de obiecte de artă 
populară. Multe din aceste obiecte 
au fost ctBnpărate cu plăcere de 
publicul amator de obiecte de ar
tizanat

In ultimii ani țara noastră a or
ganizat expoziții de artă populară 
în Anglia. Argentina. Austria, Bel
gia. R-P. Bulgaria. R.F. Germană, 
Italia, Luxemburg. R.D. Vietnam 
etc.

Ih prezent exportăm obiecte de 
artizanat în Franța, U.R.S.S^ El
veția. R. Cehoslovacă. Belgia. 
Olanda, S.UA^ Canada, țări din 
Orientul Mijlociu și Africa etc.

In acest an la Milano, Bruxelles, 
Paris, Leipzig. Zagreb. Salonic, 
țara noastră va expune în cadrul 
tîrguriloT internaționale pe lingă 
celelalte produse industriale și 
numeroase obiecte de artizanat

Dar în fond — cefi rpune — ce-i 
CU lingura ?

CU lingura n-ar fi nimic, dar 
FKRA.^ Și cu asta am pur dege
tul pe rană. In luxosul magoam 
„Gospodina- cinsătoarea — cum 
se poate remarca ți din imaginea 
înregistrată de fotoreporterul no
stru — sercețte pe cumpărUori 
fără a folosi banalul mrtrv- 
ment denumit lingură. Pur ți 
simplu, ciră mina tn plaiotd cu 
sarmale, secate un mal.iăr ți apoi, 
îl aruncă pe hirtic cțezatâ pe un 
cintar (ți intîmpiarea se petrece 
nu numai cu sarmalele, ci ți 
alte ^emi-preparate~).

Ce ar trebui ?
1. — o lingură sau un 

strumesst adecoat .
2. — grifd pentru igienă.
Prima se poate obține cu 

mult 10 Iei. A doua — sperăm 
resursele interne ale conțtUn- 
salariaților magazinului.

M
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PAPP FERENC; „Torpila"
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Primăvara... 
pe Dunăre și Bega

Zilele acestea a intrat tn ci- 
goare cranul de pnmâvară 
al curtelcr fluviale de pasa

geri intre porturile dunărene.
Noul orar prevede curse regu

late zilnice intre porturile Br&L:- 
Piatra Frecăței, Brăila-Mărațu, 
Brăila-Măcin, Orșova-Moldova Ve
che, Turr.u Scverin-Cstrocul Mare 
ți Timișoara-Otelec. Intre Călă
rași ți Ostrov cursele de pasageri 
se fac de două ori pe zi, iar cursa 
intre Brăila ți Galați, care este 
deservită de noul vas de pasageri 
„Reșița", se face de trei ori pe sL

Pe distanțele Brăila-Oltina ți 
Brăila-Sulina, cursele de pasageri 
se fac odată la două zile. Tot la 
doua zile se efectuează ți cursa 
de pasageri Chilia Veche-Tulcea- 
Sf Gheorghe, care este deservită 
de vasul „Hunedoara", construit 
anul trecut, ca ți vasul 
la atelierele navale Orșova.

La întocmirea noului orar s-a 
avut în vedere deservirea cu prio
ritate a localităților mai îndepăr
tate de alte mijloace de transport, 
precum ți asigurarea legaturilor 
cu trenurile de călători.

NOUTĂȚI FILATELICE
Recent, Ministe

rul Poștelor și Te
lecomunicațiilor a 
pus in circulație 
prima emisiune de 
mărci din acest an. 
Noua efhisiune este 
consacrată Împlini
rii a 50 de ani de 
la răscoalele țără
nești din 1907. 
Timbrul, cu valoa
rea de 55 de bani, 
culoarea cenușiu- 
albăstrui, reprodu
ce cunoscutul ta
blou „1907“ al pic
torului Octav Băn- 
cilă.

Totodată, In do
rința de a se sti
mula activitatea fi
latelică, a fost in-

Ia timbrele 
colecții un

trodus 
pentru 
nou sistem de abo
namente pe țări si 
pe teme.

Abonamentele pe 
țări cuprind f 
emisiunile noi 
tara noastră, 
cum și cele 
importante 
vor apărea 
cursul acestui an 
In R.P. Bulgaria. 
R. Cehoslovacă, 
R.P. Chineză, R.D. 
Germană, 
Iugoslavia, 
Polonă și U.R.S.S. 
Abonamentele pe 
teme sînt grupate 
pe emisiuni cu

toate 
i din 

pre- 
mai 
care

In

R.P.F.
RP.

IN CULISELE
(Urmare din pag. l-a)

Cu cît putemtorul de contrast._ _ .
distinge mai multe pătrățele de 
nuanță diferită, cu atît contras
tul imaginii este mai bun. In 
sfirșit, cercurile și pătratele 
trasate pe miră ne servesc la 
controlul deformațiilor imaginii.

ÎNCEPE EMISIUNEA

tă- 
a-

Deodată ta studio se face 
cere. Pe ecranele de control 
pare imaginea crainicei.

Coborîm în sala unde se află 
crainica, așezată ln_ fața teleca- 
merii. La ce distanță de obiectiv 
credeți câ se află ? La o jumă
tate de metru. Orice mișcare îna
inte sau înapoi riscă să facă 
imaginea neclară.

Dar iată că Mariana Zaha- 
rescu începe să se agite, tușește, 
își aranjează ținuta. O privire pe 
ceas. Sînt orele 7 fără 10 secun
de Ca prin minune, expresia de
gajată de pe figura crainicei se 
șterge. Curînd ea anunță : „Bună 
seara, dragi spectatori. Studioul 
de televiziune București își înce
pe emisiunea de astă seară cu un 
jurnal de actualități..."

CUM SE TRANSMIT 
FILMELE

Instalația se numește tele- 
cinema și se compune din 2 pe
rechi de aparate de proiecție ci

facă

nematografică, care, prin inter
mediul unui sistem de oglinzi așe
zate la 45 de grade trimit ima
ginile alternativ in două camere 
de televiziune.

Vă întrebați poate de oe 'Urnele 
transmise sînt mult mai neclare 
decît imaginea crainicei ? Răs
punsul este simplu : instalația nu 
este încă reglată, iar în momen
tul de față o echipă de tehni
cieni sovietici ae ocupă cu pune
rea ei la punct.

STUDIOUL
va cuprinde 2 platouri, de 
unde se vor face transmisiu
nile. De pe platoul mare de 600 
de metri pătrați se vor putea 
transmite spectacolele de mare 
desfășurare, iar de pe platoul mic 
de 60 metri pătrați se vor trans
mite conferințe, muzică vocală 
etc.

Telecamerele, așezate pe tripie- 
de hidraulice speciale, seamănă 
la prima vedere cu niște aparate 
de filmat. Au și ele o turelă cu 
4 obiective, uri vizor prin care 
operatorul urmărește imaginea si 
2 minere

Imaginea captată șl „dichisită" 
în studio este trimisă acum spre

STAȚIA DE EMISIE
din „Casa Sctnteii" printr-un 
cablu coaxial de 3 km. Cablul co.

subiecte din muzi
că. sport aviație, 
faună și floră.

Tot pentru iubi
torii filateliei este 
consacrată 
activitate 
rială.

o vie 
edito- 

In Editura 
Tineretului a apă
rut recent „Că
lăuza filatelistului" 
de VaL Tebeică. 
far In curînd va fi 
editată a ? x edi
ție a Cat/.ogului 
de timbre' romî- 
nești emise Intre 
anii 1948—1956. 
Editura Tehnică 
pregătește de ase

menea .Albu
mul timbrelor din 
R.P.R."

se

Recentul volum de schițe și 
nuvele „Torpila“ al lui Papp 
Ferenc pune în fața cititorului o 
•«emarică bogată și interesantă. 
Pe drept cuvint se poate spune 
că Hoele creații din volum sînt 
ijcrări izbutite, cu personaje 
puternic conturate, bine individu- 
a'.izate, care se mișcă și vorbesc 
viabil și convingător. Eroii se 
dornesc în raporturile sociale 
dintre ei. Înv mg ș» nl învinși, 
incest și nrâsc cu pasiune. Ceea 
ce caracterizează în primul rînd 
personajele tai Pap? Ferenc este 
frămintărea lor interioară. Pe 
p-xncrile acestei frămîntări
vede capacitatea scriitorului de a 
realiza tipuri complexe, în care 
liniarul afectiv șt raționa! nu-și 
seamaiează prezența. Autorul a 
șuut să aleagă din suma iutim- 
piăruor cotidiene elementele cele 
mai reprezentative și dramatice, 
pline de neprevăzut etic, nelipsite 
de consistență spirituală, și să le 
ridice prin talentul său la o putere 
generalizatoare. Eroii săi sint si- 
taați in cadrul aceluiași cotidian.

I Ei stat optimiști, curați sufletește 
și dornici de fericire, cauze pen
tru care nu-și precupețesc elortul. 
S.mplomul indiferentei față de 
viață șt oameni le este total 
străin. Setea de a fi folositori ii 
determină sa și solicite prezen
ta în arena socială — loc în care 
ma; toata personajele volumului 
„Torpila" își capătă conturul pre
cis al personalității lor literare.

Cele mai izbutite lucrări din 
volum ni se par a fi „Odihna", 
„Conștiința* și „Rugina* Izvorâ
te din viața de toate zilele, cu 
subiecte fără complicații inutile, 
ele reușesc prin dramatismul lor 
să atragă atenția cititorului

In „Odihna* subiectul este cît 
se poate de simplu. Un ziarist 
plecat pe teren, fire comodă, ră
mas In pană de mașină tn plin 
dmp. nu dorește decît sî 
dihnească cit mai repede, 
tind intr-un sat. Timar 
trebuie să se mulțumească, 
cu! patuluj comod de acasă, cu o 
laviță tare. Felter Iănos, medi
cul comunei, ti tulbură somnui 
rfvnit, rugîndu-1 să-și spună pă
rerea asupra unei monografii a 
regiunii, la care lucrează de un 
an și jumătate. Plin de nemulțu
mire și revoltat de această în
drăzneală. ziaristul acceptă cu 
greu. Dar nici tn casa doctorului 
nu-și găsește liniștea și somnul. 
Un caz urgent solicită prezența 
medicului. Ziaristul îl urmează. 
Bolnava este purtată de cei doi 
pe o 
acolo 
șina 
beat, 
folos 
tn mare pericol. în fața acestei

se o- 
tnop- 

Istvan 
tn lo

scară pînă în sat, iar de 
trebuie transportată cu ma- 
urgent la spitaL Șoferul, 
refuză neomenește să fie de 
unui semen de al său aflat

situații grave, Timar uită de o- 
dihna mult visată, se urcă la vo
lanul mașinii, deși nu știe să 
conducă bine și transportă bolna 
va la spital. Intîmpiarea îl ' 
pe ziarist să înțeleagă că 
colo de cifre, față de 
avea predilecție, stă cel 
prețios lucru : omul. Această 
coperire șterge de pe chipul și 
din sufletul ziaristului „oboseala"

Nuvela „Rugina" ne înfățișea
ză într-un cadru de puternic dra 
matism viața familiară a lui 
Birt Gyula. Căsătorit cu Gali 
Iutka. o fată bună dar p'.ină de 
toane, Biro are Ia irceput o 
viață tihnită. Necazul începe o 
dată cu numirea lui ca președin
te de sfat popular într-o co
mună. Iutka, obișnuită cu viața 
de oraș, nu concepe să-și urmeze 
soțul- Rămasă singură și căzlnd 
sub influența prietenelor sale, 
soția tai Bird dorește să devină 
mondenă, elegantă, cochetă. 
Lipsa de bani mulți o determină 
să-și mintă soțul să-1 oblige să 
iacă lucruri pe care le detestă. 
Răceala dintre ei se accentuează 
odată cu timpnl. Iutka tși are 
viața sa proprie, plăcerile ei. iar 
Biro se frămintă neputincios. Tn 
cele din urmă, ruptura pare ine
vitabilă. tn drum spre sfatul 
popular. Birt iși dă seama că 
n-a făcut totul pentru îndrepta
rea soției lui, că n-a discutat 
deschis cu Iutka și se întoarce 
înapoi în oraș să aibă o explica
ție prietenească cu femeia la 
care ține. El își dă seama că so
ția Iui e o fire cinstită și bună, 
dar „rugina roade și fierul dacă 
nu-i vii 
zbucium 
nuvela 
cea mai 
lum.

„Conștiința" își merită titlul. 
Acțiunea, a cărei intensitate 
atinge limite maxime la un mo
ment dat, are în 
tractoristul Geza 
citor priceput și 
narațiunii începe 
de iarnă, cînd viscolul amenință 
șopronul și tractorul exploatării 
forestiere. Brigada de tăietori
care doarme în aceeași cabană 
cu Acs sare să salveze tractorul. 
Singur Geza 
mai departe, 
nunt începe 
sufletească a 
nimeni nu-i 
simte răceala și dojana mocnită 
a tovarășilor săi de muncă. Ho- 
tărît să-și răscumpere greșeala, 
Acs dă dovadă de un mare e-

face 
din- 
care 
mai 
des-

de hac" Prin autenticul 
interior al celor doi eroi, 
„Rugina" este, credem, 
izbutită lucrare din vo-

centrul ei pe 
Acs, un mun- 
capabil. Firul 
într-o noapte

rămîne să doarmă 
De la acest amă- 
marea frămtntare 
tractoristului. Deși 

impută nimic, el

u

TELEVIZIUNII
axial este format dintr-un cilin
dru metalic tn al cărui ax, fixat 
cu izolatori, ae află un conduc
tor din cupru. Această construcție 
este necesară, deoarece semnalele 
de frecvență ultraînalte ale tele
viziunii, trimise pe un cablu obiș
nuit, n-ar mai ajunge la destina
ție și s-ar pierde în spațiu.

La stația de emisie semnalele 
primite de la studio, sînt mult 
amplificate și, cînd au căpătat o 
putere de 15 kw. pentru imagini 
și 7,5 kw. pentru sunet, sînt tri
mise ta antena așezată la 110 m. 
înălțime care le răspîndește cu 
dărnicie ascultătorilor. Acest pri
vilegiu îl au însă numai ascultă
torii așezați într-o rază de 100 
de km. Cei mai depărtați trebuie 
să se bazeze pe „noroc", care este 
reprezentat de o reflexie mai pu
ternică a ionosferei.

In stația de emisie e bi.ne să te 
miști ou băgare de seamă: apa
ratura complexă a stației adă
postește tensiuni de 15.000 volți

Pornirea, oprirea și întregul 
mers al agregatelor stației stat 
automatizate. Comanda lor se 
face printr-o simplă apăsare pe 
buton de la masa de comandă 
care declanșează simfonia de ope 
rații complexe necesare emisiunii.

Ar trebui ca la sfîrșitul acestei

vizite să vă mai spunem cîte ceva 
despre

MAȘINILE DE REPORTAJ

care stat două autobuse Z.I.S. a 
căror singură particularitate ex
terioară o constituie platforma 
fixată pe acoperiș destinată să 
susțină aparatele de reportaj și 
antena radioreleului.

înăuntrul autobuselor se atlă, 
la scară mai mică, aceleași in
stalații ca și în studio.

De data aceasta semnalele nu 
se mai pot transmite la emisie 
prin cablul coaxial, deoarece ma
șinile se deplasează în cele mai 
felurite locuri, stadioane, teatre 
pe străzi, de unde este imposibil 
să se întindă cablul coaxial.
Semnalele reportajului se trans

mit la stația de emisie prin ra- 
dioreleu, adică printr-un fascicol 
de unde de 12 cm. lungime de 
undă, radiate cu o antenă spe
cială cu reflector parabolic, care 
creiază o legătură rectilinie, invi
zibilă, dar solidă, cu turnul sta
ției de emisie

Tn cele 4 colțuri ale turnului 
sînt așezate cele 4 antene de re
cepție ale RADIORELEULUI. în
zestrate și ele cu reflectoare pa
rabolice care adună undele fasci
colului în focarul lor de un.de 
pleacă In camera de control a ra
dioreleului (care este tot un fel 
de cameră de regie),

roism în muncă, manifestîndu-și 
în felul acesta profundul .său 
regret.pentru cele întîmplate. To
pirea zăpezilor creează primejdia 
inundării instalațiilor și a ca
banei exploatării. Tractoristul, 
cuprins de dorința sinceră de a 
ii de folos, pornește cu tracto
rul pe o muche abruptă de mun
te să salveze exploatarea de pe
ricol. Cu multă abilitate și singe 
rece Acs reușește să deblocheze 
valea de bușteni, tnlăturtnd pri 
mejdia. Pentru prima oară, după 
multă vreme, tractoristul Gaza 
Acs se simte puternic și voios, 
dispus din nou să-i privească ■ 
drept în ochj pe tovarășii săi de 
muncă.

Dacă despre majoritatea pro. 
ductiilor literare din volumul 
„Torpila" se pot spune nu
mai lucruri bune, nu aceeași 
situație se prezintă cu „Cale 
limpede”. Aici, autorul a vrut 
să ne prezinte figura unui 
muncitor fruntaș — Albert Mis
ka — plecat dintr-un depou de 
locomotive la odihnă. In stațiune, 
Albert o cunoaște pe Kato și se 
îndrăgostește de ea. Din ace3t 
moment „Cale limpede" încetea
ză de a mai fi o producție lite
rară izbutită. Discuțiile celor doi 
îndrăgostiți se învîrtesc exclusiv 
tn jurul problemelor de produc
ție. Tn felul acesta, eroii lui 
Papp Ferenc sînt sărăciți de sen
timente intime, devin palizi și 
neconvingători. Albert Mișka este 
animat, ca majoritatea persona
jelor din volumul „Torpila", de 
frumoase sentimente cetățenești. 
Omul are însă o complexitate de 
sentimente, o pluritate de rela
ții. Reducerea lor numai și nu
mai U profesia personajului în
gustează nepermis această bo
gată configurație morală a omu
lui. Neexplicabilă ni se pare și 
plecarea lui Miska din stațiune 
fără să-și anunțe iubita. Așa cum 
ne este prezentat eroul, e de-a 
dreptul imposibil să crezi 
poate raționa atît de pueril
legătură cu supărarea și gelozia 
iubitei sale. Realizarea artistică 
a lui Albert Miska, 
aspect, contrazice logica 
schematică.

Volumul de schițe Ș> 
„Torpila" demonstrează
samblu, talentul lui Papp Fe
renc. Scrisă tntr-un stil viol, în 
traducerea acceptabilă a lui Kati 
și Mihnea Fuîorescu, cartea este 
apreciată pe merit de cititori.

că 
în

sub acest 
și este

nuvele
tn an-

MIHAI STOLERII

Pe șantierul Prut-Iași
Lucrările hidrotehnice pentru alimentarea cu apă a orașului 
Iași au ajuns într-o fază înaintată. In fotografie: un aspect de 
la șantierul complexului 

magazinarea apei.
hidrotehnic pentru filtrarea și în-
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* Un nou stat pe harta lumii # Oaspre ca au conferit Dulles și von Brantano
* Succesul artiștilor romîni la Moscova * Presa occidentală despre 

situația guvernului italian.

Vom face totul 
pentru adîncirea 

prieteniei polono-sovietice 
a declarat ministrul Atacărilor Externe al R.P. Polone

MOSCOVA 6 (Agerpres). — nală. Poporul polonez a dovedit 
TASS transmite : La 5 martie în ultimele alegeri că el înțelege
Â. A. Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., a oferit 
o recepție în cinstea lui A. Ra
packi, ministrul Afacerilor Ex
terne al R. P. Polone, care se află 
la Moscova.

A. A. GROMÎKO a salutat căl
duros în cuvîntarea sa pe minis
trul Afacerilor Externe al R P. 
Polone. A. A. Gromîko a spus că 
dezvoltarea contactelor priete
nești între cele două popoare fră
țești va sluji la întărirea conti
nuă a prieteniei dintre Uniunea 
Sovietică și Polonia, a prieteniei 
dintre poporul sovietic și cel po
lonez.

A. RAPACKI a subliniat în cu- 
vtntarea sa importanța tratatului 
semnat cu privire la marcarea ac
tualei frontiere de stat sovieto- 
poloneze în regiunea Mării Bal
tice.

— POLONIA ESTE LEGATA 
DE UNIUNEA SOVIETICA ȘI 
ȚĂRILE SOCIALISTE PRIN ȚE. 
LUL ISTORIC COMUN AL 
CONSTRUIRII SOCIALISMU
LUI, a spus în continuare A. Ra
packi. Numai pe calea construc
ției socialiste Polonia poate să 
lichideze moștenirea înapoierii, 
să se dezvolte din punct de ve
dere economic și cultural, să-și 
consolideze poziția ei internațio-

aceasta și că nu va părăsi calea 
socialistă a dezvoltării sale.

Nu există și nu poate exista 
contradicție între voința noastră 
de a merge pe calea socialistă, 
de a adînci prietenia noastră fră
țeasca cu Uniunea Sovietică și 
cu toate țările socialiste și nă. 
ztiinta noastră de a îmbunătăți 
relațiile, de a dezvolta schimbul 
comercial și cultural cu celelalte 
state.

Vorbind în încheierea cuvîntării 
sale despre prietenia polono-so- 
vietică A. Rapacki a spus: Facem 
și vom face totul in țara noastră 
pentru a adinei această prietenie 
tn numele măreței 
unește..

cauze care ne

★
La 6 martie au 

cova plecind spre 
packi, ministrul Afacerilor Exter
ne al Republicii Populare Polo
ne și persoanele care îl însoțesc.

părăsit Mos- 
patrie A. Ra.

Corespondentul „Scînteii tineretului0 din Phenian ne transmite;

O vizită la tineretul
Artiștii romîni de operetă 

și-au început turneul în U.R.S.S
uzinei din Puktiun

MOSCOVA 6 Corespondentul 
In seara 

la Teatrul 
Moscova 

V. I. Ne- 
ansamblul

Agerpre# transmite: 
zilei de 6 martie a c. 
muzical de stat din 
,,K. S. Stanislavski și 
mirovici-Dancenko", 
Teatrului de Stat de Operetă din 
București și-a început turneul In 
U.R.S.S. prezentind opereta 
„Lăsați-mă să tint" de Glierase 
Dendrino, laureat al premiului 
de stat. Sala teatrului a fost 
arhiplină.

Compozitorul I. S. Miliutin a 
salutat prezența artiștilor de o- 
peretă romlni la Moscova, spe
riind intre altele:

Arta d-voastră muzicală, minu
natele cîntece populare, dansurile 
populare pline de viață, talentații 
d-voastră compozitori, poeți, cîn- 
tăreți și artiști sînt bine cunos- 
cuți și îndrăgiți de spectatorii și 
ascultătorii de radio sovietici. 
Turneul dvs. ne va permite să 
cunoaștem și mai bine și mai pro
fund arta d-voastră. Ni se oferă 
de asemenea prilejui de a stabili 
și legături personale, prietenești.

In numele colectivului Teatru
lui de Operetă din București a 
răspuns Costel Rădulescu, artist 
emerit al R.P R. directorul Di
recției Muzicii din Ministerul Cui. 
turti al R.P.R..

„Inimile noastre stnt pline de

admirație pentru minunatele rea
lizări pe care le întilnim Ia tot 
pasul, sînt pline de recunoștință 
pentru primirea călduroasă făcu
tă încă din primele clipe decînd 
am pășit pe pămintul sovietic.

Vă rog să considerați emo)ia 
noastră din această seară ca iz- 
vorind din dorința fierbinte de a 
contribui pe calea artei la conso
lidarea și creșterea prieteniei din
tre poporul 
vietic".

Aplauzele 
chemări la 
și autorului, au prilejuit o ade
vărată manifestare a prieteniei 
dintre cele două popoare.

romîn și poporul so-

îndelungi, repetatele 
rampă ale actorilor

Vizitat tn urma cu trei ani, 
tn orașul Puktiun, Iți apărea un 
tablou trist: pretutindeni cără
mizi sparte, mormane de tencuia
lă desprinsă și fiare vechi.

Văzut de curlnd însă, acest loc 
este de nerecunoscut: în locul rui
nelor și dărîmăturilor se înaltă 
astăzi mărețele corpuri ale unei 
uzine moderne ridicată aici după 
terminarea războiului.

Primul lucru care te impresio
nează cind intri pe poarta și a- 
poi în atelierele uzinei sînt desi
gur giganticele mașini.unelte. 
Intr-adevăr, uzina are cu ce să se 
mîndrească. In secțiile ei se pro
duc motoare cu combustie inter
nă, gazogeneratoare, grinzi pen
tru poduri, cazane de aburi, cu-

Sărbătorirea independentei 
Statului Ghana

Slăbirea coaliției guvernamentale italiene
ROMA 6 (Agerpres). — Co- încredere doar cu o majoritate 

respondenții presei occidentale a- 
flați la Roma se ocupă pe larg de 
divergențele care ee manifestă în 
ultimul timp în sfanil coaliției gu
vernamentale din Italia,

După cum se știe, la cfîrșitul 
lunii februarie Consiliul național 
al partidului republican a hotă- 
rît retragerea partidului di-n coa
liția guvernamentală.

Divergențele din sinul coaliției 
guvernamentale au slăbit consi
derabil poziția primului ministru 
Segni, fapt care a reeșit limpede 
cu prilejul votării la 28 
a proiectului de lege cu 
folosirea pămintului.

Guvernul a obținut

februarie 
privire la

votul de

infimă de voturi: 285 contra
277.

Corespondentul din Roma al 
ziarului „Die Tat", scrie că ne
mulțumirea față de politica par
tidului democrat creștin a crescut 
considerabil și în rindurile par
tidului social-democrat care face 
parte din coaliția guvernamen
tală La Milano a avut loc o con
ferință a aripei de ,,stingă" a par
tidului social-democrat la care au 
participat 5 membri din condu
cerea partidului și reprezentanți a 
24 federații locale. Participanții 
la conferință au votat in unanimi
tate o rezoluție cerind ieșirea 
partidului social.democrat din 
coaliția guvernamentală.

t

GHANA esie al 9-lea teri
toriu african care se smulge 
din ghlarele colonialismului. 
Situat In Africa de Vest, pe 
malurile golfului Guineea, in
tre Africa occidentală france
ză și Togo-ul francez, noul 
stat are o întindere de 240.000 
km. pătrați, cu o populație de 
4.400.000 locuitori a căror o- 
cupație principală este agri
cultura. In componența noului 
stat Intră fosta colonie Coas
ta de Aur, protectoratele en
gleze Ashanti, 
teritorii 
Togo.

Noul 
Ghana după 
african caro 
ceste locuri 
pină în 1482 cînd a fost cotro
pit de către portughezi.

din

stat

așa numitele 
nord și ținutul

s-a denumîl 
numele statului 

a existat pe a- 
în Evul Mediu

S.U.A. urmăresc menținerea încordării 
în Orientul Apropiat și Mijlociu

— Conferinja de presă a lui Dulles —
WASHINGTON 6 (Agerpres). 

Conferința de presă din 5 mar
tie a secretarului de stat al 
S.U.A., Dulles, a fost consacrată 
în primul rind problemelor Orien
tului apropiat și mijlociu,

Dulles a spus că retragerea tru- 
fielor israeliene va duce la stabi- 
irea unor condiții „mai stabile și 

mai calme" in această parte a lu
mii. Totuși, din declarațiile ur
mătoare ale lui Dulles se pu
tea vedea câ S.U.A. INTENȚIO
NEAZĂ SA MENȚINĂ IN 
INTERESUL LOR ÎNCORDA
REA IN ACEASTA PARTE A 
LUMII ȘI CAUTA IN ACEST 
SCOP SA RAPEASCA EGIPTU
LUI CU AJUTORUL TRUPELOR 
O.N.U. REGIUNEA GAZA ȘI 
SA TRANSFORME GOLFUL 
AKABA INTR-O AȘA NUMITA 
„CALE DE APA INTERNAȚIO
NALĂ".

Dulles a confirmat declarațiile 
anterioare ale reprezentanților 
oficiali ai S.U.A., în care era ex
pus de fapt programul presiunii 
asupra Egiptului.

Secretarul de stat al S.U.A. 
s-a eschivat de la decla
rații privind obiectiunile Eșiptu- R. P. Chineze de către corespon- 
lui. Indiei și altor țări împotriva denții americani, recurgind la 
planului prezentat la 
S.U-A. ca Egiptul să

de suveranitatea asupra Gâzei și 
golfului Akaba și a arătat că 
după retragerea trupelor israe- 
liene Egiptul trebuie să respecte 
acest plan pentru..... a nu primej
dui pacea". Dulles a încercat să 
impună Egiptului condițiile în 
care trebuie să fie reluată naviga
ția prin Canalul de Suez și a 
preamărit în această ordine de 
idei planul prezentat de puterile 
occidentale, care prevede de fapt 
așa-numita administrare interna
țională a canalului.

Dulles a refuzat să comenteze 
știrea privind faptul că la apro
piata sesiune a consiliului miniș
trilor 
S.E.A.T.O.
examinată posibilitatea ca S.U.A. 
să livreze
ganizații proiectile teleghidate 
Dulles a recunoscut de fapt că 
membrii S.E.A.T.O., și în primul 
rind S.U.A., manifestă un interes 
deosebit pentru situația din in
donezia.

Duiles a apărat politica S.U.A. 
față de R. P. Chineză și în spe
cial politica interzicerii vizitării

țărilor participante 
din Canberra va

la 
fi

membrilor acestei or

la 
inițiativa născociri privind China Popu- 
f:e lipsit Iară.

Vizita delegației sindicale romîne 
în Ungaria continuă

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — legației a avut 
membri ai C.C. 
muncitorilor din 
mentară.

Tot in cursul 
membrii delegației au vizitat și 
redacția ziarului „Nepakarat", or
ganul central al C.C.S al munci
torilor din R.P. Ungară.

Seara, delegația a asistat la o 
reprezentație la Teatrul de Ope
retă din Budapesta.

Corespondentul Agerpres trans
mite : In cursul zilei de 6 mar
tie, delegația sindicală romină 
care vizitează R.P. Ungară, și-a 
continuat - vizitele și întîlnirile 
prietenești. O parte a delegației 
sindicale romîne a participat la 
lucrările Plenarei C.C. al sindi
catului muncitorilor din industria 
metalurgică, iar un alt grup al de-

întîlnire cu 
sindicatului 

ali

o 
al 
industria

MOSCOVA 6 (Agerpres). Zia
rul ,,Pravda” din 6 noembrie 
publică textul integral al ar
ticolului redactional „Unitatea 
lagărului socialist,, condiția con
struirii socialismului” apărut în 
ziarul „Scîntela” de duminică.

MOSCOVA. Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a adoptat o hotărîre cu pri
vire la construirea unei noi clădiri 
pentru galeriile Tretiakov în anii 
J958—1961. Consiliul științific al ga
leriilor a aprobat proiectul de con
strucție.

Sălile noii clădiri vor fi aproape de 
patru ori mai mari, decît cele actuale.

Galeriile vor avea O sală de confe
rințe pentru 500 persoane, o bibliotecă 
pentru 300.000 volume, săli de lectură 
etc

MOSCOVA. La 5 martie la Casa 
Centrală a literaților s-a deschis ple
nara conducerii filialei din Moscova 

a Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S., în 
cadrul căreia se discută unele proble
me ale dezvoltării prozei sovietice pe 
baza analizei lucrărilor scriitorilor din 
Moscova pe 1956.
BERLIN. După cum relatează presa 

democrată din Berlin, la Stendal lan
dul Magdeburg (RD. Germană) a a- 
vut loc tntîlnirea pe întreaga Germa
nie a metalurgiștllor la care au luat 
parte peste 70 de metalurgiști din Ger
mania occidentală

MOSCOVA Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a numit pe Evghenii 
GromoV ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al U R.S.S. în R.P. Un
gară, Furi Andropov' fostul ambasador 
al U.R.S S. în R.P Ungară, a fost 
trecut în altă muncă. Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a nu
mit pe Vasili lvanoV ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
în Republica Populară Albania. Leonid 
Krîlov a .fost eliberat din funcția de 
ambasador ăl U.R.S.S. în Albania în 
legătură cu trece-ea sa în altă muncă.

BONN După cum anunță agenția 
D.P.A , Mende, vicepreședintele „Par
tidului liber democrat", vorbind la pos
tul de radio din Bavaria, s-a pronun
țat pentru plecarea la Moscova în vii
torul cel mai apropiat, a unei delega
ții a Bunctestagului (parlamentului 
R.F. Germane).

GENEVA. La 5 martie s-a deschis la 
Geneva cea de-a 134-a sesiune a Con
siliului Administrativ ăl Organizației 
Internaționale a Muncii (O.I M.).

In ședința din dimineața zilei de 5 
martie, Consiliul Administrativ a exa
minat raportul directorului general al 
Biroului Internațional ' al ■ Muncii cu 
privire ia progiamul activității O.I.M- 
în domeniul relațiilor dintre oamșnli 
muncii și patroni

BUDAPESTA. La 5 martie au sosit 
la Budanesta cîteva vagoane cu cheres
tea, hîrtie. haine de protecție și alte 
lucruri trimise ca ajutor nerambursahil 
ds Direcția principală a rezervelor de 
muncă de pe lîngă Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. școlilor profesionale 
ungare.

CAIRO Presa din Cairo relatează 
eă în Egipt este în curs de elaborare 
primul plan cincinal al dezvoltării in-

dustriale a țării. După cum anunță zia
rele, acest plan va constitui baza noii 
dezvoltări economice a Egiptului pe 
următorii 20 de ani.

Ziarul scrie că după realizarea pla
nului cincinal în industrie vor lucra cu 
peste 100.000 de lucrători mai mult de
cît în prezent.

NEW YORK. După cum relatează 
ziarul „New York Times” în orașul 
Indianapolis (statul Indiana) a avut 
loc o mare demonstrație de protest 
împotriva introducerii unei legi anti- 
sindicale. La demonstrație au partici
pat peste 10.000 de membri ai sindi
catelor.

După cum relatează ziarul „Daily 
Worker", participanții la demonstrație 
purtau pancarte cu lozincile- „Noi 
vrem sindicate și nu cozi la pline ofe
rită sub formă de binefacere”.

ACCRA 6 (Agerpres). — La 
miezul nopții de 5 spre 6 martie, 
președintele Adunării legislative 
a statului Coasta de Aur. a dat 
citire decretului care proclamă 
crearea statului independent 
Ghana. Mai înainte ca președin
tele să-și fi terminat lectura, la 
cele 12 bătăi care anunțau ziua 
de 6 martie, miile de oameni a- 
dunați in fața clădirii Adunăr i 
legislative, au izbucnit in urate» 
strigind ..LIBERTATE. LIBER
TATE", dansind. cîntînd și lan- 
sind focuri de artificii. Simultan, 
steagul britanic de pe clădirea 
Adunării legislative a fost coborit, 
în locul lui inălțîndu-se pentru 
prima dată, in sunetele imnului 
național al Ghanei. tricolorul nou
lui stat independent Ghana — 
ROȘU. GALBEN Șf VERDE cu 
o stea neagră, simbolul Africii 
care se eliberează.

Statul Ghana va face parte în 
continuare din Commonwealthul 
britanic. Deputății au aclamat mo
mentul solemn al proclamării in
dependenței statului Ghana și al 
încetării existenței Adunării le
gislative. care incepind din ziua 
de 6 martie se va numi Adunarea 
Națională a Ghanei.

Deputății l-au purtat pe umeri 
plnă în fața clădirii Adunării pe 
primul ministru Kwame Nkrumah, 
care s-a adresat mulțimii. El a 
declarat: „Tn sfîrșit Ghana, țara 
noastră iubită, este liberă. .De 
acum înainte trebuie să ne schim
băm atitudinea, deoarece trebuie 
să fim conștienți de faptul că nu

mai sîntem un poper colonial, ci 
un popor liber și independent- 

în seara aceleiași zEe. primul 
ministru Nkrumsh a rostii in feți 
Adunării legislative un important 
discurs in cadrul căruia a trz:ut 
in revistă problemele politice și 
economice care se pun in fața 
noului stat. El a subEniat că 
populația Ghanei a zd ooiî 
..LANȚURILE IMPERIALISMU
LUI Șf COLON IALISMULLI 
In ce privește problemele de po
litică externă. Nkrumah a decla
rat că „Ghana nu se va alătura 
niciunuia din blocurile de puteri . 
care despart lumea**. Nkrumah a 
subliniat că guvernul său va de
pune toate eforturile pentru a 
sprijini popoarele africane în 
lupta lor pentru obținerea liber
tății, independentei și progresu
lui social, exprimindu-și speran
ța câ toate teritoriile coloniale își 
vor putea realiza acest tel fără 
vărsări de sînge și fără violenta.

Abordind probleme de interes 
economic. Nkrumah a afirmat că 
STATUL GHANA. CEL MAI 
MARE PRODUCĂTOR DE CA
CAO DIN LUME, al patrulea în 
ceea ce privește producția de 
mangan, și cu uriașele sale ză
căminte de aur, diamante și 
bauxită se poate dezvolta inde
pendent

în încheiere Nkrumah a preci
zat că tn afară de președinția 
consiliului de miniștri, el va asu
ma și portofoliile ministerului 
Afacerilor Externe șl al Apărării.

•iii m 
impar

IERUSALIM 6 (Agerpres). — 
La 5 martie a avut loc o șe
dință a parlamentului israelian 
in care a luat cuvîntnl primul 
ministru Ben Gurion. Vorbind 
despre campania împotriva E- 
giptului premierul israelian a 
încercat să justifice mot vele 
pentru care Israelul a ocupat te
ritoriu'. Gaza și regiunea Akaba, 
menținind aceste poziții timp de 
aproape patru tunL In continuare 
BEN GURION A DECLARAT

CA ISRAELUL A PRIMIT ..ASI
GURĂRI MORALE" DIN PAR
TEA UNOR MARI PUTERI ÎN 
CE PRIVEȘTE RETRAGEREA 
TRUPELOR SALE DIN GAZA 
ȘI ARABA. In încheiere primul 
ministru isrze'ian a arătat că prin 
hotarîrea de a se retrage din 
Gaza și Akaba, Israelul a voit 
să evite aplicarea de sancțiuni 
asupra economiei sale și ca a- 
numite țări să suspende livarea 
de materiale militare necesare 
pentru „legitima apărare a tării".

Senatul american a aprobat „doctrina Eisenhower"
WASHINGTON 6 (Agerpres).

La 5 martie, senatul S.U.A a 
aprobat „doctrina Eisenhower* 
cu 72 de voturi contra 19.

Rezoluția senatului d'feră tn- 
trucîtva, în ce privește formula
rea, de rezoluția adoptată de

Camera Reprezentanților la 30 
ianuarie. De aceea, dacă Came
ra nu va adopta rezoluția sena 
tului, atunci o comisie de conci
liere a senatului și a Camerei va 
trebui să elaboreze un compromis 
și să înlăture divergentele dintre 
cele două variante ale rezoluției.

țite pentru buldozere și multe alte 
piese care stirnesc admirația și 
uimirea vizitatorilor.

In cei trei ani de după război, 
această uzină s-a transformat în- 
tr-o mare întreprindere modernă, 
producătoare de mașini. In tre
cut, în timpul cotropirii țării noa
stre de către imperialismul japo
nez, această uzină producea doar 
piese de mică 
semifabricate. Astăzi insă, uzina 
d.in Puktiun 
utilaj puternic și modern pentru 
construcția de mașini.

Ca răspuns la exclamațiile noa
stre de admirație, inginerul care 
ne însoțea a spus zîmbind :

— Avem și alte realizări cu 
care ne mîndrim. Am obținut o 
incomparabilă sporire a volumu
lui producției care depășește în 
prezent de 5.8 ori volumul dina
inte de război, iar nivelul actual 
al producției este de 148 ori mai 
mare în comparație cu perioada 
dinainte de eliberarea țării.

Am mers apoi în vizită prin 
secțiile uzinei.

In secția turnătorie am cunos
cut pe tinărul turnător Pak En 
Ciun. care examina corpul abia 
turnat al unui motor cu combus
tie internă. El mi-a vorbit cu 
multă însuflețire despre succesele 
pe care le obține in muncă și des. 
pre faptul, că tineretul acestei 
uzine se străduiește să-și înde
plinească sarcinile pe care le are. 
la locul de muncă ’

Desigur că nu toate succesele 
noastre au venit de la sine. La 
început, colectivul uzinei a în- 
tîmpinat mari greutăți în proce
sul de producție. La turnarea 
corpurilor motoarelor 6e dădeau 
multe rebuturi. Aceasta pricinuia 
uriașe pierderi statului. Comitetul 
de partid din uzină a trasat ca 
sarcină principală — lupta pen
tru lichidarea rebuturilor. Orga
nizația de uzină a Uniunii Tine
retului Democrat din Coreea a 
chemat tinerelul să desfășoare o 
activitate susținută în lupta pen
tru lichidarea rebuturilor Din 
inițiativa comitetului de partid, în 
luna aprilie a anului trecut a fost 
format un grup de specialiști tur
nători care a pornit la revizuirea 
totală a întregului proces al tur
nării. După o muncă îndelungată 
și încordată, grupul de specialiș'i 
a izbutit să descopere cauza in
succeselor, a pornit la înlătu
rarea indisciplinei din producție, 
la înlocuirea utilajului care nu 
corespundea tehnicii modeme. 
Din acest moment lupta pentru 
lichidarea rebuturilor a intrat in
tr-o fază nouă. Organizația de 
bază a Uniunii Tineretului Demo
crat și-a intensificat munca ideo
log că în rindurile tineretului. Ea 
a organizat în același timp o 
strînsă colaborare între specia
liști și tinerii muncitori și a reali
zat raționalizarea procesului de 
producție. Fiecare zi aducea 
roade bogate. A fost trans
format cubilou!. Tînărul mun
citor Ten Hon Nîn a pro
pus o nouă metodă de dozare ra
țională a materialului de șarjare, 
care apoi a fost introdusă in pro
ducție. In prezent în operația de 
turnare aproape că nu mai exis
tă timpi morți Rebuturile nu 
depășesc 0,8 la sută.

— într-adevăr, dacă 
rea între specialiști și 
este bine organizată, 
probleme tehnice care să nu poată 
fi rezolvate — ne spune Li Cer 
Sun, secretarul organizației de

însemnătate «au

este înzestrată cu

colabora- 
muncitori 
nu există

bază pe uzină a Uniunii Tinere- 
tului Democrat.

La începutul acestui an, în uzi-i 
nă a fost introdusă o nouă perfect 
ționare. S-a experimentat cu suc
ces folosirea nisipului la turnarea 
șasiurilor. Superioritatea aces
tei noi metode a căpătat o ade
vărată confirmare la Consfătuirea 
turnătorilor pe întreaga țară, care 
a avut loc de curînd. Această 
consfătuire a fost închinată 
schimbului de experiență. Aplica
rea noij perfecționări a accelerat 
cu mult procesul de turnare inlă- 
turînd aproape complect rebutu
rile. In prezent, toți turnătorii 
din țara noastră aplică această 
metodă. Aceasta face o deosebită 
cinste turnătorilor de la uzina 
din Puktiun.

In timpul vizitei pe care am 
făcut-o la uzină, la secția de tine
ret munca era în toi. De curînd 
brigada de tineret condusă de 
Tian En Gin făcuse bilanțul 
anual al muncii. Sarcinile planu
lui economic trienal au fost în
deplinite în proporție de 120 la 
sută.

După ce au fost lichidate rebu
turile, problema cea mai acută 
care a apărut în fața colectivu
lui uzinei a fost ridicarea produc
tivității muncii. Fără aceasta nu 
era posibilă îndeplinirea mărețe
lor sarcini prevăzute în plan. 
Muncitorii și tineretul din uzină 
și-au îndreptat toate eforturile 
spre stabilirea de noi norme de 
muncă.

Mari succese în această privin
ță a obținut tineretul. Organi
zația de tineret a uzinei a orga
nizat două consfătuiri de produc
ție cu muncitorii, 3 seri ale tine
rilor activiști, 200 de convorbiri 
individuale, 10 consfătuiri inchi- 
nate schimbului de experiență. A- 
ceastă muncă activă a însuflețit 
și mai mult tineretul din uzină. 
Prin eforturile comune ale tova
rășilor Tian En Gîn, Kim Sin 
Gop, Pak Don Hvan și Li Mun 
Han a fost automatizat procesul 
de prelucrare a manivelelor. Pe 
lîngă aceasta, au fost automati
zate și mecanizate și alte proce
se care necesitau un mare volum 
de muncă. Ca urmare a acestui 
fapt. în cursul înfăptuirii planu
lui economic trienal, secția de ti
neret de pildă și-a ridicat pro-iuc. 
tivitatea muncii cu 370 la suta.

La 14 august anul trecut, 
na constructoare de mașini 
Puktiun a îndeplin.t planul 
nai, iar la 20 decembrie ea 
îndeplinit planul pe 1956.

Odată cu dezvoltarea rapidă a 
producției. în uzină are loc o creș
tere toi mai rapidă a calificării 
muncitorilor.
s-au format 
calificați și 

tn prezent 
muncă din uzină 
intens pentru realizarea primului 
plan cincinal în anii de cînd a 
luat ființă, uzina constructoare de 
mașini din Puktiun, care ocupă un 
loc important in industria con
structoare de mașini din tara 
noastră, a parcurs o cale ane
voioasă, dar plină de succese, o 
cale a progresului și creației. Ti
nerii muncitori din uzină au adus 
o contribuție importantă la reali
zarea acestor mărețe obiective, 
constituind un exemplu de abnega
ție și de inițiativă creatoare.

KIM DAI EL
Phenian, februarie 1957

uzi- 
din 

tr.e- 
și-a

în ultimii trei ani, 
1380 muncitori bine 
maiștri
întregul colectiv de 

se pregătește

In loc de unificarea Germaniei —
întărirea N« A. T. O.

WASHINGTON S (Agerpres). 
La Washington a fost dat pu
blicității ur. comunicat comun cu 
privire la întrevederile care au 
avut foc la 4 și 5 martie Intre se
cretarul Departamen , lui de Stat 
a! S.U.A., Dui .es șip ministrul de 
Externe vestgerman, von Bren- 
tano.

In acest comunicat se reafirmă 
poziția occidentală cu privire la 
problema germani care constă tn

FEMEILE ȚĂRII SOVIETICE
(Urmare din pag. l-a) să se despartă de muncă, în ajutorul ei 

veni creșa și grădinița de copii, unde

Evenimentele din Indonezia

Am vorbit despre Nina, despre această 
femeie simplă care a suportat și cunoscut 
toate greutățile războiului, despre această 
femeie care împreună cu patria ei trăiește o 
viață de muncă creatoare. Ea nu e eroină. 
Ea este o femeie simplă. Aici nu mă pot ab
ține să nu citez încă o cifră: pentru fapte 
vitejești săvîrșite în timpul războiului au 
fost distinse cu titlul de Erou al Uniunii 
Sovietice 70 de femei. Multora dintre aces
tea, titlul de erou le-a fost conferit „post 
mortem". Noi cinstim cu sfințenie luminoa
sa lor memorie. Asemenea eroi s-au dus la 
moarte fără a se gîndi la ei, gîndindu-se 
numai la pacea și fericirea poporului lor. 
pătrunși de hotărîrea de a apăra cuceririle 
revoluției socialiste. Printre aceste cuceriri, 
este și stabilirea deplinei egalității tn drep
turi între bărbați și femei.

Anul ce s-a scurs de la 8 Martie trecut 
ne-a adus multe lucruri bune, printre care și 
noi și bune legi. Pe ele se bazează viața 
noast'ă. Una din aceste legi se referă la 
femeile mame muncitoare: sporirea cu 40 
de zile a concediului pre și post natal. A- 
cum acest concediu este de 112 zile.

Imaginați-vă o tinără, care a absolvit 
școala, a dobîndit o profesiune și a căpătat 
de lucru. Ea a devenit astfel independentă, 
în viața ei intervine inevitabil o dragoste, 
căsnicia, primul copil. Dar tînăra mamă 
a prins gustul de a munci, a îndră
git munca Ea adoră însă și copilul ei! 
Cum să procedeze ? Concediul de patru luni 
este bine venit, iar mai tlrziut dacă ea nu va

co/ 
por . . . _
copilul va fi crescut cu grijă și dragoste. In 
țara noastră sint foarte multe instituții de 
felul acesta, dar numărul lor nu satisface 
in întregime cerințele. De aceea cel de a! 
șaselea cincinal prevede să se construiască 
de 1,4 ori mai multe instituții pentru copii 
față de cincinalul precedent. Iar dacă suga
rul rămlne acasă sub supravegherea bunicii, 
tinerei mame i se va permite să plece de la 
serviciu pentru a satisface la timp pofta 
crescindă de mlncare a copilului, poftă ce 
crește nu cu zilele, ci cu orele. In această 
perioadă, ea are program de lucru redus.

O altă lege aprobată de curind este cea 
referitoare la majorarea pensiilor. Cit de 
mulțumite sînt de această lege femeile tn 
virstă 1

In cei 40 de ani de viață nouă, ele s-au 
deprins atlt de mult să se poată întreține 
singure și doresc și la bătrîncțe același lu
cru. Ele vor să aibă micile dar propriile 
lor resurse de existență.

Desigur, mai avem multe de făcut. Nu 
există probleme secundare: totul este impor
tant, totul este necesar. Necesar pentru ca 
copiii mamelor muncitoa-e (tn special co
piii văduvelor de război) să nu se simtă In 
voia soartei, să nu fie lipsiți de supra
veghere.

Pentru femeile sovietice s-au făcut mul
te pentru ușurarea muncii casnice. Mă refer, 
mai cu seamă, la fabricarea celor mai noi 
obiecte de uz casnic și la dezvoltarea rețelei 
alimentației publice. Pe toți ne frămtntă 
problema locuințelor șl salutăm cu satisfac-

ție măsurile luate pentru lichidarea lipsei 
de spațiu locativ.

La rezolvarea acestei probleme participă 
după puteri și femeile. Ele sînt puternice 
și perseverente și nu se tem de muncă.

Muncă, învățătură, îndatoririle pe tărîm 
social, grija de familie... cînd să se mai în
grijească femeile de propria lor persoană, 
de exteriorul lor ? — ne întreabă uneori 
oaspeții din străinătate. Da, a fost un timp 
cînd nu am acordat suficientă atenție aces
tui lucru.

Am suferii multe tn perioada războiului, 
iar omul la suferință nu se gtndește prea 
mult la modă.

Nici astăzi nu toate femeile sînt îmbrăcate 
după ultima modă, dar toate vor să fie bine 
îmbrăcate. La noi se face mult în această 
direcție. Pictorițele creează noi modele de 
îmbrăcăminte. Fabricile confecționează mo
dele noi și frumoase în cantități tot mai 
mari și de calitate superioară, și dacă a fost 
o vreme cînd noi nu prea eram la curent 
cu noutățile modei, astăzi ne cumpărăm cu 
plăcere ceea ce ni se potrivește.

Totuși, noi știm că este greu să reînoim 
mobila unei case în care locuiesc 200 milioa
ne de oameni și nu este simplu să reînoim 
întreaga „garderobă11 a unei uriașe țări. Noi 
facem acest lucru în mod treptat, dar cu 
perseverență.

Noi ne-am dezbrăcat haina militară și ciz
mele. Astăzi avem posibilitatea seara să ne 
schimbăm salopeta, bluza sau hainele de lu
cru cu costume elegante. Noi nu aruncăm 
cizmele noastre mari, ci le păstrăm ca a- 
mintire, dar nu am mai dori să le îm

brăcăm din nou 1

a acorda prioritate unificării 
germane și nu organizării unui 
sistem de securitate colectivă eu
ropeană în cadrul căruia să fie 
efectuată reunificarea.

Comunicatul nu pomenește de
altfel nimic despre necesitatea 
organizării unui asemenea sis
tem de securitate colectivă, ci 
dimpotrivă subliniază că pactul 
atlantic trebuie întărit. După 
cum reiese din comunicat, în
tărirea la maximum a blocului 
atlantic a constituit principala 
problemă a întrevederilor dintre 
Dulles și von Brentano. în acest 
scop von Brentano a dat asigu
rări lui Dulles că guvernul vest- 
german va proceda cît mai repede 
la reînarmare.

în comunicat se subliniază că 
cei doi miniștri au examinat de 
asemenea probleme privind țările 
din răsăritul Europei și Orientul 
Mijlociu

DJAKARTA 6 (Agerpres). — vicepreședinte al Republicii Haiti 
Cercurile reacționare din Indone
zia continuă campania de intimi
dări împotriva președintelui Su
karno pentru a-1 sili să renunțe 
la programul de reiiorme politice 
menit să salvgardeze unitatea
Indoneziei.

Let. colonelul Sumual cere a- 
cordarea imediată a autonomiei 
părții de est a Indoneziei. Agen
ția „United Press" relatează de a- 
semenea că partidele creștin și 
Nahdatul Ulama, după o perioa
dă de espectativă au anunțat că 
se vor opune planului lui Su
karno.

Telegramele agențiilor de presă 
subliniază însă că planul de re
forme al președintelui Sukarno nu 
este însă compromis și că ținînd 
seama de cererile unor anumite 
cercuri politice, el examinează po
sibilitatea de a include pe fostul

tn noua formulă politică.
DJAKARTA 6 (Agerpres). —• 

China Nouă transmite : Șeful sta
tului major al armatei indone
ziene, generalul Nasution, a ho- 
tărît să adopte față de evenimen
tele din Celebes măsuri prin care, 
să se evite vărsări de sînge și 
Să se garanteze securitatea pro
vinciei.

Această hotărîre a fost luată 
în urma consfătuirii generalului 
Nasution cu membrii statului ma
jor, în ziua formării guvernului 
militar în Sulavesi de către co
mandantul districtului celei de a 
7-a zone militare.

Noul guvern militar din Cele
bes a publicat o declarație pro
vocatoare în care cere autonomia 
provinciilor Celebes, Irianul de 
vest, Moluce și Nusatongara.

1945. Se dezarmează ultimul german. 1957. „Mulțumesc domn i1or“.
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