
Filatoarea Vasilica Bucura de la întreprinderea „7 Noiembrie" din Capitală este una din frunta
șele sectorului în întrecerea socialistă în cinstea celei de a 40-a aniversări a Marelui Octombrie. De
pășirea ei de plan pe luna august este de 314 kg. fire.
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Prietenul meu, elevul, băiat cu 
ochi neverosimil ae albaștri si 
de pansivi, dă lucrare scrisă la 
geografie. Nu știu bine ce este, 
extemporal sau teză. In orice caz 
tema sună: „dimensiunile pămîn- 
tului“. Aici nu sînt multe de spus, 
dacă ești elev bun și nu vrei să-ți 
îneci neștiința într-un noian de 
vorbe. Trebuie să dai cifre: raza 
sau diametrul, lungimea ecuatoru
lui, lungimea meridianului, supra
fața scoarței terestre. Intr-o jumă
tate de pagină, hai o pagină de 
caiet, ai răspuns de 10.

Prietenul meu, elevul, are o me
morie satisfăcătoare și în general 
învață destul de bine, dar uite, 
acum scrie ceva, scrie mereu și 
nu dă nici o cifră. Ce scrie ? Ochii 
lui sînt mai albaștri și mai pansivi 
decît ori cînd. Profesorul trece cu 
pași mărunți prin clasă și se plea
că ușcr peste umărul lui, citind... 
„...e mare și totodată e mic. Și 
aceasta nu în comparație cu alte 
planete — nu despre aceasta este

inleia 
retului
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Neglijențe 
nepermlse

Străbat curtea pustie fi pătrund 
în interiorul clădirii. In fața mea 
cîteva uși deschise vraiște, dușu
mele de nerecunoscut sub masca 
molozului și varului. Pustiu. O tă
bliță îmi răsare salvatoare : „Se
cretariat"» Intru. Nimeni. Intr-un 
tîrziu descopăr un tîmplar care re
para cîteva bănci. Cu amabilitate 
se oferă a fi ghid și mă conduce. 
Notez: Școala elementară mixtă 
de șapte ani, nr. 11 din București, 
dispune de zece săli de curs. 
Curios. Pînă astăzi — la numai 
cîteva zile înaintea deschiderii anu
lui școlar — au fost zugrăvite sau 
sînt în curs de zugrăvire șapte săli. 
In urma zugravilor, firesc, a ră
mas un strat de moloz și var, dens, 
care acoperă podeaua, băncile, fe
restrele. Nu există nici un semn că 
ar deranja pe cineva această stare 
de lucruri.

In trei clase, pînă azi, nu s-a 
făcut absolut nimic. (Mă refer și 
la altceva decît la scoaterea băn
cilor de pe locul lor).

Pe coridoare, circulația este ane
voioasă date fiind cantitățile de 
var lichid care inundă.

Ghidul, legat probabil sufletește 
de școală, îmi laudă încontinuu in
stalația nou-nouță de gaz metan. 
Dar, ca și mine, se arată neliniștit 
din pricina întârzierii cu care au 
fost luate măsuri pentru pregătirea 
școlii în vederea deschiderii anului 
de învățărriînt.

Este o neglijență a direcțiunii, 
evident condamnabilă. La fel caii- 
ficabilă nl se pare și lăsarea în to
tală părăsire a unei săli cu șase 
dușuri. De reținut că dușurile pă
răsite și defecte se află în imediata 
vecinătate a sălii de sport.

Un lucru e evident: totul chea
mă la neîntârziate măsuri din par
tea acelor ce poartă răspunderea 
bunei funcționări a acestei școli.

R. VALERIU

Să nu se reediteze metodele pedagogice 
și educative greșite

O căsuță cochetă, 
clădită din piatră și 
bîrne, într-o poieniță 
pe malul Bicazului, 
în spate cu o per
dea de brazi, deasă 
și mirosind puternic 
a rășină. Nici nu se 
putea un decor mai 
frumos pentru o 
școală, căci e vorba 
de școala de 4 ani 
din Lacul Roșu.

Ținînd seama de 
condițiile optime ce 
sint oferite școlii de 
aici, s-ar crede că 
totul merge ca pe 
roate. Din păcate 
realitatea nu este a- 
ceasta.

Cursurile la școala 
din Lacul Roșu s-au 
desfășurat după bu
nul plac al învăță
toarei Sebeny Piroș- 
ka. Programul este 
stabilit în mod arbi
trar. învățătoarea a 
hotărît ca cei din 
clasele mici să vină 
la școală de la 8 la 
10, iar cei din clasele 
mari de la 10 la 12. 
Este evident că două 
ore de cursuri pe zi 
pentru toate materiile 
care trebuie parcurse 
sînt cu totul insufi
ciente. Dar nici mă
car aceste două ore 
nu erau totdeauna 
folosite în scopul 
destinat. Se întîmpla 
uneori ca învățătoa
rea să intre în clasă 
la 9, 9 jumătate, să 
explice o lecție în 
grabă și să i trimită 
pe copii acasă. Al

teori se întîmpla ca 
învățătoarea să pri
mească o vizită a 
vreunui „tovarăș din 
jheorghieni" și a- 

tunci...
— Copii, sînteți li

beri. Pentru astăzi 
am terminat.

Și în clasă se stîr- 
nea un val de vese
lie asurzitor. Cu căr
țile în mînă, căci nu 
mai aveau răbdare 
să le pună în ghioz
dane, copiii dădeau 
năvală pe ușă.

Aveau atîta liber
tate că nu mai știau 
nici ei cum s-o folo
sească. Jocuri nu 
prea știau. In afară 
de fotbal și „capra*4 
se mai practica bă
taia cu lemnele din 
curte (sau fără lem
ne), sub privirea pro
tectoare a tovarășei 
învățătoare. Uneori 
copiii o rugau pe în
vățătoare să facă o 
excursie prin împre
jurimi. învățătoarea 
„n-avea însă timp“ 
de excursiile lor.

Rezultatul e cel 
așteptat. Copiii nu 
învață mai nimic, sau 
învață numai în mă
sura în care părinții 
se ocupă de ei a- 
casă. Acest rezultat 
nemulțumește pro
fund pe părinți. Pe 
drept cuvînt tovară
șul Ruja Eugen, me
canic, se gîndește cu 
îngrijorare la fiul său 
Alexandru, care a fost 
înscris în clasa a V-a

la școala din Gheor- 
ghieni. Se va des
curca oare cu cunoș
tințele pe care le-â 
primit în școala din 
Lacul Roșu ? Cum 
se va împăca cu dis
ciplina ?

Am lăsat anume la 
urmă activitatea pio
nierească pentru că 
de fapt, nu se poate 
spune nimic despre 
ea. Pionierii de aici 
habar n-au ce e a- 
ceea activitate pio
nierească. Au avut în 
anul trecut un fel de 
instructor care, după 
cum spun copiii, „a 
ținut ședințe" cu ei. 
Atît. De aceea există 
pionieri care fac ru
șinea școlii prin si
tuația lor la învăță
tură, în timp ce ele
vii buni nu sînt pio
nieri.

Pentru felul cu to
tul „originar de a-i 
instrui pe copii cît și 
pentru comportarea 
necorespunzătoare în 
timpul liber, condu
cerea stațiunii, dînd 
glas nemulțumirii sa- 
lariaților săi, părinții 
copiilor, a cerut sec
ției de învățămînt și 
cultură a sfatului 
popular raional înlo
cuirea învățătoarei 

Sebeny Piroșka. Fără 
rezultat însă.

Totuși, situația nu 
mai poate fi tolerată. 
Sîntem în prag de 
nou an școlar.

R. ȘERBAN

vorba acum. Relativitatea dimen
siunilor pămîntului poate fi consi
derată chiar fără a te raporta la 
sistemul solar. Pur și simplu gîn- 
dindu-te la viața terestra*.

O cută se adîncește pe fruntea 
profesorului, desigur un semn de 
surpriză. Profesorul trece mai de
parte, se oprește la catedră, pri
vește distrat harta care atârnă ca 
de obicei deasupra tablei și caută 
ceva să-i treacă timpul. Penițele 
scîrție pe hîrtie. Hm. Ca urmă
rește elevul acela cu naiva lui in
troducere despre relativitatea'' mă
rimii pămîntului ? Ia să mai ve
dem. Se apropie iarăși și de astă 
dată urmărește mai îndelung.

„...flora și fauna de o aseme
nea uriașă diversitate pun măr
turie. Pămîntul este marc: adă
postește cu superbă ușurință lu
mea vegetală cuprinsă între boa- 
babi și licheni, lumea animală 
cuprinsă între balene și infuzori. 
Dar pămnîtul este mic : beneficia
rii bogățiilor sale — oamenii ~ 
nu se pot satisface cu ceea ce na
tura le oferă singură. Iată de ce 
omenirea sporește fecunditatea 
pămîntului, iată de ce există miciu
rinismul, iată de ce caisul și pier
sicul sînt împinși spre poli, iată

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. 2-a)

Cu cîteva luni în urmă în zia
rul nostru a apărut un articol in
titulat „Candidați la tribuna ex
perienței înaintate". Articolul vor
bea de unele realizări însemnate 
ale oțelarilor de la uzina „Oțelul 
roșu". Rîndurile de mai jos au 
scopul să reliefeze cum „candi- 
dații“ au dobîndit o experiență 
bogată, consacrindu-se în rîndul 
fruntașilor.

Cu începere din luna aprilie a.c., 
la această oțelărie a început ex
perimentarea sistemului de salari
zare îmbunătățit. Acesta a fost un 
puternic stimulent pentru a se cău
ta măsuri noi în stare să ajute la 
sporirea considerabilă a producției. 
Măsurile trecute în plan au fost 
înfăptuite cu chibzuință. Preocu
parea deosebită a colectivului, și, 
între altele, a utemistului Pavel 
Maier, inginer principal termoteh- 
nician al uzinei, a făcut să se 
creieze condiții propice pentru o 
producție sporită de oțel. Astfel 
în locul vechii instalații din care 
se pierdea multă păcură sub cup
toare a fost pusă în funcțiune o 
nouă instalație centrală de păcură.

La cuptorul nr. 2, cuptor încre
dințat tineretului, s-au creat condi
ții mult mai bune de muncă. Se 
preconizează de asemenea ca la a- 
cest cuptor, în viitorul cel mai a- 
propiat, o serie de comenzi, să fie 
automatizate.

în aceasta perioadă a fost intro
dus Ia renovația cuptoarelor un 
nou sistem de muncă. Reparația 
vetrelor cuptoarelor la cald se face 
planificat, după grafic, și djurează 
4—5 sau ' __ ’ “ __
unei reparații la rece a fost scur

tată de la 14 zile — timp plani
ficat — la maximum 9 zile.

Pentru ridicarea calificării oțela
rilor topitori și turnători s-a des
chis un curs de împrospătare a cu
noștințelor, condus de inginerul u- 
temist Mihai Andrei. Mai bine de 
70 tineri frecventează regulat 
cursul. Cei mai silitori s-au dove
dit a fi tinerii Carol Sehi, Iosif 
Laza, Rudolf Beker, Gh. Călugăru 
și alții. Pentru extinderea metode
lor fruntașilor oțelari s-au făcut 
de asemenea demonstrații la cup-

Tribuna 
experienței 
înaintate

toare. Prim topitorui Iosif Farcaș 
a făcut astfel o demonstrație de 
reparare a vetrelor la cald, iar „a- 
sul“ oțelăriei, Ilie Beucă, o de
monstrație de ajustare a cuptoru
lui.

Care au fost rezultatele ? Depă
șirea planului la oțel în prima pe
rioadă e exprimentării 1 aprilie — 
1 Iulie cu 2.938 tone, iar în iulie 
și august cu peste 3.000 tone.

Productivitatea muncii pe cap 
de salariat a crescut, de pildă, nu
mai într-o singură lună, cu 18 la 
sută fața de plan. De la 1 mai și 
pînă în prezent sau făcut econo-

mii, în cadrul reducerii prețului 
de cost, în valoare de 712.000 lei.

Asemenea realizări n-au fost cu
noscuta nici cînd în istoria uzinei. 
La aceste înfăptuiri un aport în
semnat I au avut și tinerii oțelari 
de Ia cuptorul nr. 2, cuptor al ti
neretului. Brigăzile de tineret de 
aici, conduse de prim topitorui Ion 
Gaspar II, Gh. Vasiloaia și Ștefan 
Tomaștek au topit numai într-o 
singură lună cu 217 tone de oțel 
mai mult decît prevedea planul 
și au elaborat un număr de 26 
șarje rapide.

Experimentarea sistemului de 
salarizare îmbunătățit a făcut și ca 
venitul muncitorilor să sporească 
simțitor. Astfel, cîștigul muncitori
lor a crescut cu cel puțin 20 la 
sută fața de cel pe care îl primeau 
înainte. Sînt și cazuri de cîștig 
mult mai mare. Sehi Carol, oțolar 
în brigada lui Tomaștek, a ridicat 
în iulie a.c. un salariu de 1.281 
lei față de 626 lei cît a cîștigat în 
martie. Tînărul Gh. Călugăru din 
hala de turnare a primit acum 
1.230 lei salariu iar tînărul maca- 
ragist Constantin Adam II, suma 
de 1.500 lei. Salariul cel mai marc 
l-a primit Ilie Beucă — 2.267 Iei.

Unde duce experimentarea cu 
seriozitate a sistemului de salari
zare îmbunătățit, faptele arătate 
mai sus arată dc la sine.

C. BUCUR 
corespondentul „Scînteii tineretu
lui" pentru regiunea Timișoara

In sala sporturilor de la Fio» 
reasca a avut loc marți seara 
prezentarea modelelor de confec
ții pentru bărbați, femei și copii 
pe anul 1958.

Timp de cîteva ore la această 
paradă a modei organizată de 
Ministerul Industriei Bunurilor de 
Consum au fost prezentate în fața 
miilor de bucurcșteni cca 300 de 
modele noi.

Publicul bucureștean a arătat 
mult interes pentru modelele cu 
care țara noastră a participat în 
vara acestui an Ia cel de al 
8-!ea Congres internațional al 
Modei de la Moscova, precum și 
pentru cele 30 de modele origi
nale din colecțiile celorlalte țări 
participante la congres: Uniunea 
Sovietică. R.D. Germană, Cehos
lovacia, Polonia, Ungaria și Bul
garia.

—O—

O nouă mașină 
agricolă

La uzina metalurgică „Tehno- 
metaF din Timișoara a înce
put de curind fabricarea in serie 
a unei noi mașini necesare agri
culturii : mașina de tratat semințe 
pe cale umedă și uscată MTS 1. 
Realizată pentru prima dată în 
țara noastră, mașina de tratat 
semințe este acționată de un motor 
electric propriu și are un randa
ment de circa 1.000 kg semințe 
pe oră. Mașina este prevăzută cu 
un dispozitiv-eîntar care reparti
zează în mod uniform praful toxic 
împotriva dăunătorilor în timpul 
tratării semințelor, consumîndu-se 
circa 2 pînă la 4 kg substanțe de 
tratat la 1.000 kg semințe. întrea
ga mașină poate fi mînuită de un 
singur om.

Salariatul lui tăticu... +1

după gri _____
cel mult 6 ore. Durata
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Interviu imaginar cu părinți foarte reali
— V-aț ruga să ne faceți cu

noscute profesiunea ți calitatea 
dumneavoastră.

— Cu plăcere. Dentist ți tă
tic...

— De cînd sînteți tătic ți de 
cînd dentist ?

— De 20 de ani — tătic, de 
25 — dentist...

•— Aceeași întrebare ți pentru 
soția dumneavoastră : Ce pro
fesiune ți ce calitate ?

— Mămică ți casnică. De 20 
de ani mămică ți, casnică, de 
cînd mă știu.

— Cum se numește copilul 
dumneavoastră ?

— (în cor) : Sănducu.
— Sandu!... (îmi notez tu 

carnet).
— Da, Sănducu, a întărit mă

mica.
— Cîți ani are? Cu ce se 

ocupă?
Mămica : 20 de ani.
Tăticu : Deocamdată ne mai 

ocupăm noi de el.
— De ce-ați făcut copilul ? 

Ce v-a determinat ?
Mămica : Eu îmi doream 

foarte mult o mogîldeață cu 
care să mă joc.

Tăticu : Voiam un băiețel 
care să-mi poarte numele...

(A se reține : nici unul nu 
dorea să aducă pe lume ți să 
crească un om !)

— Cum vi s-a părut copilul 
în primele șase luni ?

Mămica : Cuminte ! Nu plîn- 
gea noaptea. Nu ne deranja a- 
proape de loc. îl adoram...

Tăticu : Din primele zile 
m-a izbit asemănarea lui cu

Mămica : Să vorbească cuvi
incios. L-am învățat să manîn- 
ce cu gura închisă, fără »â 
plescăie..

Tăticu 
bătaia. Vecinii noștri îți bateau cu lecțiile, 
destul de des copilul. Sănducu 
m-a întrebat de cîteva ori de ce 
primește Radu bătaie. Atunci, 
i-am spus : pentru că nu-i cu
minte. „Da eu cînd nu sînt cu
minte de ce nu primesc bătaie?'* 
Pentru că tu, i-am răspuns, ai 
un tătic mai bun, care te iartă... 
După aceea, puțtiulică, se lăuda 
la toată lumea cam ața : „Tă
ticul meu e mai bun ca alți tă-

Mămica: La citire, la aritme
tică...

Tăticu: Și eu îi citeam câte
odată povești. Singur n-avea 

Nu l-am crescut cu voie. Destul i se oboseau ochii

OHM

— Ce cadouri îl bucurau mai || 
mult ?

Mămica : Dulciurile.
Tăticu : Și jucăriile care mer- 

geau singure. Pe acelea pe care șj 
trebuia să le tîrîie el nici nu = 
voia să le vadă.

— Din clasa l-a ți pînă-n || 
clasa VlI-a s-a întâmplat ceva = 
deosebit cu copilul ?

Mămica : Da, în clasa VI-a a || 
fost ales în corul școlii.

Tăticu : Pentru că a terminat = 
clasa V-a cu bine i-am făcut ee 
cadou o bicicletă cu două roate ff 
iar cînd a fost ales în corul țco- șș 

M o minge ' —Iii l-am răsplătit cu
fotbal.

— La treburi îl 
. copil ?

Tăticu : Copilul

puneați

'-.■■A .

Un colț modern al Capitalei noastre.
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Puterea educativă
a colectivului unei brigăzi

Un copilandru, cu înfățișare 
sălbatică, cu priviri pătrunzătoa
re, aspre, hoinărea de citva timp 
prin curtea gospodăriei, pe ulițele 
satului, prin gară. Cei din Moță* 
ței, cind îl vedeau așa, desculț, 
cu pantalonii peticiți, al nimănui, 
ii ziceau ’ vagabondul.

Pe el îl cheamă însă Gheorghe 
Nițu. Iar de cele mai multe ori 
i se spune Gicu sau Gigei.

— Ia ascultă mă, nătărăule, ce 
faci tu cîtă-i ziulica de mare ?— 
il întrebă odată Licărete. Licărete 
este mecanizator, este unul dintre 
cei cinci care lucrează în brigada 
experimentală pe 500 hectare.

Gicu încruntă fruntea și aruncă 
priviri bănuitoare.

— Ce te privește?
Licărete l-ar fi pocnit pentru 

un răspuns așa obraznic. Dar 
gîndi că nu va rezolva nimic cu 
asta. Va fugi și pe urmă... II inte
resa puștiul ăsta, așa cum este 
el. II văzuse de multe ori cînd 
venea pe Ia sediul gospodăriei cu 
treburi diverse, cam pe la ora

prînzului prin preajma cantinei. 
Auzise că-i și inteligent și că nu 
se dă în lături dacă cineva îl 
pune la treabă. Ba o face și cu 
rost. Dar știa tot atît de bine că-i 
hoinar, că s-a-nhăitat cu alți co
pii răi. In cele din urmă Licărete 
ii răspunse :

— Ca să vezi că mă privește, 
te iau cu mine pe rutier pin-la 
brigadă. Vii ?

Și Gicu fugi la rutier, vesel, 
mai vesel poate ca orieînd.

Cînd au ajuns la brigadă era 
pe înserate. Ceilalți „cincisuiiști“ 
erau la vagonul-dormitor. Sîrbu 
răsfoia un ziar. Coman se bărbie
rea. Bercescu și Tupangiu jucau 
șah. iar Crăciunciu, îngîndurat, 
sta tolănit în pat recitind o scri
soare. Cine știe pentru a cîta oa
ră ? Radioul cîntă o melodie săl
tăreață. Cînd își făcu apariția Li
cărete cu Gicu, toți săriră în sus.

— Asta cine mai e ? spuse unul.
— Ne-au trimis întărituri ? 

complectă altul rîzînd.
— Lăsați glumele! — le-o tăie

ROCKEFELLERI

Licărete. Eu l-am adus. L-am luat 
pe lingă noi. O zi-două. Treaba 
lui cît o vrea să stea. Nimeni n-a 
mal zis nimic. In seara aceea, 
puștiul a fost supus la un adevă
rat „interogatoriu“. Băieții i-au 
aflat biografia, i-au ascultat pă
țaniile, au rîs împreună, l-au în
trebat dacă-i place muzica, dacă 
joacă fotbal, ce cărți a citit și ce 
părere are despre meseria de trac
torist. L-au mai întrebat și ce are 
de gind să facă în viață. Băieți) 
au fost politicoși. L-au tratat 
cu bomboane, apoi i-au făcut pa
tul.

— îl luăm la noi și-l învățăm 
meserie.

...Au trecut numai cîteva luni 
de atunci. Gicu a fost botezat 
„copilul" brigăzii, și așa i-a ră
mas numele. Acum, copilul bri
găzii s-a mai „maturizat" in felul 
lui. Știe să pornească motorul, 
știe să umble și cu combina șl 
cunoaște și puțină agrotehnică.

Gicu a desprins cele mai nobile 
trăsături ale acestor tineri meca
nizatori, ca albina nectarul din 
floare^ Gicu a luat parle la toate 
„sărbătorile44 calendarului brigă
zii. Atunci cînd au obținut t50 
kg. grîu mai mult la hectar, decît 
era planificat, Gicu a fost și el 
printre cei cărora li s-a strîns 

mina.

m-a izbit 
mine...

— Cum 
la 5 ani ?

Tăticu : Era foarte inteligent.
Șmecher... Dacă voia el ceva 

nu se putea să nu-i dai. Mai 
intii te lua cu frumosul. Te 
săruta. Te mîngîia și dacă nu 
reușea plingea cu lacrimi mari, 
amare, de ți se rupea inima... 
Nu i-am refuzat nimic niciodată. 
N-am vrut să-l învățăm cu „nu 
se poate'*...

— Cum l-ați educat pînă în 
prima zi de școală ?

vi s-a părut copilul

* voia să
întrebuințeze serios. Venea 
cabinetul, meu ți punea mina 
pe toate. Ba odată a ți vrut 
să învețe meseria 
dat voie.

t-—'De ce?
Tăticu : E o 

Eu am învățat-o 
N-aveam tată care să mă fe
rească de griji. Pe el voiam să-l 
țin pentru ceva ușor... Cît tră
iesc eu...

— Cînd
Vil-a ce a

Tăticu :
care l-am înscris la liceu.

— începînd de la ce vîrstă 
i-ați dat bani de buzunar ?

Mămica : Un leu-doi îi mai 
dădeam ți cînd era mai mic...

Tăticu : Către sfîrțitul clasei 
a VllI-a. L-am stimulat pentru 
că se redresase la matematică 
ți avea medie de trecere.

— Știați ce face cu banii ?
V. LAZAROV

mea. Nu i-am

meserie grea, 
fiind orfan.

tici. Nu sînt cuminte ți tot 
mă baie, mă iartă**. L-am mai 
educat, învățîndu-l să nu se o- 
bosească. L-am convins că cine 
vrea să trăiască mult nu 
să se obosească...

— Cum a învățat în 
primare ?

Mămica: Era lăudat
una pentru cumințenie. La înce
put i-a venit mai greu. Din 
cauza eforturilor s-a și anemiat 
puțin.

Tăticu : L-am lăsat întotdea
una să învețe cît poate el. N-am 
forțat copilul așa cum fac alți 
părinți ca să iasă premiant. La 
aritmetică îi era mai greu. Dar, 
profesorul lui era pacientul 
meu...

— l-a plăcut ceva în mod 
deosebit copilului la vîrsta a- 
ceea ?

Mămica : îi plăceau grozav 
portocalele...

Tăticu : Și-i plăcea să se 
plimbe cu liftul. în fiecare sea
ră nu se culca dacă nu-l urcam 
de patru ori cu liftul pînă la 
etajul VII.

— Ce citea copilul ? _

HMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

a terminat clasa a 
dorit copilul să facă? 
Ne-a ascultat pe noi

împrejurările au fost mal fa
vorabile decît în cazul altor mi
liardari așa că în jurul lui 
Rockefeller s-a creat mitul posi
bilităților multiple ce stau în 
S.U.A. la dispoziția oricui.

Biografii dinastiei regilor pe
trolului au creat legenda lui 
Rockefeller. Bătrînul John I, 
care a atins aproape o sută de 
ani de viață, era îmbrăcat într-o 
aureolă de sfînt, pus la loc de 
frunte în altarul marei finanțe 
ameripane. îmi amintesc că în
tr-o cărțulie citită în copilărie 
se spunea, în linii mari, cam așa:

„A fost odată un băiețaș cu
minte, drăguț și cu frica lui 
dumnezeu, dar sărac lipit pămîn
tului. A intrat în slujbă ca tre
păduș la un brutar. Sîrguincios 
și econom, punea bani deoparte. 
Simțind într-o zi miros de petrol 
în nări, s-a luat după mireasmă și 
a dat peste un reren în care țițeiul 
mustea ca siropul în savarină. 
Din economii a forat o sondă, 
apoi altele. La bătrînețe, era bo
gat — munceau pentru el sute 
de mii de oameni — stimat și, 
mereu mulțumea domnului. Cînd 
întîlnea un copil, sărac așa cum 
fusese și el odată, se scotocea 
în jiletcă, căuta o băncuță de 
cinci cenți și i-o dădea odată cu 
sfatul de-a fi econom, sîiguin- 
cios și puternic. Iar cînd s-a 
stins din viață, o lume întreagă 
l-a jelit 1"

Cam așa suna basmul despre 
Rockefeller, așa cum s-a spus 
probabil ani de-a rîndul la școlile 
duminicale din California, Ohio și 
New-Jersey. Cu astfel de aureolă 
era înconjurată figura celui mai 
bogat om din lume, întemeieto
rul dinastiei Rockefeller. Aceasta 
era moneda măruntă în circula

ție pentru vulg. Pe bancnotele 
mari, pentru uzul cercurilor fi
nanciare, industriale și politice 
ale lumii capitaliste erau înscrise 
vorbele unui istoriograf al dinas
tiei : „Deși glasul lui Rockefeller 
nu este glasul lui dumnezeu, to
tuși el spune ultimul cuvînt, căci 
acela care acționează împotriva 
lui Rockefeller suferă un eșec 
înainte ca lupta să înceapă".

La început a fost războiul
John I reușise să strîngă ceva 

bani din niște găinării mărunte 
și necurate cu petrol prin Peh-

de mii de dolari. Din acest mo
ment John I a început să joace 
tare.

Și ca să poată prinde pește 
dacă marea era liniștită, o agita 
el. A mituit și corupt în stînga 
și în dreapta făcîndu-și drum. 
Scandalul cu căile ferate din 
Pensylvania a stîrnit multă vîl- 
vă la timpul său. Șperțuind 
funcționari superiori, Rockefeller 
a obținut pentru transportul pe
trolului său taxe reduse. In mai 
puțin de cincisprezece ani John 
I devenise o primadonă a afaceri
lor spurcate. In 1882 punînd mîna 
mai cu binișorul, mai cu japca, pe

O pagină din istoria neagră 
a aurului negru

sylvania. Nu erau însă prea 
mulți și el aștepta un prilej pri
elnic ca să-i sporească. Pentru 
un om ca Rockefeller nu putea 
fi ocazie mai potrivită decît a- 
reea ivită sub forma războiului 
de secesiune. John I avea o vor
bă pe care n-a dezmințit-o toată 
viața: „Cînd marea se frămîntă, 
atunci peștele se prinde mai u- 
șor“. Și cum în timpul acestui 
război intern s-a frămîntat în
treaga mare americană, Rocke
feller a prins destul pește. Fă- 
cînd afaceri cu armament John 
I punea la baza imensei sale a- 
veri și puteri bani cîștigați din 
sînge. Cum s-a încheiat războiul, 
condus mereu de mireasma de 
țiței, John a întemeiat compania 
petroliferă „Rockefeller and En- 
drews", cu un capital de o sută

cîteva pachete de acțiuni ale 
unor companii petrolifere mai 
puțin norocoase, John I a pus 
bazele primului trust din istoria 
capitalismului : Standard Oii. 
Astfel, John I nu este numai în
temeietorul dinastiei sale, ci și 
descălecător în jungla monopo
listă. De altfel, fantezia sălbatecă 
a bătrînului Joe a născocit o 
grămadă de lucruri noi ale că
ror patente de invenție și le-a 
brevetat. Ințelegînd că a sosit 
vremea concentrărilor capitaluri
lor și deci a folosirii altor mij
loace de jefuire, pricepînd mai 
de vreme ca alții, avantajul pre
țurilor de monopol, beneficiile ce 
se obțin printr-o politică de spo
liere a salariilor, prin folosirea 
bandelor de „galbeni" pentru 
boicotul grevelor, a spionajului

industrial, a reprimării revendică
rilor muncitorilor prin gloanțe și 
foc, John I le-a folosit fără 
scrupule, cel dintîi. „Trustul 
Rockefeller a fost primul care a 
anunțat viitorul".

Un oaspete întîrziat
la masa coloniaHștilor

Odată ajuns în vîrf John I nu 
s-a mai mulțumit numai cu pe
trolul și războiul de acasă. A 
privit dincolo de cele două ocea
ne. Și cum cina capitaliștilor la 
care se împărțiseră toate harta
nele coloniale se sfîrșise. Rocke
feller s-a gîndit să ofere lumii 
un mic și frugal supeu. Avind 
experiența războiului de sece
siune, Rockefeller s-a așternut 
pe treabă. Și tot primul în lume

AL. GIRNEAȚA

(Continuare în pag. 4-a)

Dacă astăzi Gheorghe Nlfu, 
copilul brigăzii, e cel dinții care 
sărută zorii dimineții, care dere
tică in Jurul vagonului-dormitor, 
care împreună cu ceilalți mecani
zatori gresează motoarele, și dacă 
a învățat să-și calce pantalonii 
cei noi și cămașa (el a fost îm
brăcat complect pe socoteala trac
toriștilor din brigadă) și dacă nu 
pleacă niciodată in comună fără 
să-și pieptene părul, toate acestea 
se datorcsc numai celor cinci me
canizatori din brigada specială de 
la gospodăria de stat Moțăței din 
regiunea Craiova.

Și Ni(u Gheorghe prin hărnicia 
lui, prin cinstea lui, le mulțu
mește tractoriștilor.

I. GABRIELNOI FILMEROMÎNEȘTI
Studiourile cinematografice ro- 

minești uu în producția acestui an 
filmele artistice de lung metraj •• 
„Două loturi** și „Dincolo de 
brazi**. Filmul „Două loturi** este 
transpunerea pe ecran a schiței cu 
același nume de I. L. Caragiale.

Filmul „Dincolo de brazi**, a că
rui regie și scenariu aparțin lui 
Mircea Dragan și Mihai lacob, 
prezintă un episod din evenimen
tele premergătoare zilei de 23 
August 1944.

Numeroase alte filme artistice 
se găsesc in lucru. Printre aces
tea sint filmele „Cinxl se ridică 
ceața**, „Erupția**, „Ciulinii Bără
ganului**, „Bijuterii de familie'*, 
„Telegrame**, „Primejdii ne vă-

I



NOI SUCCESE
ale filmului documentar romlnesc

Se pare că — lucru lăuda- 
bil — într-un anumit fel. există o 
întrecere tacită între filmul nostru 
documentar și filmul nostru artis
tic. Se pare de asemenea că uneori 
filmul nostru documentar ia înain
tea celui artistic. O dovedesc aceas
ta o seamă de succese importante 
cum ar fi de pildă documentarele 
„Farmecul adîncurilor”, „însemnări 
din deltă66 și ultimul apărut pe e- 
crane: „Casa de pe strada noastră”. 
Revenind la ideea întrecerii trebuie 
să recunoaștem un lucru aproape 
paradoxal și anume că nu numai 
că documentarul întrece uneori fil
mul artistic în calitate dar, cî- 
teodată, văzînd un asemenea docu
mentar meritoriu, este greu să faci 
o delimitare între ceea ce este spe
cific genului și ceea ce este imixtiu
ne a artisticului în el. Aceasta spre 
disperarea teoreticienilor care susți
neau, în vremea recentei consfă
tuiri a cineaștilor din domeniul do- 
cumentarului, că primejdia ames
tecului genurilor este dintre cele 
mai grave. Judecind, ca să spunem 
așa, băbește, îndrăznim să afir
măm că dacă un film, chiar docu
mentar, se dovedește a fi bun, e 
mai puțin important cum a fost 
realizat, dacă s-a păstrat puritatea 
genului cu strictețe sau nu, soco
tind implicit că primejdia nu e 
chiar atît de gravă dacă în ultimă 
instanță rezultatele sînt valabile.

Dacă în „însemnări din deltă46 
(regia Mirel Ilieșu, operatori Er
nest Bradu, Gh. Herschdorfer și 
Carol Kovacs) realizatorii au „co- 
Iaborat“ temeinic cu natura, meri
tul lor și mai ales al regizorului 
constând în primul rînd în faptul 
că au avut „ochi“, au știut șă gă
sească, să aleagă acele frumușeii 
pe care peisajul deltei le oferă din 
belșug și să le filmeze de o manie
ră dovedind multă sensibilitate (a- 
mintirn aici numai „orga” stalac
titelor și stalagmitelor de gheață, 
mîngîiată de undele fluviului), crea
torii „Casei de pe strada noastră44 
au depășit vădit limitele genului, 
dînd inspirației lor un curs năval
nic. Și, probabil, spre mirarea uno
ra, filmul a reușit totuși, încălcarea 
graniței dintre genuri nu s-a dove
dit a fi un act chiar atît de nociv.

în documentarul despre care vor
bim, regizorul Mircea Săucan, în 
același timp și autorul scenariului, 
ajutat de operatorii Tibcriu Olasz 
și Gheorghe Zimerman, pă
trunde cu îndreptățită „lipsă de 
respect44, după cum spunea ci
neva că ar fi intrat în mod 
justificat Petru Dumitriu în ca
sele boierești (și apropierea de 
acest scriitor nu o facem întâmplă
tor) în istoria unei case vechi oa
recare a Bucureștiului. Pentru că 
după cum spune comentariul, a- 
ceastă clădire, ca și ori care alta, 
are o memorie ce poate povesti lu

cruri interesante despre locuitorii 
ei de-a lungul anilor. Aici apare 
îndreptățită apropierea cu Petru 
Dumitriu, dacă ne gîndim la manie
ra comună de a descifra sensul evo
luției unei societăți, analizînd traec- 
toria unui element al ei, o familie, 
șirul locatarilor unei case. Ne pu
tem permite să afirmăm că Mircea 
Săucan nu s-a mulțumit să fotogra
fieze trecutul unei case ci l-a și 
creat, bineînțeles în linii generale, 
în conformitate cu datele istoriei.

Reconstituirea evenimentelor din 
trecut, a faptelor de viață apuse, 
cu ajutorul martorilor oculari dar 
negrăitori, rămași, cu ajutorul „na
turii moarte44 — ca să folosim o 
expresie lansată de un apreciat cro
nicar cinematografic — s-a mai fă
cut la noi. Nu avem decît să ne 
amintim documentarele „190744 
și „Cetatea Histria44. S-a ajuns chiar 
la un fel de manierism în această 
direcție care ar putea deveni supă
rător. în afara acestui manierism 
îiisă, folosirea argumentelor „moar
te44 era de multe ori nu prea con
vingătoare și în cazul celui de al 
doilea documentar, citat mai sus, 
acest lucru a apărut clar. Mircea 
Săucan a știut să nu cadă în ma
nierism, a știut să facă convingă
toare „natura sa moartă44, într-un 
cuvînt a însuflețit-o pe jumătate. 
Pe de o parte el nu a rezervat 
obiectelor numai rolul de a zgîn- 
dări. de a excita imaginația specta
torului, obligînd-o să complecteze 
ceea ce lipsește de pe ecran spre 
a-și făuri fabulația necesară, ci a 
pus accentul pe folosirea lucruri
lor pentru crearea atmosferei res
pective, ceea ce era principal pen
tru redarea esenței sociale și carac
terologice a fiecărei generații de 
locatari. Cît de bine determină ast
fel orizontul căpitanului de manu
tanță „operele de artă44 cu care-și 
înfrumusețează el viața, panourile 
de la pat și paravan, tablourile 
.pastorale44 și „nuda goală44 etc și 
cît de bine redau ritmul și spiritul 
epocii de prosperitate a burghe
ziei manechinele îmbrăcate cu un 
aer de respectabilitate parvenită !

Pe de altă parte regizorul — sce
narist n-a îngăduit unor obiecte nu
mai să pozeze. în fața obiectivului ci 
le-a dat, ca să spunem așa, sarcina 
de a juca, de a interpreta. Și tre
buie recunoscut că obiectele, just 
îndrumate de regizor, au jucat des
tul de bine. Amintiți-vă de groaza 
exprimată de ochii păpușii pregă
tind momentul povestirii felului 
cum a sfîrșit prin sinucidere ser- 
darul, nepăsătoarea legănare a 
balansoarului (atât de reușit în
cadrată în context îneît mi se 
pare că apariția individului 
care se află în balansoar ar fi fost 
de-a dreptul de prisos), geamătul 
pe care nu-1 auzim dar pe care ni 
se pare că îl scoate rănitul din sta-

tuetă întinzînd implorator mîna 
către importantul personal din ta
blou, ideea de înăbușire a aspira
țiilor, gîndirii și libertății admira
bil redată de chipiul fascist îndă
rătnic îndesat pe bibelou. Ni se 
pare că în acest fel Mircea Săucan 
a dus mai departe arta de a da 
viață lucrurilor a lui Ion Bostan, 
care reușise atît de bine să redina- 
mizeze cinematografic tablourile 
lui Aman.

Dar, curios lucru, se pare că în 
acest film tânărul regizor s-a obiș
nuit într-atît cu praful istoriei și 
cu lucrurile moarte îneît, cînd a 
venit vorba de contemporaneitate, 
de viață, s-a dovedit a fi surprinză
tor de neîndemînatic. Foarte necon
vingător este sugerat prezentul 
„Casei de pe strada noastră”. Unde 
este forfota, ilustrînd viața trepi
dantă de azi, unde este simfonia 
de zgomote, antiteza liniștii și în
chistării de altădată, unde sînt a- 
cele elemente de decor și accesorii 
creînd atmosfera zilelor noastre ? 
Prea puțin au apărut ele în fața 
spectatorilor. Doi tineri care pri
vesc amețiți o cameră și visează la 
o familie numeroasă, e prea puțin 
ca prezent al unui trecut atît de 
bogat. Vrem de asemenea să 
amintim și de leit-motivul cu 
exteriorul casei care e prea 
puțin variat pe parcurs și e 
deci destul de monoton.

Nu avem dreptul de a încheia 
fără a sublinia meritele comenta
torilor literari și muzicali, îespec- 
tiv Paul Anghel și Theodor Mita- 
che (nu este o simplă coincidență 
că amîndoi au colaborat și la reu
șitul „însemnări din deltă44). în 
special Paul Anghel a făcut un text 
deosebit de adecuat (admirabil 
citit de Radu Beligan) ceea ce a 
presupus și un foarte suculent ac
cent satiric.

întrecerea despre care vorbeam 
la început continuă, spectatorii aș
teaptă cu interes și curiozitate, fără 
idei preconcepute noile ei succese.

B. DUMITRESCU

De curînd m-am 
dus la magazi
nul cooperati

vei de consum din 
Slânic, regiunea Plo- 
ești, să cumpăr cî- 
teva tuburi Berman. 
Nu mică mi-a fost

Aprobări curioase

surpriza cind vînză- 
torul mi-a spus :

— Tuburi sînt, a- 
veți aprobare ?

— Ce fel?
— Aprobarea tov. 

Cristache Rotaru, 
președintele coopera

tivei. Fără semnătura 
lui nu vindem unele 
articole.

— Trebuie să fac o 
cerere ? l-am între
bat ironic.

— Nu-i musai. Vă 
eliberează bon de 
mină.

Uluit priveam la 
stiva de tuburi, la 
vînzător, la grupul 
de oameni ce aștep
tau îngrămădiți la 
ușa biroului preșe
dintelui. Am vrut să 
stau și eu la rînd, 
dar cineva mi-a șop
tit că președintele a 
plecat acasă. Era ora 
11 dimineața și, obo
sit, bietul om se du
sese să-și ia micul 
dejun. După cîteva 
ezitări am plecat să-l 
caut. Nu l-am găsit 
acasă. Soția lui mi-a 
spus că sosește mai

tirziu. Avînd neapă
rată nevoie de tu
buri, l-am așteptat 
pe stradă. Peste vreo 
cinci ore, în sfirșit, 
cobora alene treptele 
locuinței sale. Avea 
ochii umflați de 
somn. După ce i-am 
spus despre ce-i vor
ba a căscat plictisit 
și mi-a spus :

— Ți-ai pierdut 
timpul degeaba. Tu
burile sini vindute.

Intr-adevăr, a doua 
zi în magazin nu a 
mai existat nici un 
tub. Unde, cum au 
dispărut, nu am pu
tut încă afla. Și cum 
dispariția lor nu este 
întimplătoare (se re
petă și cu alte măr
furi) am găsit nime
rit să mă adresez 
ziaru'-ii.

ION BORCEA 
tehnician

Două aspecte — o singură concluzie

Este vorba de 
două aspecte
din munca 

Trustului de construc
ții și montaje mini
ere. Primul, este as
pectul căii ferate exe
cutate de T.C.M.M. 
la exploatarea Fiii- 
peștii de Pădure, pen
tru deservirea depozi
tului de lemne. Lu
crarea este încă inu
tilizabilă. Cauza : tra
versele montate nu au 
fost creuzotate, fapt 
care a dus, în scurt 
timp, la degradarea 
lor, astfel că CJ'.R.-ul, 
din motive de secu
ritate a materialului 
rulant, interzice folo
sirea acestei linii.

Al doilea aspect 
este acela al bazinu

lui de captare de la 
lucrările de alimenta
re cu apă a exploată
rii și coloniei munci
torești de la exploa
tarea carboniferă Be- 
revoiești. în anul 1956 
s-au efectuat aici să
păturile necesare, au 
fost montate cofrage, 
armăturile de fier și., 
cînd urma să se toar
ne betonul, lucrările 
au stagnat. Au urmat 
ploi, zăpezi și puțin 
cîte puțin terenul să
pat, dar neconsolidat 
prin betonare, a în
ceput să se miște. în 
prezent este atît de 
deplasat incit lucră
rile vor trebui luate 
de la început.

Iar ca încheiere, o 
întrebare ce și-o pun 
mulți mineri, atît in 
primul cit și în al 
doilea caz : de unde 
se vor scoate banii

pentru refacerea lu
crărilor ? Cred că la 
o asemenea întrebare 
răspunsul ar suna cam 
așa: vinovății să plă
tească !

M. GAVRILESCU

SALARIATUL lui TĂTICU...
(Urmare din pag. l-a)

Să discutăm despre
TINEREȚE-EDUCAȚIE-RĂSPUNDERI

Nu orice prietenie sau dragoste

Una din „interpretele" filmului „Casa de pe strada noastră44

Mămica : Numai dacă-mi spu
nea el. Nu voiam să fiu indis
cretă pentru că se simțea prost 
dacă se vedea suspectat.

Tăticu î Și aveam mare în
credere în el ! Nu fuma...

— A rămas vreodată cori
gent ?

Mămica ; Sărăcuțul, a păti
mit grozav cu matematica. A 
rămas intr-a IX-a. Profesorul 
n-avea metodă. Intimida copiii. 
Sănducu, cînd ieșea la tablă, 
tremura tot. I se bîțîia mîna cu 
creta pe tablă...

Tăticu : Și la preparator știa 
foarte bine ! Slavă Domnului, 
a luat corigența...

— La celelalte materii ce 
note avea ?

Mămica : De trecere.
Tăticu : Asta ne-am dorit noi 

întotdeauna. Pentru ca să se mai 
cultive într-un fel l-am dat să 
învețe acordeonul... Și avea ma
re talent.

— Ce satisfacții ați cunoscut 
de pe urma copilului ?

Mămica : Ne divinizează !
Tăticu : Cînd a început să 

miște binișor la acordeon — s-a

întîmplat destul de repede — 
în fiecare săptămână cînta o 
oră pentru noi.

— Cum a luat examenul de 
maturitate ?

Mămica : N-a fost prea ușor. 
De fapt era copil cînd a dat 
examenul de maturitate. De-abia 
începuse sa se bărbierească.

, Tăticu ‘.Pe atunci, deja, da
torită talentului, pe care noi 
nici nu i-l bănuiam, era cel mai 
bun și, firește, dirijor al orches
trei liceului. S-a ținut cont și- 
de asta la maturitate. Talentele 
trebuie încurajate...

— în prezent este student în 
al lll-lea an de conservator ?

Mămica: Doamne mă ferește! 
Abia a împlinit 20 de ani. Acum 
trei ani cînd a isprăvit liceul 
era fraged.

Tăticu : N-am vrut să comi
tem o crimă. Conservatorul este 
o instituție dificilă. Cu enorm 
de multă teorie. Talentele nu 
suportă teorie... L-am mai ți
nut puțin lingă noi. Cît trăiesc 
eu !...

— Și, talentul ?
Mămica : Și-l cultivă în fami

lie. Dă mici concerte intime.
Tăticu î I s-a propus să cînte

în orchestra Teatrului de estra
dă, în orchestra de estradă ra
dio...
-Și?
Tăticu î El, sărăcuțul, s-ar fi 

dus. Eu am refuzat categoric, 
l-am interzis. Pentru o lef-șoară, 
pe care mai bine i-o dau eu, 
să-și bată capul cu repetiții 
peste repetiții, să tragă la greu, 
să dea concerte, să-și piardă 
serile !?... Acum e salariatul 
meu ! N-are condică de semnat. 
N-are ședințe. N-are frecuș. 
N-are șefi...

— Ce face toată ziua ?
Mămica : Seara (vîrsta, ce 

vrei !) mai iese cu băieții, cu 
fetele în oraș. Să se dezmor
țească nițel, că-i tînăr, sărăcu
țul. Dimineața nu mă îndur să-l 
trezesc decît pe la 11. îi dau 
ceva să ia în gură... După masă 
citește și el o carte, un ziar, 
doarme o oră-două... Cînd e 
bine dispus exersează puțin la 
acordeon...

— Bine, ce va face în viitor ? 
Cu ce se va ocupa ?

Tăticu x 11 prețuiesc foarte 
mult. Voi continua să-l salari
zez dlt mă vor ține puterile^

In numărul 2564 al ziarului 
„Scinteia tineretului” a apărut un 
articol intitulat „Fericirea nu se 
cumpără cu bani”.

Fără îndoială că subiectul ce-1 
tratează articolul este construc
tiv, interesant și pentru un tînăr 
care și-a însușit principiile edu
cației de astăzi poate deveni un 
ghid în viață.

Este adevărat că în perioada 
pînă la căsătorie în viața unui 
tînăr sau tinere, se intîmplă lu
cruri care fac.ca nu fiecare prie
tenie sau dragoste să duca ia u- 
nirea pe viață a celor doi tineri.

Cazul Meller Rașela, expus în 
articol de către coiega ei Crețu 
Pansela, fmi este cunoscut deoa
rece în articol eu sînt citai ca 
exemplu negativ din viața Rașe- 
lei, care astăzi se află la răscruce 
de drumuri, neștiind cum să pro
cedeze pentru a ieși din impasul 
în care se află.

Cum stau lucrurile:
In anul 1955 mă aflam deplasat 

în interes de serviciu în regiunea 
Iași. In această perioadă am cu
noscut-o pe Rașela Meller, care 
lucra la instituția unde venisem 
eu. Ne vedeam destul de des și 
sincer să fiu mi-a plăcut mai a- 
les pentru preocupările serioase 
ce le avea.

întrucît în acea perioadă amîn
doi aveam sarcini pe linia orga
nizațiilor U.T.M. din care fă
ceam parte, găseam adeseori su
biecte comune de discutat. Trep
tat, treptat, după cîtva timp înce
purăm să ne împrietenim. Țin 
minte într-o seară de primăvară, 
în tâmp ce ne plimbam în grădina 
Copou, i-am spus că-mi place, că 
țin la ea și că vreau să ne căsă
torim.

Rașela nu mi-a răspuns ime
diat, a consultat părinții, iar 
după cîteva zile m-a invitat la ea 
acasă spre a mă cunoaște fami
lia.

Și așa a început idila noastră 
tinerească.

După cîtva timp am adus-o pe 
mama mea la Roman, unde am 
niște rude. I-am recomandat-o pe 
Rașela. După ce s-au cunoscut, 
mama nu s-a împotrivit căsăto
riei noastre, dar ca întotdeauna 
m-a sfătuit să nu mă pripesc, să 
caut să cunosc mai bine fata cu 
care mă voi căsători.

într-o zi, în timp ce mă aflam 
în Iași, acasă la Rașela, părinții 
o anunță că i-a sosit o scrisoare 
de la Orașul Stalin. Aruncîndu-mi 
privirea asupra plicului am văzut 
că expeditorul era un băiat.

Nu i-am spus pe moment ni
mic. Nu mă îndoiam de cinstea ei 
Ci dacă singură îmi va vorbi de 
scrisoare. Plecînd amîndoi în o- 
raș și văzînd că nu-mi spune ni
mic, am întrebat-o eu de la cine 
vine scrisoarea și ce-i scrie ? 
Mi-a răspuns că este de la o 
prietenă de școală și că-i scrie 
diverse lucruri fără importanță. 
Văzînd că mă minte și cunoscînd 
numele celui ce-i trimisese scri
soarea, i-am spus eu de la cine 
și de unde venea. De Ia Hilca 
Ion, din Orașul Stalin, care — 
venit în interes de serviciu Ia 
Iași — a cunoscut-o pe Rașela. 
Eu eram plecat din Iași în acea 
perioadă de timp. La înapoiere 
am aflat că Rașela s-a plimbat 
cu Hilca, au mers la teatru și la 
cinematograf.

Pe moment s-a înroșit Ia față, 
n-a știut ce să-mi răspundă, s-a
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De curînd am avut prilejul 
să mă găsesc la conferința ele
vilor comsomoiiști din raionul 
nostru. Cînd a fost introdus în 
sală steagul organizației com- 
somoliste raionale, toți, deoda
tă, s-au ridicat in picioare. Pri
veam pînza roșie și in mintea 
mea se ivi un alt steag — pri
mul steag ai celulei noastre 
conisomoiiste din stanița căză- 
cească Timașevskaia.

„VIITORUL N£ APARȚINE1

duce la căsătorie
intimidat, căutând să-mi arate că 
nu poartă nici o vină în legătură 
cu scrisoarea primiți.

Atunci mi-am dat seama că pe 
Rașela n-am cunoscut-o suficient 
de bine, că nu era sinceră și a 
privit în mod ușuratic căsătoria 
cu mine.

Lucrul acesta m-a îndepărtat 
de ea.

Am continuat să mă văd cu 
Rașeia, dar inima nu mă mai în
demna spre căsătorie. Am plecai 
de la lași continuînd să purtăm 
corespondență, l--m scris în 
mod prietenesc, făcind-o să înțe
leagă că e bine să rămînem prie
teni.

Mi-am dat seama că ea regretă 
greșala, deoarece după apariția 
articolului am recitit scrisorile ce 
Ie aveam de la ea. Se spunea a- 
colo: „vom uita, respectiv vei 
ierta toate necazurile ce ți le-am 
pricinuit fără nici o intenție” etc... 
etc..

Prea tirziu. Ideea nesincerității 
ei mi-a rămas încoițita în inimă 
și nu a putut fi desrădăcinată. 
Vreau să menționez că în tot tim
pul prieteniei sau dragostei noas
tre, atâta timp cît am fost împre
ună, nu m-am purtat necuviin
cios cu ea, am respectat-o și în
tre noi nu au existat nici un fel 
de relații care i-ar fi putut pre
judicia prestigiul ei de fată. Sînt 
convins că lucru! acesta nu l-ar 
putea contesta nici Rașela.

•Acesta a fost istoricul dragos
tei intre mine și Rașela, pe care 
am iubit-o și față de oare am a- 
vut cele mai serioase intenții.

De aceea nu pot fi de acord cu 
Pansela Crețu care mă califică în 
articolul apărut că sînt laș, om 
de nimic și în concluzie afirmă 
că elemente de teapa mea tre
buie eliminate din societatea 
noastră.

Cu Pansela Crețu m-am întâlnit 
anul acesta la lași, înainte de a 
scrie articolul și nu mi-a reproșat 
nimic în legătură cu purtarea 
mea. De asemenea și cu Rașela 
Meller m-am văzut de multe ori 
în cadrul instituției. Am discutat 
prietenește unele probleme de ser
viciu și personale. Mi-a vorbit

despre faptul că părinții ei vor 
s-o căsătorească cu un tânăr pe 
care nu-l iubește, mi-a cerut pă
rerea și i-am dat-o în Sensu. că 
trebuie să-și convingă părinții de 
netrăinicia unei asemenea casa
torii și de asemenea că nu este 
bine să rupă relațiile cu familia 
ei.

Ne-am mai întîlnit întâmplător 
într-un cerc de prieteni și de a- 
semenea am discutat fel de fel de 
probleme, ani dansat, am glumit, 
dar nici odată nu mi-a vorbit 
despre ceea ce a fost în urină cu 
doi ani.

Trebuie să arăt că în relațiile 
cu Rașela am făcut două greșeli. 
Prima constă în faptul ca în mod 
pripit i-am vorbit de căsătorie, 
fără a ne cunoaște suficient. In 
al doilea rînd am greșit că a- 
tunci cînd simțeam că nu ne mai 
putem căsători, n-am rupt rela
țiile, și nu i-am spus că nu mai 
intenționez să ne căsătorim. Am 
văzut că Rașela simte răceala 
mea și am crezut să nespunîn- 
du-i totul direct o voi menaja su
fletește.

Ce s-ar fi întâmplat dacă după 
cele petrecute totuși m-aș fi că
sătorit cu Rașela, cînd îndoiala 
îmi încolțise în inimă ? Cred că 
mult timp n-am fi putut convie
țui, deoarece încetasem s-o iu
besc. Am gîndit mult dar n-am 
găsit o altă soluție cu toate ca și 
eu am regretat cele întîmp ate.

Trebuie să reafirm că Rașela 
este o fată bună, muncitoare și 
inteligentă. Impasul în care se 
afiă poate fi înlăturat numai pe 
calea convingerii părinților că o 
căsătorie de conveniență nu duce 
la fericirea copilului lor, la care 
știu că țîn mult de tot. $i-apoi 
viața Rașelei nu este o viață ra
tată. pentru a se căuta soluții sal
vatoare, viața ei de-abea începe și 
depinde de ea și de cei ce-o în
conjoară pentru a fi fericită pe 
viitor.

Iată deci că sînt cazuri cînd 
nu orice prietenie sau dragoste 
duce la căsătorie și că lipsa de 
sinceritate a unora sau pripeala 
altora poate influiența negativ 
legămîntul a doi tineri pe viață.

MIRCEA LAZARESCU

Pămîntul este mare și mic
(Urmare din pag. l-a)

de ce savanții se gîndesc nu cu 
nostalgie ci cu luciditate la fer
tilizarea Saharei și a lui Gobi. Pă
mîntul este mare — poate să asi
gure pîine tuturor. Pămîntul este 
mic — absolut toate ungherele 
lui trebuie cucerite pentru produ 
cerea pîinii.

Profesorul citește mai departe 
peste umărul elevului, aproape in- 
comodîndu-l.

„Pământul este mare; pe supra
fața lui există loc pentru asocia
țiile de vînatori și pentru societăți
le de protecție a animalelor, pen
tru sute de religii felurite și pen
tru ateism, pentru o mie de limbi
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îmi aduc aminte ca și azi, 
ziua de naștere a organizației 
noastre conisomoiiste. Era Ia 
22 iunie 1920. !n acea diminea
ță a venit la mine, in fuga, 
prietenul meu Koîka Motigorin 
și-mi spuse :

— Hai, Nikita, la școală. A- 
colo va fi o adunare importan
tă.

Cind am sosit acolo erau a- 
dunați vreo cincizeci de tineri. 
Pe unii ,îi cunoaștem. Aceștia 
erau Ivan Proțenko, Marx și 
Nina Moștevoi, copiii unor . 
partizani roșii, spînzurați nu de tră : 
mult de către gardiștii albi.

Reprezentantul celulei de 
partid ne-a vorbit despre sar
cinile Uniunii Tineretului Co
munist. Chiar aici, pe loc au 
inceput să se facă înscrieri in 
U.T.C. din Rusia. S-au înscris 
șaptesprezece tineri. Secretar a 
fost ales în unanimitate Ivan 
Proțenko, iar locțiitor — lașa 
Osipov. In aceeași zi, comite
tul revoluționar al staniței ne-a 
dat o repartizare pentru o vilă 
confiscată de Ia un negustor.

Cu ce am inceput noi ? îna
inte de toate am hotârit să ne 
instruim politicește. Am creat 
cîteva cercuri in cadru! cărora 
am studiat sarcinile P.C. (b) 
din Rusia și ale U.T.C, din Ru
sia. Mulți dintre noi am auzit 
pentru prima oară cuvintele: 
socialism, revoluție, proletariat. 
Și nu-i de mirare că la 
ședința a cercului au 
multe discuții.

într-o seară mergeam 
ții împreună prin stanița 
cintam „Porniți înainte, tova
răși..." Deodată Ivan Proțenko

fiecare 
existat

cu to- 
Și

*) Din „Komsomciscaia prav- 
da“ nr. 212 (6-IX-1957)

iese în față și spune : „Stați bă
ieți ! Avem deja o lună de cînd 
trăiește organizația noastră 
comsomolistă și nici pînă acum 
n-avem un steag al nostru !“.

Un steag ! Un steag ! Dar de 
unde să-1 procurăm ! Acum este 
ușor să procuri un material 
roșu, dar în anul douăzeci în 
rafturile magazinelor nu se gă
seau nici un fel de materiale.

— Stați puțin, băieți, — spu
se Nina Moștevaia. Vecina mea 
are un material roșu frumos. 
Dar nu poate fi preschimbat de
cît pe pîine.

— Atunci uitați ce — a pro
pus Ivan Proțenko — în urmă
toarea duminică o să ieșim cu 
toții ia muncă voluntară, la 
moara de stat.

Așa am și făcut. Făina cîști- 
gată noi am preschimbat-o pe o 
bucată de stambă roșie. Peste 
cîteva zile fetele au adus stea
gul la celula comsomolistă. Pe 
pînza roșie era brodat cu mă
tase : „Celula U.T.C. din Rusia 
a staniței Timasevskaia4*. Iar 
pe partea cealaltă deviza noas- 

„Viitorul ne aparține4*.

ÎN MIHOCUL TINERETULUI

în acea vreme Ia noi nu erau 
nici cluburi, nici cinematograf, 
nici radio. Și ziare aveam pu
ține.

Intr-o toamnă am aliat că 
într-o casă unde se adunau de- 
obicei băieții și fetele, aproape 
în fiecare seară năvălește o 
bandă de huligani și împrăștie 
tineretul. Seara, șapte cornso- 
moliști, printre care și eu, ne-am 
îndreptat către șezăloare. Am 
căutat mult casa pînă ce am 
găsit-o. Era o noapte întune 
coasă, ploua mărunt. Deodată 
am auzit dintr-o casă țipetele 
disperate ale fetelor. In casă 
s-a stins lumina. Noi am înțe
les că huliganii au spart lampa 
și au început bătaia.

— După mine! — a coman
dat Motigorin.

El a fost primul care a răzbit 
în casă și a strigat:

— Casa este înconjurată! Ie- 
șiți cîte unul...

Huiiganii s-au speriat și au 
început să se strecoare afară 
împreună cu ceilalți. Dar ei au 
fost demascați de înșiși parti-

40 de ani de la Marea Revoluție Socialista din Octombrie

O celulă comsomolistă
în 1920"

cipanții la serată. Trei dintre 
scandalagii, care aveau și niște 
vergele de fier au fost trimiși la 
„răcoare”.

Deosebit de strînsă a devenit 
prietenia cu tineretul după ce 
am creat un coiectiv de artiști 
amatori, fmi amintesc de ur
mătoarea întâmplare. Intr-o 
primăvară am pus în scenă, la 
școală, o piesă revoluționară. 
Pentru a zugrăvi „traiul bur
ghez" noi am cărat din maga
zia negustorului un pat larg de 
lemn cu globuri, un munte de 
perne, o toaletă, un samovar cu 
burtă, vreo zece icoane... Cînd 
unul dintre personaje, în de
cursul acțiunii, a gonit din casă 
pe un sărac, din sală s-au au
zit voci:

— Să i se confiște averea! 
I-an te uită cum s-a ghiftuit li
pitoarea...

Piesa a plăcut atât de mult 
spectatorilor îneît în seara a- 
ceea am fost nevoiți să dăm 
trei spectacole.

în curînd comsomoliștii din 
stanița au reconstruit clădirea 
școlii parohiale, pe Jumătate 
distrusă și-au deschis aici o 
casă populară. Ea a devenit 
centru al întregii munci cultu
rale de masă din stanița. A 
duce cultura și cunoștințele în 
popor se considera Ia noi sar
cina comsomolistă cea mai de 
onoare.

LUPTA PE VIAȚA 

Șl PE MOARTE

Rămășițele gardiștilor albi nu 
au putut să se împace cu pier
derea puterii lor. în stufărișu
rile de lîngă Azov el au crea!

bande care atacau comitetele 
revoluționare, distrugeau po
duri, ucideau pe comuniști șl pe 
comsomoiiști. Pentru lupta îm
potriva bandiților albi au fost 
create unități cu destinație spe
cială. încăperea celulei comso- 
moliste amintea în acea vreme 
de o tabără militară. Intr-un 
colț erau așezate armele, în for
mă de piramidă. Pe orice vre
me, fie zi sau noapte, noi ne

Din trecutul glorios 
al 

Comsomolului

adunam la semnalul de alarmă, 
îmi amintesc de o intîmplare. 

Tocmai dezb&team referatul 
conducătorului colectivului de 
artiști amatori, Anton Strelțov, 
cu privire la felul în care se 
desfășoară pregătirea spectaco
lului pentru sărbătorile din Oc
tombrie. Deodată intră un agent 
de legătură ds la statul major 
al unităjil cu destinație specială 
și ne dă un ordin: să ne pre
zentăm urgent la comitetul re
voluționar.

In cerdac ne-a îmtimpinat co
mandantul regimentului, bătri- 
nul comunist tovarășul Labuka 
și comandantul garnizoanei, to
varășul Kniga.

— Tovarăși comsomoiiști! A- 
veți de îndeplinit o operație im
portantă — ne-a spus coi:-un
tul regimentului. Banda iui Rea- 
bokoni pregătește atacarea co
munei „Prietenia mondială".

Nu era o sarcină ușoară. Noi 
știam că în urmă cu cîteva luni

bandele Iul Reabokoni au năvă
lit asupra comunei „Nabat" și 
au săvirșit acolo un masacru 
singeros. lin mic detașament al 
unității cu destinație specială, 
care apăra comuna, a fost dis
trus. Lui Grigori Cemișev, co
mandantul detașamentului, ban
diții i-au tăiat nasul și pe spate 
i-au încrustat o stea. Pe Piotr 
Naumenko, președintele comu
nei l-au maltratat cu cruzime.

In cursul nopții ne-am apro
piat pe nesimțite de comună și 
am ocupat poziții de apărare... 
Curînd, in întuneric, au apărut 
niște umbre, furișîndu-se. I-am 
lăsat să se apropie și am des
chis focul. Banda nu se aștepta 
la o asemenea ripostă și a fă
cut cale intoarsă.

La începutul anilor '20, pler- 
zind speranța de a mai răsturna 
Puterea Sovietică prin forță, 
contrarevoluția a hotărit să Înă
bușe tinăra Republică Sovietică 
prin foamete. Intr-o zi am fost 
strinși, comuniști și comsomo
iiști, la comitetul revoluționar, 
lin reprezentant din Krasnodar 
ne.a citit scrisoarea Sovietului 
Comisarilor Poporului către cei 
din Kuban, semnată de V. I. 
Lenin. In scrisoare se spunea 
că Moscova, Petrogradul și alte 
orașe flăminzesc, oamenii pri
mesc cite 50 de grame de pline 
pe zi.

— Noi putem și trebuie să-i 
ajutăm pe muncitori — a hotă
rit activul.

In stanița noastră erau mulți 
chiaburi care ascundeau grinele 

de Puterea Sovietică, le băgau 
să putrezească in gropi, le arun
cau in rîu. Grupului nostru i

a-a încredințat să confiște gri
nele de la chiaburul Șcerbina.

—- Nu am grîne... In ochii 
lui Șcerbina s-au aprins flăcărui 
care nu prevesteau nimic bun. 
Dacă nu credeți, căutați — și 
ne întinse o legătură de chei.

Cercetăm una după alta toate 
hambarele — grîne nu sînt. Ce 
naiba I E imposibil. Eu am pri
vit încă odată cu atenție depo
zitul și aici mi-a sărit în ochi 
așezarea nu prea normală a ies- 

lelor. Ele stăteau nu la peretele 
din spre răsărit, ci la cel de la 
apus, în timp ce fiecare gospo
dar chibzuit se străduiește să-și 
țină animalele pe partea mai 
puțin bătută de vînt. La Șcer
bina, din contra, acolo unde tre
buiau să stea ieslele fusese adu
nat un stog de paie.

La indicația unui membru ai 
comitetului revoluționar noi am 
început să dăm la o parte sto
gul și stratul de gunoi de grajd, 
de dedesubt. Curînd furcile s-au 
înfipt într-un strat de grîne. 
Sub stog se găsea o groapă, 
Iar în groapă peste cinci sut« 
de puduri de grîu selecționat.

★
Este greu de povestit într-un

articol despre toate faptele de 
luptă ale primilor comsomoiiști 
din țara noastră. Un lucru poa
te fi spus în încheiere; viața 
celulei noastre comsomoliste a 
devenit cu fiecare zi mai intere
santă și mai plină de conținut. 
Prestigiul ei creștea în rîndu- 
rile tineretului. Către vara anu
lui 1923 ea număra peste două 
sute de oameni.

Ca cea de a treia aniversare 
a organizației noastre comso
moliste ni s-a înmînat, în nu
mele celulei de partid din sta- 
niță, Steagul roșu de catifea.

Steagul de astăzi al organi
zației comsomoiiste raionale i 
s-a înmînat după război — în 
anul 1946. Eu aș vrea să urez 
comsomoliștilor noștri de azi: 
păstrați cu sfințenie și ocrotiți 
acest steag, săvîrșițf cit mai 
multe fapte glorioase, așa cum 
au săvirșit cu același steag 
roșu al proletariatului tovarășii 
voștri mai mark

N. MATVICIUK 
membru al U.T.C.U 

din 1920 
Stanița Timașevskaia 

Ținutul Krasnodar
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tn dezvoltare și pentru giupările 
esperantiste,.

Dar pămîntul este mic, atît de 
mic că nu poate fi concepută exis
tența fără un consens unanim 
asupra păcii, o înțelegere, o 
conștiință universală. Pămîntul 
este destul de mare ca să 
cuprindă piramida lui Keops, 
ruinele Propileelor, pagodelor, Lou- 
vre-ul, biserica Vasili Blajenîi, 
castelul cracovian Wawel..., dar 
e prea mic pentru a mai face loc 
arsenalelor și hangarelor militare. 
Pămîntul este destul de mare 
pentru ca diversitatea tendințe
lor creatoare în slujba omului 
să nu sufere nici o limitare. Pă- 
mîntul este totodată prea mic pen
tru ca ideile să stea cuminți în
tre frontiere și circuitul viu al 
gîndirii să fie întrerupt de pretin
se cortine de fier.»*

Prietenul meu, elevul, scrie mai 
departe absorbit, cu ochii scăldați 
intr-o lumină stranie. Profesorul 
se ridică zîmbind îngîndurat și re- 
lidndu-și drumul printre bănci, în
cepe să strîngă lucrările care sînt 
gata. în cancelarie însă va căuta 
lucrarea prietenului meu și o va 
citi înaintea altora. Va citi:
. „Fiind destul de mare ca să cu
prindă în prezent o populație de 
2 miliarde și jumătate de oameni 
(aceasta fără să fie nici pe de
parte limita maximă) pământul este 
însă prea mic ca să permită Unor 
ucigași, cine ar fi ei, să se ascundă. 
Distanțele dintre continente nu 
mai înseamnă un refugiu pentru 
cei care ar atenta la viața popoare
lor și nici o crimă împotriva uma
nității nu va putea rămâne nepe
depsită"...

Așadar Pămîntul e mare.
Așadar Pămîntul e mic.
Băiatul și-a predat foile acoperi

te cu un scris mare, citeț, litere 
ordonate aplecate spre dreapta. 
Ridicindu-și ochii albaștri spre fe
reastră, a filtrat lumina printre ge
nele mătăsoase. Apoi l-au strigat 
băieții și el a ieșit în recreație. Nu 
știu ce notă va lua.♦ 
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Necruțător
fată de dușmanii

Revoluției
80 de ani

» de la nașterea |
«lui F.E. Dzerjinski^

Scenă din filmul „In toiul luptei" — film închinat memoriei lui F. E. Dzerjinski

OASPEȚI LA CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE de ATLETISM

Cen-fu-ien e tristăNumele Iul Felix Edmundovici 
Dzerjinski stă la loc de cinste în 
șirul marilor luptători pentru cau
za dezrobirii omenirii muncitoare, 
in șirul celor cț cu prețul unei 
munci titanice au pregătit, înfăp
tuit și apărat Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie. S-a scris și 
se va scrie încă mult despre viața 
clocotitoare a lui Dzerjinski, ca
racterizată prin ardere și îndrăz
neală eroică in lupta cu greutățile.
In mințile cititorilor cît și in inimile lor vor dăinui peste timpuri 
înflăcărarea și entuziasmul cu care Felix Edmundovici a știut să 
biruie neagra prigoană țaristă, încercările anilor epocii de temniță 
și deportare, ardoarea cu care s-a încolonat in fruntea celor ce 
acum patru decenii au dat viață primului stat muncitoresc-țără- 
nesc.

Am dori, in semn de omagiu cu prilejul împlinirii a 80 de ani de 
la nașterea lui Dzerjinski să ne reamintim astăzi două din trăsătu
rile ce-l caracterizau : ura înverșunată față de dușmani și dragos
tea duioasă față de copii.

In urmă cu 40 de ani salvele 
trase de pe „Aurora" vesteau lu
mii întregi începutul unei ere noi 
în istorie, era revoluțiilor socia
liste. Pregătită și condusă de 
P.C.U.S. — creat și educat de 
marele Lenin — insurecția ar
mată din octombrie a învins. In 
ședința de neuitat a celui de al 
II-lea Congres al Sovietelor din 
Rusia ținut la 7 noiembrie 1917 
(25 octombrie) a fost proclamată 
trecerea întregii puteri în mîinile 
Sovietelor. Muncitorii și țăranii 
de pe o șesime a globului pămîn- 
tesc au luat puterea în mîinile 
lor. Toți cei cărora tlnăra putere 
sovietică le stătea ca un spin în 
ochi, s-au unit pentru a se nă
pusti cu furie împotriva statului 
muncitoresc-țărănesc. S-au unit 
în această haită toți cei loviți în 
zilele lui Octombrie ; capitaliști 
și moșieri, înalți funcționari de 
stat și generali țariști, ofițerimea, fost 
sotniilor negre, țoate partidele 
contrarevoluționare (care tșî as
cundeau adevărata față tn spatele 
unor denumiri socialiste). Ei au 
pornit la luptă armată fățișă. In 
același timp însă contrarevoluția 
recurgea la diferite forme ascun- 
se de sabotaj și diversiune, dez
lănțuind specula, dezorganizînd 
transportul în vederea înrăutățirii 
condițiilor de aprovizionare cu a- 
limente și combustibil etc. In a- 
ceste împrejurări, la propunerea 
lui Lenin, a fost creată Comisia 
Extraordinară a Rusiei — pentru 
lupta împotriva cbntrarevdluției, 
a speculei și a • sabotajului (pres
curtat — C.E.C.A.) Comisia Ex
traordinară era chemată — potri
vit indicațiilor întemeietorului stă- 
tului sovietic — să răspundă la 
loviturile contrarevoluției prin lo
vituri și mai puternice și mai dis
trugătoare, prin reptesiuni necru
țătoare rapide și imediate, bazate 
pe sentimentul de solidaritate al 
muncitorilor și țăranilor.

Apărarea puterii proletariatului 
împotrva atentatelor contrarevo
luției cerea ca P.C.U.S. să trimită 
în fruntea acestei comisii pe unul 
din cei mai buni și încercați fii 
ai săi. Acesta a fost Felix Dzer
jinski. Felix Edmundovici a rămas 
la acest post de luptă pînă la ca
pătul vieții sale. încă de la înce
putul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, Comisia Extraor
dinară, sub conducerea lui Dzer
jinski a apărat cuceririle revolu
ției împotriva unui șir de conspi
rații devenind „groaza burgheziei, 
straja vigilentă a revoluției, spa
da ridicată a proletariatului".

„Spaima burgheziei" (așa era 
numit pe acea vreme Dzerjinski), 
conducătorul CECA-i. Felix Ed
mundovici lucra la postul său de 
veghe cu o energie supraome
nească. Voința dîrză. ura necru
țătoare a lui Dzerjinski față de 
dușmanii revoluției erau binecu
noscute. Tot timpul el nu s-a so
cotit altceva decît un ostaș al pu
terii muncitorești, tn prima linie 
de foc a revoluției. In această 
privință este deosebit de semni
ficativă caracterizarea ce și-o face 
într-una din scrisorile sale din 
mai 1918: „Mă aflu tn focul lup
tei, duc o viață de soldat, care nu 
cunoaște odihna deoarece trebuie 
să-și salveze casa care arde. 
N-am timp să mă gîndesc la ai 
mei și la mine; este o muncă și 
o luptă infernală. In această lup

nizat de el în vederea îmbunătă
țirii situației copiilor rămași fără 
părinți.

Pe ce se întemeia dragostea 
nemărginită a lui Dzerjinski față 
de copii ? O mărturisește el îti- 
suși în convorbirea avută cu Co
misarul pentru Invățămînt al 
R.S.F.S.R., A. V. Lunacearski. 
„Cînd te uiți la copii, nu poți să 
nu te gîndești că totul se face 
pentru ei I Roadele revoluției nu 
sînt pentru noi, ci pentru ei 1“

Călăuzit de aceste nobile sen
timente, Dzerjinski a antrenat în 
mod efectiv aparatul CECA-i în 
lupta pentru înlăturarea vagabon
dajului și efectelor sale, pentru 
îmbunătățirea soartei copiilor.

In comunele pentru copii, create

Conferință 
de presă

tă, Insă, inima mi-a rămas vie ca 
și în trecut. Tot timpul nu sînt 
decît într-o continuă acțiune pen
tru a rezista pînă la capăt la pos
tul meu. Am fost trimis în prima 
linie a focului și voința mea este 
să lupt și să privesc cu ochii des
chiși întreaga primejdie a situa
ției groaznice și eu însumi să fiu * ...
necruțător pentru a sfîșia pe duș- din inițiativa lui Felix E.dmundo- 
man ca un cîine de pază credin- ,::
ci os".

Fiind carne din carnea poporu
lui CECA se bucura de încrederea 
și dragostea poporului. Dzerjinski 
se baza pe acest sprijin și ajutor 
al poporului, văzînd în el princi
palul izvor al forțelor Comisiei 
Extraordinare. Nu odată Felix 
Edmundovici a arătat că forța 
CECA-i constă în vigilența po
porului. Că așa este ne-o dove- 
.dește și următoarea pildă: în anii 
războiului civil, la Petrograd a 
1 l descoperit unul din marile 
comploturi militare datorită vigi
lenței unui ostaș din Armata Ro
șie. Acesta a ridicat de jos un sul 
de hîrtie pe care îl scăpase o fe
meie și care cuprindea planuri 
militare. Dîndu-și seama că se 
pune la cale ceva mîrșav, soldatul 
aresta femeia și o duse la CECA. 
Spionul francez — a cărui fiică 
era femeia ‘ J‘
hîrtie — a 
toriul luat

— M-ați 
întîmplării.

— Vă înșelați, 
Dzerjinski. Daca r

viei, victimele războiului — copiii 
vagabonzi — au devenit adevărați 
cetățeni sovietici. Ei au păstrat o 
dragoste fierbinte lâi Dzerjinski, 
11 scriau despre succesele lor, des
pre planurile lor de viitor.

înflăcărarea cu care a luptat 
Dzerjinski, dăruirea sa neprecupe
țită cauzei proletariatului să ne 
fie pildă în munca și lupta pen
tru făurirea vieții noi în patria 
noastră.

Să ținem minte îndemnul 
Vladimir Maiakpvski:

„Unui adolescent 
cu viața netrăită,

care încearcă
să-și găsească drumul, 
i-ași spune fără șovăială 
— Ia-(i

pe tovarășul Dzerjinski 
drept normă".

lui

ce scăpase sulul de 
declarat la ințeroga- 

de Dzerjinski:
prins numai datorită

, ' 7, l-a răspuns 
Dzerjinski. Dacă masele nu ne-ar 
sprijini, dacă fiecare muncitor și 
fiecare soldat din Armata Roșie 
n-ar fi conștient că descoperirea 
complotului nu este numai treaba 
Comisiei Extraordinare, ci a tutu
ror oamenilor muncii din Țara 
Sovietelor, atunoi faptul că fiica 
dumneavoastră a scăpat întimplă- 
tor sulul de hîrtie n-ar fi dus la 
descoperirea complotului. Fiica 
dumneavoastră a scăpat întîmplă- 
tor sulul, dar soldatul din Ar
mata Roșie nu l-a ridicat întîm- 
plător și n-a arestat-o întîmplă- 
tor. Vigilența soldatului de rînd 
din Armata ~ 
l'ntîmplător. 
constă forța 
nare".

Roșie nu este ceva 
Tocmai în aceasta 
Comisiei Extraordi-

★
Dzerjinski era necruțător cu 

dușmanii pentru că iubea nespus 
de mult oamenii, pentru că dorea 
să-i vadă fericiți într-s societate 
fără clase exploatatoare. Gîndul 
lui se îndrepta, mai ales, spre tî- 
năra generație, spre copii, pe 
cate-i iubea cu o duioșie părin
tească.

Cît de mișcătoare sînt cuvin
tele lud: „Nu vă pedepsiți și nu 
vă bateți copiii, dragostea pe care 
le-o purtați, să vă ferească de a- 
cest lucru..." Felix Edmundovici 
iubea în copii viitorul omenirii. 
El trăia și simțea acest viitor. 
Iată de ce nici un fel de piedici 
n-au izbutit să-i frîngă voința.

După victoria Revoluției din 
Octombrie și fnfrîngerea contrare
voluției, cu toate că sarcinile în 
cadrul CECĂ-1 li răpeau multă 
vreme, Dzerjinski și-a îndreptat 
atenția spre sutele de mii de 
copii pe care războiul îi transfor
mase în vagabonzi. La cererea 
sa de a fi membru în Comisia 
pentru copii, de pe lîngă Comite
tul Central Executiv, este numit 
președinte al acestui organ preco-

Dzerjinski
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Moulin Rouge, complectare „Ca
sa de pe strada noastră" — PA
TRIA, BUCUREȘTI, GRADINA 
PROGRESUL : Căpitanul șl eroul 
Său - REPUBLICA, ELENA PA
VEL ; Călătorie misterioasă — 
MAGHERU ; Jertfa supremă — 
V. ALECSANDRI (complectare „In 
grădina publică** cu Marcel Mar
ceau), LUMINA; Richard al 
Hl-tea (ambele serii) — 1. C. FRI
MU. LIBERTĂȚII; Vultur 101 — 
CENTRAL, GH. DOJA, AUREL 
VLAICU : In calea trăsnetului — 
VICTORIA. ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE. MIORIȚA; Două vic
torii — DOINA ; Ei iubeau viața— 
MAXIM GORKI, t. VLADIMI- 
RESCU (grădină) ; U.R.S.S. de 
azi. Să.consacrăm tinerețea noa
stră Patriei ; De la Dresda la

Pentru următoarele trei zile: 
vremea se va menține caldă cu 
cer schimbător. Vînt slab. Tempe- 
ratura staționară. ,

Pentru următoarele trei zile in 
țară: vremea1 se Va menține caldă 
cu cer schimbător/ Averse locale

I. POP

Marți a avut loc la Consiliul 
general A.R.L.U.S. o conferință 
de presă a delegației de oameni 
de cultură din R. P. Romînă care 
a participat la Decada prieteniei 
romîno-sovietice organizată în
R. S.S. Kazahă.

Luînd cuvîntul, tov. Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S.-tîlui, conducătorul de
legației, a subliniat că organiza
rea Decadei prieteniei romîno-so
vietice în R.S.S. Kazahă consti
tuie o dovadă de caldă prietenie 
făcută poporului nostru, fiind pri
ma decadă de acest fel care are 
loc în U.R.S.S.

In cadrul Decadei au fost or
ganizate expoziții de artă romî- 
nească, între care o expoziție de 
caricaturi, o expoziție de artă 
populară, o bogată expoziție a 
cărții romînești, complectată cu 
fotografii și date biografice ale 
scriitorilor noștri. S-au organizat 
Săptămîna filmului romînesc și 
alte manifestări culturale.

In aceeași perioadă au avut loc 
in Kazahstan spectacole date de 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
al U. T. M., care, s-au bucurat de 
un răsunător succes.

In încheiere membrii delegației 
au răspuns întrebărilor puse de 
ziariști în legătură cu Decada 
prieteniei romîno-sovietice în R.
S. S. Kazahă.

După amiază, deși căldura nu 
se potolise încă, lotul atleților 
chinezi a sosit pe stadionul Di
namo, în vederea primului antre
nament. în colțul rezervat săritu
rii în înălțime am întîlnit-o pe 
tînăra Cen-fu-ien, care nu de 
mult (luna trecută) a reușit la 
Berlin o performanță demnă de 
reținut: 1,72 m. De data aceasta 
Cen-fu-ien era cam posomorită... 

.Abia așteptase ocazia să vină la 
București. Era dornică să se în- 
tîlnească cu Iolanda Balaș, în- 
tr-un concurs de mare amploare. 
„Voiam să învăț ceva din stilul 
Iolandei, ne-a declarat atleta chi
neză și, de ce să nu mărturisesc, 
nădăjduiam să pot reedita forma 
în care am fost la întrecerea din 
Berlin și să cîștig proba. însă..."

Cu 15 zile în urmă Cen-fu-ien 
a suferit un accident: o luxație 
la încheietura piciorului drept. 
Jumătate de lună a fost silită să 
întrerupă antrenamentele. Iar 
luni, Ia reluarea lor, după cîteva 
încercări ușoare, a resimțit încă 
dureri serioase. „îmi pare cu 
atît mai rău, a spus ea, cu cît 
mă simt minunat în țara dum
neavoastră, ca și tovarășii mei... 
Iată-1 pe Cian-ci-șan... Sare con
secvent peste 7 m., recordul său 
fiind 7,38I (săritura în lungime 
n.n.). Uitați-vă și la stingă, unde 
ștacheta e Înălțată aproape de

4 m. Ați văzut ce ușor trece 
peste ea Tai-i-șu? Ultima oară 
a reușit să zboare peste 4,30 m. 
Și Tien-cio-ciun e în formă. Dacă 
mai zăboviți puțin o să demon
streze curînd o săritură de tri- 
plu-salt. Performanța sa este de 
15,38 m... Eu însă, de data a- 
ceasta...".

Cu toate că e tristă din pricina 
luxației, Cen-fu-ien continuă să-și 
maseze piciorul, încercind din 
timp în timp cîte o săritură mo

destă peste ștachetă. Am încu
rajat-o, spunîndu-i că pînă la 
deschiderea ediției Internaționa
lelor s-ar putea restabili, reușind 
să ne arate totuși măiestria sa. 
A zimbit neîncrezătoare și a 
rugat-o pe studenta chineză ce 
ne înlesnea convorbirea, să mă 
întrebe cît a sărit iolanda Ba
laș ultima oară, l-am răspuns. 
Mușcîndu-și buzele Cen-fu-ien ■ 
continuat înfrigurată antrena
mentul, încruntîndu-se, plină de 
ambiția celor 20 de ani ai săi.

CEN FU-IEN TIEN-CIO-CIUN
(Desene <te N. RĂDVLESCU ți STOENESCU)

GALINA ZIBINA

Proaspăt sosiți
în cursul zilei de marți au 

continuat să sosească în Capitală 
delegațile sportive străine care 
vor participa la cea de a 10-a edi
ție a campionatelor internaționale 
de atletism ale R.P.R.

Pe aeroportul Băneasa au fost 
întîmpinați cei trei reprezentanți 
ai Islandei: vicecampionul olim
pic la triplu salt Wilmar Einars- 
son, deținătorul excelentei per
formanțe de 16,26 m, Hilmar 
Thorbjornsson, unul din cei mai 
buni sprinteri europeni creditat 
pe 100 m. cu timpul de 10“3/10 
și discobolul Magnus Gudmuns- 
son.

împreună cu delegația islan
deză a sosit ca invitat al Comite
tului olimpic romîn, președintele 
Uniunii federațiilor sportive is
landeze, Benedict Waage, membru 
în C.I.O.

Marți dimineață a sosit și echi
pa atleților albanezi care cuprinde 
pe campionii Affezoll Vancio, Teo- 
dosi Telemac, Kotri Hivzi și’ alții.

O scrisoare din Stockholm adre
sată Comitetului de organizare a 

‘Campionatelor anunță că lotul 
suedez va fi mărit cu încă doi 
concurenți: aruncătorul de greu
tate Lemens și demifondistul Jo
hansson.

Ira Murchison e optimist: 
„Sper să realizez la Bucu
rești din nou 10,1 la 100 
metri — ne declară record- 

menul lumii
Foto; D. F. DUMITRU

in cihtvu .

• La sfîrșitul lunii noiembrie 
în capitala R.P. Polone se va des
fășura tradiționalul turneu inter
național de box. Pînă acum și-au 
anunțat participarea 22 de pugi- 
liști din mai multe țări printre 
care U.R.S.S. (6), R.P. Ungară 
(4), R. Cehoslovacă (4), R. D, 
Germană (4), R.P. Romînă (2), 
și R.P. Bulgaria (2).

• într-un meci internațional 
feminin de handbal redus desfă
șurat in localitatea Bytka. echipa 
maghiară Vasas Csepei a învins 
formația cehoslovacă Spartak 
Bytka cu scorul de 9—3.

• In continuarea turneului pa 
care-1 întreprinde în R. Ceho
slovacă, echipa de baschet a Ar
matei populare de eliberare a 
R. P. Chineze a susținut o întll- 
nire tn compania formației Spar
tak Prerov. Baschetbaliștii chinezi 
au terminat învingători cu scorul 
de 78—41.

• Echipa bulgară de baschet 
Spartak Sofia și-a încheiat recent 
turneul pe care l-a întreprins in 
Finlanda. Ultimele trei meciuri 
desfășurate cu selecționatele ora
șelor Tampere, Kotka și Lahti 
s-au Încheiat cu victoria baschet- 
baliștllor bulgari.

îmbunătățiri în aplicarea 
Asigurărilor de Stat

Hotărîrea Consiliului de Minițtri
Printr-o hotărîre a Consiliului Hotărîrea mai prevede inclu

de Miniștri cu privire la Asigu- derea în asigurarea prin efectul 
rările de Stat s-au luat noi mă- legii a bunurilor proprietate a 
suri pentru îmbunătățirea apli
cării asigurărilor, a raporturilor 
dintre Administrația Asigurărilor 
de Stat și asigurați, pentru sim
plificarea unor operațiuni de * asi-- 
gurare și crearea condițiilor ne
cesare dezvoltării asigurărilor 
facultative.

Hotărîrea Consiliului de Miniș
tri prevede plata despăgubirilor 
și pentru unele categorii de dau
ne la clădiri și construcții, care 
pînă acum nu erau cuprinse în 
asigurarea prin efectul legii, cum 
ar fi cele cauzate de grindină, 
ploi torențiale, greutatea zăpezii 
și a gheței etc.

De asemenea se prevede majo
rarea normelor de asigurare, res
pectiv a despăgubirilor care se 
acordă asiguraților în caz de pa
gube pentru vite' cornute mari, 
cabaline și pentru culturile de po
rumb și totodată majorarea de la 
10.000 la 15.000 lei a sumelor ce 
se plătesc în asigurarea călăto
rilor pentru cazurile de accidente, 
toate acestea constituind noi a- 
vantaje pentru asigurați.

Wartburg ; Pictorul Urubel; Posta, 
șui — TIMPURI NOI ; Fiică-mea 
trăiește la Viena — TINERETU
LUI ; O vară neobișnuită — ALEX. 
POPOV, 1 MAI, ALIANȚA ; Mun
tele bătut de vînt — GRIVIȚA ; 
Dansez cu tine — VASILE ROAI- 
TA. M. EMINESCU; Trandafirii 
lui Allah - CULTURAL ; Fedra — 
UNIREA, MUNCA, N. BALCESCU; 
Intr-un ceas bun — CONST. DA
VID ; Discordia — ALEX. SAHIA, 
23 AUGUST; Odată în viață - 
FLACARA ; Camelia — ARTA, 
COȘBUC ; Fiica Tibetului — MO
ȘILOR : Vinovat! fără vină — 
DONCA SIMO-"’; Papa dolar — 
IL1E PINTILIE ; înșelat pînă Ia 
moarte - POPULAR ; Vrăjitorul 
VOLGA ; Căpitanul din Koln — 
OLGA BANCIC • O carieră ratată 
- BOLESLAV B1ERUT.

cooperativelor agricole de produc
ție și reduceri importante de pri
me la asigurarea bunurilor din 
gospodăriile personale ale mem
brilor acestor cooperative.

Asigurații care începînd de la 
1 ianuarie 1958 vor achita cu an
ticipație ratele ae primă de asi
gurare se vor bucura de asemenea 
de reduceri la plata primelor.

Pentru culturile .agricole’.pro
prietate a cetățenilor’ se vor apli
ca prime de asigurare medii pe 
hectar, menținîndu-se totuși plata 
despăgubirilor diferențiate după 
felul culturii.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri mai prevede sprijinirea dez
voltării asigurărilor de stat de 
către ministere, instituții centrale, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare, C.C.S. și organizații de 
masă, presa centrală și locală 
etc.

Prin toate aceste măsuri Hotă
rîrea Consiliului de Miniștri creea
ză premize pentru îndeplinirea în 
mai bune condițiuni a sarcinilor 
Asigurărilor de Stat.

E. BROWN

DUPĂ 3

In așteptarea meciului de la 29 septembrie

Noutăți despre campionatul mondial 
fotbal din 1958de

Campionatul mondial de 
fotbal se dispută de-abia în 
iunie anul viitor în Suedia, 
dar pregătirile au început de 
mult în acele țări care speră 
să se califice printre cei 16 
finaliști. Presa sportivă mon
dială este plină cu știri le
gate de aceste pregătiri. Din
tre acestea le-am ales pe cele 
de mai jos.

SINT POSIBILE MARI 
SURPRIZE!

Holger Bergerus, secretarul ge
neral al federației suedeze de

fotbal este șeful marelui aparat 
de organizare care pregătește cu 
minuțiozitate desfășurarea mare
lui eveniment. El a declarat re
cent că deși ar fi posibil ca 
echipe de mare renume ca Uru
guay, Spania, Italia, Iugoslavia 
și Ungaria să nu se califice pen
tru jocurile finale, speră că toa
te biletele să se vîndă pentru 
toate jocurile programate. Cu 
toată participarea probabilă a 
Braziliei, Argentinei, Germaniei 
occidentale, U.R.S.S. și a Ceho-

slovaciei, Bergerus crede că 
ta pentru titlu este deschisă, 
toate echipele puțind emite 
tenții pentru titlul suprem.

ACLIMATIZAREA 
LA ORDINEA ZILEI

lup-
mai
pre-

juca

LUNI DE TURNEU

Ministrul Finanțelor al Egiptului a părăsit Capitala
Marți dimineață a părăsit Capi- ca volumul schimburilor comerciale 

tala plecînd spre Budapesta dl. dr. dintre Egipt și Romînia, care în 
Abdel Moneirn El Kaisuni, mi- ultimii ani s-a ridicat la 7—8 mi- 
nistrul Finanțelor al Egiptului care lioane lire egiptene pe an de am- 
ne-a vizitat țara împreună cu so
ția ca invitat al ministrului Comer
țului al R.P. Romîne. La aeropor
tul Bdneasa, oaspetele egiptean a 
fost condus de tovarășii Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului, Ru- 
du Mănescu, adjunct al ministrului 
Finanțelor ing. Mihai Ciobanu 
președintele Camerei de Comerț 
a R.P.R. și de funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului.

înainte de plecare, dl. dr. Abdel 
Moneim Eh Kaisuni « făcut • 
scurtă declarație reprezentanților 
presei s și radiodif uziunii.

„Cred că există mari posibilități comun al celor două popoare**.

bele părți să sporească ți mai mult 
— a declarat printre altele mi
nistrul de finanțe al Egiptului.

Vreau să folosesc acest prilej a 
continuat dl. El Kaisuni pentru a 
sublinia încă odată cit de mult a- 
preciază guvernul ți poporul egip
tean simpatia ți colaborarea de care 
s-au bucurat din partea poporului 
romîn în clipele grele prin care 
țara noastră a trecut în anul 1956. 
Sper că prietenia noastră se va în
tări ți mai mult ți că relațiile din
tre țările noastre bazate pe respect 
reciproc se vor dezvolta spre binele

se vor produce mai ales în nordul 
Ardealului și Moldovei. Vînt în ge
neral slab.’ Temperatura stațio
nară. Minimele vor oscila între 
8—18 grade iar maximele între 
24—32 grade. Dimineața ceață lo
cală în Ardeal. Arstiștii estradei bucureștene asaltafi de reporteri.

Duminică, încă înainte de oorele 
17 peronul gării era înțesat de 
lume. Dar acceleratul de Iași avea 
întârzieie. Delegații de la Ministe
rul Culturii și Invățămîntului, zia
riștii, reporterii cinematografici și 
fotografii s-au resemnat mai ușor, 
deciși să aștepte cu răbdarea pro
fesională ce-i caracterizează. Ru
dele însă, soții și mame în spe
cial erau vizibil emoționate. Era 
și firesc. Ansamblul de jazz „Bucu
rești" plecase în turneu în Uniu
nea Sovietică de mai bine de trei 
luni. Flori, oameni, aparate de fo
tografiat, toate erau în așteptare.

In sfârșit în jurul orei 19, tre
nul a intrat în gară. Puternicele 
refleotoare ale cinematografiei au 
atras sute de curioși, oare, aflînd 
cine sînt așteptații, s-au îmbulzit 
entuziasmați spre tren aplaudînd.

L-am zărit pe Sergiu Mala
gamba, dirijorul ansamblului,' în
conjurat de-o „armată" de rude, 
prieteni și cunoscuți, împărțind 
darnic îmbrățișări în dreapta și 
în stânga. Tn cele din urmă, reu
șind să „sparg" zidul curioșilor, 
făcîndu-mi loc cu coatele și prin- 
zîndu-1 pe Malagamba de braț, 
l-am răpit pentru cîteva clipe :

— Maestre, vă rog să-mi spu
neți care este impresia generală 
ce va lăsat-o tărneul orchestrei de 
sub conducerea dv. în Uniunea 
Sovietică ?

— E greu de spus, a mărturisit 
Malagamba, și mai ales în cîteva 
cuvinte, despre ceea ce m-a im
presionat mai mult în acest tur
neu. Vă asigur însă că întreg an
samblul, de la soliști pînă la or
chestră, de la costume pînă la 
instrumente, a fost la o mare înăl
țime, poate nesperată la plecare...

— O mărturisire mai concretă 
în legătură cu aceasta ?

—« Cu plăcere... După cum cred 
că știți, trebuia să stăm în Uniu
ne o lună jumătate. Și iată că 
ne-am întors după mai bine de 
trei luni. In tot acest timp am fost 
solicitați la 62 concerte. Mi-e ab
solut imposibil să precizez numă
rul spectatorilor care ne-au audiat. 
Au fost nenumărați, orice sală în 
care concertam devenind neîncă
pătoare. ■

— Ceva despre primirea dv. a- 
colo.

— Bine că mi-ați amintit... 
Chiar diri primele clipe, ca și în

IN U. R. S. S

Terenurile pe care se vor juca 
fi cantonamentele fotbaliștilor 
fost de acum vizitate de numeroa
se delegații ale țărilor cu șanse 
de calificare. Toate acestea și-au 
exprimat intenția de a sosi in 
Suedia cu echipele lor cu mult 
timp înaintea începerii compete 
ției pentru a se putea aclimatiza. 
Printre aceste delegații figurează 
cele ale federațiilor de fotbal en
gleze, vest-ger mane, franceze, bra
ziliene etc. Se prevede că echipele 
nu vor fi cantonate în orașele 
unde au fost programate jocu
rile, ci itt localitățile de vilegia
tură aflate în apropierea acestor 
orașe.

timpul spectacolelor, fără să mai 
vorbim despre excursiile și plim
bările noastre, am fost copleșiți de 
ospitalitatea, dragostea și prietenia 
cu care ne-au înconjurat oamenii 
sovietici. Și doar, să nu uităm, și 
noi, romînii, știm ce înseamnă os
pitalitate... Spectacolele noastre au 
fost urmărite de ministrul Culturii, 
de directorul general de Muzică 
pe întreaga Uniune, Țelicovski. de 
artistul poporului, dirijorul N. Ar- 
masov, de marele artist Obrazțov, 
cîntărețul Kutiusov și mulți alții...

Sergiu Malagamba 
și Dorina Drăghici 

răspund reporterului 
nostru

cflntat cîte patru și cinci ore... La 
Moscova, Kiev, Leningrad, Riga și 
în celelalte orașe unde am fost, 
publicul refuza să părăsească sala, 
bisîndu-ne la nesfârșit, scoțîndu-ne 
uneori din cabine unde ne pregă
team de plecare... A fost un suc
ces uluitor la care, deși bine pre
gătiți, personal nu l bănuiam a fi 
atît de grandios.

— Puteți șă-mi spuneți ceva și 
despre ceilalți soliști ?

— Toți am fost la aceeași înăl
țime 1

— Ați legat prietenii mai strîn- 
se acolo ?

— Da! Personal m-am împrie
tenit foarte mult cu cîntărețul Ku- 
tiusov. Am schimbat multe păreri 
în privința interpretării muzicii u- 
șoare și am învățat multe unul de 
la altul... Vă rog să transmiteți ci
titorilor dv. mai ales faptul că toți 
am fost primiți în Uniune ca niște 
prieteni neprețuiți — iar noi am 
reușit să fim la înălțime...

Mulțumindu-i călduros cîntăre- 
ței pe care aceiași ' cineaști o soli
citau cu nerăbdare, m-am întreți
nut timp mai îndelungat cu cîți- 
va dintre orchestranți. Din spu
sele lor a reieșit că lungul și mi-

CEA MAI TINARA ECHIPA 
A TURNEULUI

Ei ne-au scris în Cartea turneului 
impresii despre arta noastră și 
ne-au lăudat din belșug.

— Ce anume v-a impresionat 
mai mult acolo ?

— Kremlinul, Ermitajul dar, re
pet, mai ales căldura cu care ne-au 
întâmpinat oamenii sovietici, pre
tutindeni.

Aș. mai fi voit să-l întreb multe 
lucruri pe dirijorul Malagamba, 
dar . mi l-a răpit operatorul cine
matografic. Am apelat la Dorina 
Drăghici, care tocmai încerca să 
se strecoare neobservată spre ie
șire, fiind foarte obosită după lun
ga călătorie. ■

— O clipă, vă rog... Spuneți-mi 
cîteva cuvinte despre cea mai a-

Slaudată melodie interpretată de 
v.!
— Cu toate că-mi ceri un lu- iiou v<|> VU1111U>

cru imposibil, pentru că melodiile exigentul public bucureștean... 
romînești de mbzică ușoară au 
stârnit pretutindeni furtuni, da, 
furtuni adevărate de aplauze, — 
am să încerc totuși să-ți răspund : 
,,La revedere“ și cunoscuta „Din- 
tr-o mie de motive" a trebuit să 
le repet de cîte 3-4 ori la fiecare 
concert. De altfel toate concertele 
noastre au fost duble și triple. In 
loc de două ore planificate, am

Înaintarea echipei din Para
guay care a marcat 5 goluri in 
poarta echipei din Uruguay eli- 
minînd-o pe aceasta din cui sa 
pentru calificare In finala d n 
Suedia, a constituit cea mai mare 
surpriză a turneului de cail.ica- 
re de pînă acum. Media vîrstei 
celor 5 jucători din aceasta îna
intare este de 19 ani. Media 
vîrstei întregii echipe este de 22 
de ani. Va fi probabil cea mai 
tânără echipă a turneului final. 
Se spune despre această echipă 
că are însușiri care ti permit să 
învingă chiar și pe cei mai buni: 
viteză, rezistentă, eficacitate și o 
tactică asemănătoare echipelor 
europene, cea din urmă însușire 
deosebind-o esențial de celelal
te formafii sud-americane. fn 
unele cercuri Paraguay este so
cotită ca una din favoritele com
petiției.

sole lor 
nunatul turneu întreprins de an
samblu
cuprins, r__
lui, cele mai 
vieții, amintirea lui rămînînd neș- 
tearsă din minte și mai ales din 
inimă.

Planuri de viitor ?
Toți mi-au răspuns la fel:
— O mică vacanță de cîteva 

zile, apoi... muzică, muzică, mu
zica.. Ne-a fost tare dor de Bucu
rești, de patrie și vrem să ne în
tâlnim din nou cît mai curînd, cu

în Uniunea Sovietică a 
pentru toți componenții 

frumoase zile ale

4.500 DE ZIARIȘTI

Pînă acum s-a anunțat parti
ciparea a 400 de ziariști străini 
și 400 de ziariști suedezi. Mulți 
dintre ziariștii străini vor veni 
din țări necalificate pentru tur
neul final. Se așteaptă ca numă
rul ziariștilor participant! să în
treacă numărul de 4.500.

ATENȚIE FOTO-REPORTERi!

Duminică 15 septembrie a.c., 
pe stadionul „23 August" din Ca
pitală, vom putea constata singuri, 

'fără declarațiile artiștilor, care a 
fost taina succesului, audiind pro 
gramul prezentat de ansamblul de 
jazz „București" în turneul din 
Uniunea Sovietică.

PAVEL AIOANEI

Stadionul central al competiției, 
stadionul Rasunda din Stockholm 
este astfel construit incit nu per
mite plasarea decît a maximum 
cîte 10 fotoreporteri în spațiul 
dintre poartă și tribună. Ceilalți 
fotoreporteri vor trebui să opereze 
din tribune cu ajutorul tele- 

I obiectivelor.



Plenara C 
al Partidului 

din
Comunist 
Spania

PARIS 10 (Agerpres).— După 
cum anunță ziarul „L’Humanite” 
între 7 și 9 septembrie a avut loc 
plenara C.C. al Partidului Comu
nist din Spania, care a examinat 
următoarele probleme :

1. Situația politică din Spania.
2. Organizarea „Zilei naționale 

a demonstrației pașnice îmjiotriva 
dictaturii franchiste”.

3. Schimbarea caracterului pro
blemei agrare sub franchism.

4. Sărbătorirea celei de a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Raportul !a primul punct de pe 
ordinea de zi a fost prezentat în 
numele Biroului Politic de Dolo
res Ibarruri.

I DESCHIDEREA
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Sesiunii extraordinare
..... ............................

a O. N. U.
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NEW YORK 10 (trimisul spe-' o ampli declarația a^ruver- 
cfa! Agerpres transmite).—Marți nulul > R. P. Ungare în legătu- 

ră cu chestiunea în discuție. Pe 
baza celor constatate, guvernul 
ungar — se arată .în declarație — 
consideră necesar să atragă aten
ția Adunării Generale O.N.U. asu
pra faptului că . crearea comite
tului . special a fost incompatibilă 
cu punctul 7 al Cartei Națiunilor 
Unite și cere Adunării - Generale 
să dizolve acest comitet.

Mai departe cere Adunării Ge
nerale să 'condamne raportul co
mitetului de ' anchetă al O.N.U. 
atît în ceea ce privește intervenția 
în afacerile interne ale ;Ungariei 
cît și*în ceea ce privește acțiu
nile sale calomnioase și incita
rea la război; să condarpne for
țele imperialiste care de mai mulți 
ani își continuă activitatea lor de 
calomniere împotriva instituțiilor 
legale ale R.P. Ungare, se ames
tecă în afacerile interne ale sta
tului ungar suveran și amenință 
astfel pacea; să interzică orga
nizațiile create cu scopul de a 
continua activitatea de calomniere 
împotriva Ungariei, așa cum este 
postul de radio „Europa Liberă4*, 
Guvernul R. P. Ungare cere 
O.N.U. să condamne procedeele 
întrebuințate de guvernul S.U.A. 
și invită guvernul S.U.A. să gă
sească o altă întrebuințare cre
ditelor alocate pe baza legii asu
pra securității mutuale, credite 
care sînt îndreptate astăzi în 
spre subminarea ordinei interne 
a altor state. Guvernul ungar con
sideră necesar să atragă atenția 
că în interesul păcii poporului 
maghiar ca și al tuturor celorlalte 
popoare din lume este necesară 
interzicerea armelor nucleare, ca 
și interzicerea reînarmării Ger
maniei occidentale, reînarmare 
care amenință în mod deosebit 
pacea poporului maghiar. Guver
nul maghiar susține propunerile 
statelor membre care cer Adunării 
Generale să înscrie pe ordinea de 
zi discutarea agresiunilor sînge- 
roase ale imperialiștilor în Alge
ria, Cipru și Oman. In sfîrșit, gu
vernul maghiar propune Organi
zației Națiunilor Unite ca Aduna
rea Generală O.N.U. să invite 
toate guvernele occidentale inte
resate să permită și să sprijine 
repatrierea tuturor cetățenilor un- 
guri minori care trăiesc actual
mente pe teritoriul acestor țari, 
să suprime toate dispozițiile ile
gale și inumane care împiedică 
întoarcerea cetățenilor unguri care 
s-au refugiat în țările occidentale 
și doresc să se reîntoarcă în pa
tria lor.

A. A. Gromîko :

dimineața In urma presiunilor 
delegației S.U.A. și a altor ci- 
torva delegații s-a deschis se
siunea extraordinară a O.N.U. 
pentru examinarea' așa-zlsei „pro
bleme ungare”.

Cînd a luat cuvîntul președin
tele comitetului ilegal creat anul 
trecut pentru anchetarea așa-zi- 
sei chestiuni ungare, delegatul 
australian Shann, pentru a pre
zenta așa-zisul raport al celor 
cinci, tribunele publicului erau 
pe jumătate goale. Delegatul 
australian a Încercat fără succes 
în cuvîntul său să răspundă cri
ticilor care au fost aduse meto
delor folosite de comitet în cu
legerea de informații false, ca
lomnioase și unilaterale.

Imediat după aceasta 
cuvîntul reprezentantul 
nent al R.P. Ungare la 
Peter Mod, care a spus 
altele: Măsurile luate de către 
guvernul ungar în vederea zdro
birii atacului contrarevoluționar 
in Ungaria, care sînt o chestiune 
internă a R.P. Ungare, au fost 
aprobate în unanimitate de către 
Adunarea de Stat a R.P. Ungare, 
singurul organ în fața căruia 
guvernul aste răspunzător. Pen
tru aceste motive — a declarat 
Mod în numele guvernului său, 
— evenimentele care s-au desfă
șurat toamna trecută în Unga
ria constituie o chestiune pur In
ternă a Ungariei și nici o orga
nizație sau comisie internațio
nală nu poate avea dreptul de a 
face anchete în ce privește tre
burile interne ale Ungariei suve
rane și independente. Referindu- 
se la metodele și activitatea „co
mitetului special”, Peter Mod a 
arătat că membrii acestuia au 
trecut sub tăcere și nu au pre
zentat Adunării Generale faptele 
și documentele care nu au fost 
in armonie cu concepțiile lor 
preconcepute. Ei nu au uat nume
le martorilor, cu excepția a trei 
persoane. El nu au publicat de
pozițiile martorilor și au ales 
printre martori pe acei care au 
comis crime împotriva R.P. Un
gare.

După aceea a luat cuvintul re
prezentantul permanent al Uniu
nii Sovietice la O.N.U., Arkadi 
Sobolev. Delegatul sovietic a ară
tat că el sprijină întru totul po
ziția delegatului ungar.

In ședința din după amiaza zi
lei de 10 septembrie, reprezentan
tul permanent al R. P. Ungare 
la O.N.U. Peter Mod a prezentat

a cerut 
perma- 
O.N.U., 
printre

In legătură cu amestecul S* IL A* 
în Orientul Mijlociu

— Interviul președintelui Nasser —
CAIRO 9 (Agerpres). — TASS 

transmite: Ziarul „Al Ahram” a 
publicat interviul președintelui 
Egiptului, Gamal Abdel Nasser, 
acordat lui Muhammed Hasanein 
hftikal, redactor șef al acestui 
ziar.

In interviul său președintele 
Nasser a condamnat politica Sta
telor Unite în Orientul Mijlociu 
și a demascat uneltirile imperia
liștilor americani împotriva Si
riei.

Președintele Nasser a arătat 
că nu trebuie subapreciate acțiu- 
nije subversive ale S.U.A. împo
triva țărilor arabe. El a atras de 
asemenea atenția asupra esenței 
propagandistice a afirmațiilor 
americane, că Siria ar fi amenins 
țață de un pretins „pericol comuj 
nijt”. „Discuțiile asupra perico
lului comunist și campania, a 
continuat președintele, au fost 
îndreptate la început împotriva 
Egiptului și Siriei, dar, pe neaș
teptate, direcția presiunii s-a 
schimbat și a fost concentrată a- 
supra Siriei. Au fost alocate cî- 
teva milioane de dolari pentru 
aplicarea doctrinei Eisenhower ca 
momeală pentru victimă.

Regii și președinții au. fost »• 
vertizați de pericolul comunist; li 
s-a atras atenția că acesta este 

' aproape; ei au fost avertizați că 
acest pericol s-a și abătut asupra

uneia din țări și că este gata să In ceea ce privește Israelul, aC- 
” ra. țiunile care au fost întreprinse 

A- pentru înfăptuirea acestei doctri
ne au avut drept scop: 1. Să a- 
bată atenția de la primejdia is- 
raeliană; 2. Să creeze primejdii 
imaginare care generează iluzia 
că unele țări arabe ar fi amenin
țate de alte țări arabe. 3. Să se 
livreze unor țări arabe arme care 
nu sperie Israelul; 4. Să in
cludă citeva țări arabe in aceeași 
sferă cu Israelul, sferă In care 
S.U.A. să aibă rolul de pacifica
tor și coordonator in toate do
meniile militare.

se năpustească și asupra altora, țiunile care au fost 
dacă acestea nu vor lupta. A- pentru înfăptuirea a 
ceasta a fost linia politicii ame
ricane pentru realizarea scopuri
lor sale”.

In continuare, președintele 
Nasser a spus: „Am o expe
riență de mulți ani în domeniul 
cunoașterii politicii americane. Și 
am ajuns la convingerea că, în 

'', eaceea ce-i privește pe arabi, 
urmărește trei țeluri :

1. Să lichideze problema lsra- 
eliană pe baza statu-quo-ului. Cu 
alte cuvinte aceasta înseamnă 
transformarea liniilor de armis
tițiu in frontiere permanente și 
lipsirea arabilor palestinieni de 
toate drepturile.

2. Să impună un acord cu pri
vire la apărare, care nu va 
decît interesele Americii.

3. Să oblige pe arabi să 
jine politica americană in 
problemele internaționale și in 
felul acesta să includă țările a- 
rabe in sfera de influență a 
telor Unite.

POLITICA AMERICANA 
ORIENTUL MIJLOCIU A 
MĂRIT ÎNTOTDEAUNA 
FĂPTUIREA ACESTOR 
LURI. METODELE AU FOST 
DIFERITE, DAR ȚELURILE AU 
RAMAS ACELEAȘI.

servi

spri- 
toate

Sta-

IN 
UR- 
1N- 
TE-

BELGRAD 10 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile Pap 
și Taniug, în dimineața zilei de 
10 septembrrie a sosit la Belgrad, 
la invitația C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia și gu
vernului Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia, o delegație a 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și guvernului Re
publicii Populare Polone. Delega
ția este alcătuită din Wladyslaw 
Gomulka ; prim secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz,

Declarațiile
lui NEHRU

NEW DELHI 10 (Agerpres).— 
Luind cuvintul în dimineața de 
9 septembrie in fața parlamentu
lui indian, primul ministru Nehru 
a tăcut o serie de declarații în ce 
privește situația internațională. 
Referindu-se in primul rind la 
problema dezarmării, premierul 
indian a deplins faptul că subcol 
mitetul Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare nu a realizat un pas 
înainte concret pe calea spre de
zarmarea efectivă.

Referindu-se la situația din 
Orientul Mijlociu, Nehru a con
damnat livrările de arme către 
anumite țări din această regiune. 
Vorbind despre luările de poziție 
ale Uniunii Sovietice în proble
mele Orientului Mijlociu, primul 
ministru indian a subliniat că 
„Uniunea Sovietică este o mare 
putere care se găsește chiar în 
această regiune. Este cu nepu- 
tințl să nu se țină seama de po
ziția sa. tot așa cum este cu ne
putință să se ignoreze China in 
discutarea și rezolvarea probleme
lor Extremului Orient”.

Nehru s-a referit de asemenea 
la problema algeriană, arătînd că 
prezența franceză în Algeria „nu 
poate îndreptăți Franța in a con
sidera această țară drept o colo
nie”.

Uniunea Sovietică nu-și va precupeți 
forțele pentru a contribui la 
obținerea unor rezultate practice 
In problema dezarmării

MOSCOVA 10 (Agerpres). — glementarea problemelor politice 
TASS transmite: La 10 septem- internaționale litigioase.

In rîndul acestor probleme, Sta
tele Unite trec și problema pri
vind situația din Orientul Apro
piat, punînd realizarea unui acord 
cu privire la dezarmare în func
ție și de această problemă. Dar 
singura cauză a actualei încor
dări în această regiune, a spus A. 
Gromîko, o constituie amestecul 
grosolan continuu al S.U.A., An
gliei și Franței în treburile țări
lor arabe, încercările de a impune 
cu forța popoarelor arabe voința 
lor și de a înăbuși tendința aces
tor popoare spre o viață liberă, 
independentă.

Problema dezarmării, a spus în 
continuare A. Gromîko, nu va fi 
urnită din punctul mort atîta 
timp cit O. N. U. nu va aborda 
problema dezarmării cu energia 
cuvenită și nu va fi conștientă de 
înalta sa răspundere pentru men
ținerea și Întărirea păcii și pen
tru micșorarea încordării interna
ționale. Întrucît toate popoarele 
sînt vital interesate In rezolvarea 
problemelor dezarmării, zcestea 
nu trebuie să fie discutate .in 
mod secret, cu ușile închise.

In ceea ce privește Uniunea 
Sovietică și de acum înainte ea 
nu-și va precupeți forțele pentru 
• contribui la obținerea unor re
zultate practice în problema de
zarmării.

Guvernul sovietic consideră că 
printre măsurile primordiale tre
buie înfăptuite următoarele:

1. SA SE PUNĂ CAPAT EX
PERIENȚELOR CU ARMA ATO
MICA ȘI CU HIDROGEN.

2. SĂ FIE RETRASE TRUPE
LE STRĂINE DIN GERMANIA, 
PRECUM ȘI DIN ALTE ȚARI 
ALE EUROPEI PE TERITORIUL 
CĂRORA SE MAI AFLA ÎNCĂ 
FORȚE ARMATE STRĂINE.

3. SĂ FIE LICHIDATE TOATE 
BAZELE MILITARE STRĂINE 
DE PE TERITORIILE ALTOR 
STATE.

4. — CA MĂSURĂ DE PRE- 
INTIMPINARE A UNEI AGRE
SIUNI PRIN SURPRINDERE 
ȘI CA MASURA.DE CONTROL, 
GUVERNUL SOVIETIC PRO
PUNE CA, SIMULTAN CU O 
ÎNȚELEGERE PRIVITOARE LA 
ACȚIUNILE INIȚIALE IN DO
MENIUL DEZARMĂRII — LU
CRU DESPRE CARE SE VOR
BEȘTE amănunțit in de
clarația DIN 27 AUGUST a 
GUVERNULUI SOVIETIC — 
SA SE CADA DE ACORD ASU
PRA INSTITUIRII PE BAZA DE 
RECIPROCITATE A UNOR PO
STURI DE CONTROL IN MA
RILE PORTURI, LA NODURILE 
DE CALE FERATA ȘI PE AU
TOSTRĂZI.

Guvernul sovietic propune de 
asemenea să se ajungă la o în
țelegere cu privire la instituirea 
pe bază de reciprocitate a unor 
posturi de control pe teritoriile 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și în 
regiunea Oceanului Pacific.

Rockefellerii
(Urmare din png. 1-a)

și-a cumpărat un președinte tn 
persoana lui Mac Kinley. După

brie, A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
organizat o conferință de presă 
pentru ziariștii sovietici și străini 
în cadrul căreia a făcut o decla
rație în care s-a ocupat de pro
blema dezarmării.

Gromîko a arătat că adepții 
cursei înarmărilor sînt nevoiți să 
recurgă la diferite tertipuri, să 
facă declarații diametral opuse 
acțiunilor lor, pentru a ascunde 
adevărul cu privire -la caracterul 
real al politicii lor in domeniul 
dezarmării.

A. Gromîko a arătat că, tn a- 
ceastă privință, sînt elocvente de
clarațiile lui K. Adenauer, cance
larul Republicii Federale Germa
ne, care în discursurile sale elec
torale a abordat nu numai pro
blema germană, ci și problemele 
dezarmării. Recurgînd ia născo
ciri cu privire la poziția Uniunii 
Sovietice și denaturînd această 
poziție în goana după voturi, Ade
nauer se străduiește să scoată 
basma curată în fața populației 
R.F.G. politica sa de militarizare, 
de înarmare atomică și de parti
cipare a R.F.G. la pregătirile mi
litare ale N.A.T.O.

A. A. Gromiko s-a referit apoi 
la declarația făcută de Adenauer 
in cadrul mitingului electoral din 
Bremenhaven și anume că In 
cursul ultimei sale vizite in S.U.A-, 
președintele Eisenhower i-ar ti 
promis convocarea unei conferin
țe a celor patru puteri In proble
ma reunlficării Germaniei, dacă 
tratativele de la Londra cu pri
vire la dezarmare vor duce la 
slăbirea încordării internaționale, 
in legătură cu aceasta. A. Gro
miko a declarat că nici președin
tele Eisenhower, nici altcineva nu 
poate rezolva problema convocării 
unei conferințe a celor patru pu
teri, adică a U.R.S.S., S.U.A., An
gliei și Franța, fără să ceară pă
rerea în această privință a celor
lalți participant! la proiectat* 
conferință.

Se știe că Uniunea Sovietică a 
declarat cît se poale de limpede 
că nu intenționează să participe 
la nici un fel de conferințe a ce
lor patru puteri cu privire la pro
blema germană și nici la alte 
conferințe sau întîlniri in cadrul 
cărora ar putea fi inclusă pro
blema germană, întrucît în con
dițiile care s-au creat tn prezent 
în Germania, această problemă nu 
poate fi rezolvată decît de ger
manii înșiși, numai pe calea tra
tativelor între cele două state 
germane — Republica Democrată 
Germană și Republica ” ' 
Germană.

A. Gromîko a arătat 
nuare că reprezentantul 
depus multe eforturi In

aceea s-a pornit „supeul”. La 
început războiul împotriva Spa
niei, în urma căruia Statele U- 
nite au pus mîna pe insulele Fi- 
lipine, Porto-Rico și Huam. Apoi 
îrupele au anexat Haway-ul, au 
înăbușit răscoalele din Filipine și 
Cuba. A urmat apoi amestecul 
brutal în politica statelor din A- 
merica Latină. Petrolul din 
Venezuela, minele de cupru, aur, 
cărbuni și aluminiu din Brazilia 
și Columbia, mari societăți de 
transport, plantații de ceai, za
hăr, tutun și fructe exotice în A- 
merica Centrală .și în insulele 
din Marea Caraibelor, bănci de 
ajutor cu nume sonore spaniole 
sau portugheze, menite să ascun
dă amestecul direct tn treburile 
interne ale acelor state, au in
trat în rubrica venituri a con
turilor lui John I.

„Ce e bun pentru Standard Oii 
e bun și pentru S.U.A.”. Zicala 
aceasta a călăuzit activitatea în
tregii dinastii Rockefeller. In 
spatele ei se ascund legi draco
nice care i-au permis să jefu
iască, să acapareze piețe, să cu
cerească teritorii.. Așa se face că 
în preajma primului război mon
dial regatul bătrînului John adu
cea un venit de circa 50 de mi
lioane dolari, cam de cinci ori 
mai mult decît veniturile lui Ni- 
colae al Il-lea al Rusiei, socotit 
suveranul cel mai bogat. Așa se 
face că în acei ani — iar de a- 
tunci bunurile s-au înmulțit — 
Rockefeller poseda în toate col
țurile lumii companii industriale 
și de transport, bănci, societăți de 
aprovizionare, mine, uzine, plan
tații de fructe și agricole, ziare, 
studiouri de filme, edituri, între
prinderi de utilitate obștească. 
Rockefeller devenise de pe a- 
tunci unul din dictatorii finanței, 
industriei și politicii americane. 
In spatele său stăteau puterni
cele companii petrolifere „Stan
dard Oii of New-Jersey”, „So- 
coni Vacoom Oii”, „Standard Oii 
of California”, „Standard Oii of 
Indiana, „Atlantic Rifiering”, 
„Ohio Oil” etc. De pe acest pie
destal John I, John al Il-lea și 
cei cinci frați Rockefeller au 
condus și conduc politica S.U.A.

De la un cîștig de 45 do-

mina: „Standard Oii” eu nume
roșii și feluriții săi pui cu
prindea un teritoriu locuit de 
1.670.000.000 oameni, adică 72 la 
sută din populația globului.

Odată războiul terminat n-au 
fierit însă și inițiativele belicoase, 
ndată după război, afacerea cea 

mai mare o constituia refacerea 
potențialului militar al Germaniei 
înfrînte. Cum afacerea era u- 
riașă și îl depășea oarecum. 
John II și-a luat ca părtași pe 
Morgan și Vanderblit. Rocke
feller s-a însărcinat cu aprovi
zionarea armatei germane cu 
combustibil și cu finanțarea uzi
nelor germane de combustibil 
sintetic. Lucrînd mînă în mină 
cu concernele Krupp, Thiessen și 
„1. G. Farbenindustrie”, în cadrul 
uniunii secrete economice, Rocke
feller a predat germanilor paten
tul pentru fabricarea cauciucu
lui sintetic. Uniunea nu s-a des
trămat nici în timpul celui de-al 
doilea război mondial, cu toate 
că ajutorul dat de monopolurile 
americane germanilor se întor
cea împotriva aliaților cît și a 
soldaților americani sub formă 
de moarte. Legăturile multiple 
care strîngeau în același ghem 
monopolurile germane și ameri
cane, au continuat în timpul răz
boiului, după cum au continuat 
și mai tîrziu. Bilanțul pe care 
la sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial l-au primit ur
mașii lui John II, cei cinci frați 
Rockefeller, era și mai îmbucu
rător. Reieșea din el că venitu
rile nete ale regilor petrolului 
american, de pe urma războiului, 
au fost de 2.127.000.000 dolari 
adică 78,50 dolari per bucată 
mort. Așa o afacere strălucită 
nu face oricine și oricum.

Dar pofta vine mînctnd. Dacă 
de la primul război la cel de-al 
doilea veniturile s-au dublat, e 
logic. își spun imperialiștii că un 
al treilea o să aducă fără în
doială clștiguri și mai mari. După 
cum se vede Rockefellerii cred 
și luptă pentru progresul... be
neficiilor.

Nepoți vrednici de bunic

Federală

In conți- 
S.U.A. a 
subcomi

tetul Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare pentru a tărăgăna trata
tivele. Cu sprijinul partenerilor 
lor din blocul Atlantic, S.U.A. au 
scos acum la iveală pretenția că 
nici o ptoblemă privind dezarma
rea nu poate fl rezolvată fără re-

Siria este ferm hotărîtă 
să apere independenta și 
damasc io (Agerpres). - libertatea sa 

In legătură cu campania de pro
vocări și calomnii dusă tn pre
zent de propaganda occidentală

președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone. Adam Ra- 
packi, ministrul Afacerilor Exter
ne, Edward Ochab, ministrul A- 
griculturii, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P. Din de
legație face de asemenea parte H. 
Grochulski, ambasadorul Republi
cii Populare Polone în Iugoslavia.

Pe aeroportul Zemun din Bel
grad delegația a fost întîmpinată 
de losip Broz Tito, președintele 
R.P.F.I. și secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, de alți conducători ai Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
ai Vecei Executive Federative, 
precum și alte persoane oficiale.

împotriva Siriei, ministrul Afa
cerilor Externe al Siriei, Salah 
Bitar, a declarat următoarele re
prezentanților presei.

„Războiul nervilor pe care 
S.U.A. și statele aservite politicii 
americane l-au dezlănțuit împo
triva Siriei nu ne impresionează. 
El nu ne va sili să renunțăm la 
țelurile noastre' și la ducerea 
unei politici de eliberare, deoare
ce Siria urăște imperialismul. Si
ria este ferm hotărîtă să apere 
independența și libertatea sa și 
nici un fel de atacuri, demonstrații 
militare și concentrări de unități 
militare nu vor obliga Siria să 
renunțe la interesele naționale”.

„Poporul, guvernul și armata, 
într-un front unit, a subliniat 
Salah Bitar, sînt gata să res
pingă orice agresiune. Siria este 
Încredințată că nu va rămîne 
singură în luptă, deoarece aceas
ta este o luptă națională arabă 
pentru cauza libertății In lumea 
întreagă”.

lari pentru un soldat ucis

Vizitele
VOTAȚI 
DEMOCRW 
l CREȘTIN

d e I e a a ț i ■ i
parlamentara rom în b
In R. D. Germană

AȘA APARE CAPUL LOR DE LISTA
(Din „Neues Deutschland11)

HALLE 10 (Agerpres). — Co
respondență specială : La 9 sep
tembrie membrii delegației parla
mentare romine, care se află în 
prezent in R.D. Germană, au vi
zitat localitatea Teuchem din re
giunea Halle. Oaspeții au avut o 
convorbire cordială cu reprezen
tanți ai organelor locale ale pu
terii de stat, s-au interesat de ac
tivitatea desfășurată de organele 
locale, de ajutorul pe care-1 pri
mesc din partea organelor centrale, 
precum și de alte probleme.

In aceeași zi delegația, parla
mentară romlnă a vizitat coopera
tiva agricolă de producție „Viața 
Nouă” din localitatea St. Anna, 
raionul Grosswardein, precum și 
fabrica de produse chimice din 
orașul Fiesteritz. Seara oaspeții 
au asistat la un spectacol oferit de 
artiști amatori din întreprinderile 
industriale ale orașului Halle.

★
DAMASC 10 (Agerpres). — 

Comentînd declarația secretaru
lui de stat al S.U.Â., Dulles, un 
purtător de cuvint oficial al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Siriei a demascat afirmațiile pro
vocatoare cuprinse în această 
declarație și a subliniat că de
clarația lui Dulles reprezintă o 
înșirare de „concluzii minoinoa- 
se și false”, care nu sînt confir
mate de nici un fapt.

Dezmințind categoric afirmați* 
lui Dulles Că Siria ar organiza 
incidente la frontierele cu țările 
vecine, purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Siriei a declarat că aceste a- 
firmații i-au fost necesare 
Dulles pentru a înșela în 
grosolan opinia publică 
dială.

Arătînd în continuare că . 
dentele de frontieră sînt organi
zate de Israel, purtătorul de cu
vînt a subliniat că denaturarea 
intenționată de către . Dulles a 
faptelor confirmă ideea existenței 
unor planuri urmărind provoca
rea de incidente la frontierele 
Siriei, pentru a justifica măsu
rile agresive îndreptate împotri; 
va acestei țări.

Purtătorul de cuvînt a dezmin
țit apoi afirmația lui Dulles că 
Siria ar desfășura o activitate 
subversivă împotriva guvernelor 
țărilor vecine.

John I, în culmea gloriei, dar 
simțindu-se îmbătrînit, a predat 
ștafeta fiului său în 1911 și oda
tă cu ea cîrma, „cucernicia" și nă- 
ravurile.

Tînărul John II nu și-a dez
mințit tatăl. Credincios zicalei 
„Capra sare masa, iedul sare 
casa”, John II l-a întrecut pe 
John I lucrînd In stil mai mare, 
cu mijloace perfecționate. Afa
cerile nu rodesc fără războaie. 
John II a dat o mină de 
ajutor la urzeala multora dintre 
ele. In 1915, S.U.A. au ocupat Ni
caragua, iar un an mai tîrziu au 
umplut cu sînge Republica Domi
nicană. Apoi a urmat lozul cel 
mare — primul război mondial.

In vremea aceasta John II, 
baptist fanatic ca și tatăl său, 
mergea regulat la biserică, punea 
cinci cenți în cutia milei, aproba 
predica preotului care cerea eno
riașilor să nu fure, să nu ucidă, 
să nu împileze. Rugîndu-se pen
tru odihna celor adormiți întru 
domnul pe cîmpurile de bătaie. 
John II vindea conștiincios pe
trol Germaniei ca și Franței, Ja
poniei ca și imperiului habsbur- 
gic. Nu s-au închis robinetele că
tre Germania nici cînd S.U.A. au 
intrat în război împotriva impe
riului prusac. Rockefeller, care-și 
întinsese brațele peste numeroase 
ramuri industriale a făcut afaceri 
ce nu pot fi socotite cu ușurință. 
La isprăvirea războiului, serviciile 
contabile au înaintat lui John II 
bilanțul. Pentru 
în primul război 
feller cîștigase 
total 450.000.000
Piața de desfacere pe care o do-

fiecare om ucis 
mondial, Rocke- 
45 de dolari. In 
dolari venit net.

După cel de-al doilea război 
mondial cirma monopolurilor a 
trecut în mîna celor cinci frați 
care au moștenit de la bunicul 
și tatăl lor cucernicia, șiretenia, 
rapacitatea, cupiditatea și spiri
tul războinic. Cei cinci frați — 
John III, Nelson, Wintrop, Lau
rens și David, sînt baptiști fana
tici. se ocupă cu protecția ani
malelor, cu combaterea crimina
lității, cu 
patronajul 
Așa spun 
ca de foc 
ocupațiile 
celor cinci prea < L .'. țî.

Nedezmințind tradiția, cei cinci 
frați fac tot posibilul ca acolo 
unde apare numele Rockefeller 
să fie vorba și de petrol, arma
ment, neliniști, conflicte. Rocke
fellerii și-au dat binecuvîntarea 
pentru înarmarea Germaniei oc
cidentale, pentru refacerea indu
striei de război vest-germane. Cu 
ajutorul generalului Mc. Clay 
membru și rubedenie a grupului 
„Standard Oii” ei au făcut tot 
ce le-a stat In putință de a in
troduce capitalul într-o sumede
nie de concerne vest-germane cu 
interese în industria de arma
ment. Legăturile strînse cu în
viatele concerne Hoesch, Mannes
mann și cu imperiul industrial 
al lui Krupp sînt cunoscute și 
mai puternice ca niciodată.

Dar afacerea germană n a fost 
singurul amestec postbelic în trei 
buri necurate. Războiul din 
Coreea, întreținerea bandei lui 
Cian Kai-și, susținerea guvernu
lui marionetă al Vietnamului de 
sud au fost tot atîtea încercări 
de a ține aprins fitilul de la bu
toiul de pulbere. In spatele nu- 
numeroaselor „revoluții” și răstur
nări de guverne din America La
tină stau tot interesele trustului 
lui Rockefeller, stăpînii petrolu
lui, combinate cu ale altor mo
nopoluri, In special cele ale cu
prului și plantațiilor de tutun 
și fructe. Rockefellerii, stăpîhii 
petrolului din Kuweit, părtași ai 
petrolului din Irak și Iran, trag 
sforile în Orientul Mijlociu. E 
cunoscut raportul lui Nelson 
Rockefeller către Eisenhower în 
care cerea ca guvernul Statelor 
Unite să intervină tn această 
parte a lumii. Nu mult după a- 
ceea s-a născut „doctrina Eisen
hower”, iar flota a VI-a america
nă a patrulat ostentativ în Me- 
diterană, de la Gibraltar la Bos
for. Aceasta pentru a păzi inte
resele petrolistului Rockefeller, a 
cărui conductă străbate teritoriul 
țărilor arabe, cărînd anual 16.6 
milioane tone de petrol. Doctri-

LUCRĂRILE

lui 
mod 

mon-

inci-

filantropia canină, cu 
unor cluburi sportive, 
ziarele, care se feresc 
să pomenească despre 
mai puțin publice ale 

i cucernici frați.

Consiliului de Securitate
NEW YORK 10 (Agerpres). — la admiterea Vietnamului de sud 

în O.N.U. 10 delegații au votat 
pentru adoptarea acestei recoman
dări. Uniunea Sovietică a votat 
contra. Consiliul de Securitate a 
respins amendamentul Uniunii So
vietice ca Consiliul să amine exa
minarea problemei admiterii Viet
namului în O.N.U. pînă la rezol-

TASS transmite : Consiliul de Se
curitate a respins propunerea de a 
recomanda Adunării Generale să 
admită Coreea de sud în O.N.U. 
10 membri ai Consiliului au votat 
pentru această recomandare. A- 
vînd în vedere că Uniunea So
vietică, care este membră perma- ______ ___ _
nentă a Consiliului de Securitate, varea problemei unificării acestei 
a votat contra, această recoman- "" ‘ 
dare pu a fost adoptată.

Amendamentul delegației sovie
tice la proiectul de rezoluție pro- 
punînd Consiliului de Securitate 
să recomande concomitent admi
terea în O.N.U. a Republicii Popu
lare Democrate Coreene și a Co
reei de sud a fost respins cu nouă 
voturi. Pentru acest amendament 
a votat Uniunea Sovietică. Suedia 
s-a abținut de la vot.

Consiliul de Securitate n-a adop
tat nici recomandarea cu privire

țări.
La ședința Consiliului a fost res

pinsă de asemenea propunerea U- 
niunii Sovietice de a recomanda 
admiterea Republicii Populare 
Mongole în O.N.U. Pentru proiec
tul de rezoluție sovietic au votat 
Uniunea Sovietică și Suedia. îm
potriva acestui proiect au votat 
delegații S.U.A., Columbiei, Cu
bei. Filipinelor și Ciankaișistul. 
Delegații Angliei, Australiei, Fran
ței și Irakului s au abținut de la 
vot.
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na Eisenhower are menirea să 
ducă la sporirea beneficiilor fra
ților Rockefeller, la extinderea 
afacerilor lui „Standard Oii” in 
Orientul Mijlociu, la izgonirea 
concurenței britanice din această 
parte a lumii.

„Doctrina Eisenhower” n-a fost 
singura împrejurare în care Ro
ckefellerii și-au băgat nasul in 
politica externă americană, ți 
prin aceasta în treburile altor po
poare. Participarea celor cinci 
frați cucernici ca și a numeroase
lor lor rubedenii, a fost hotăritea- 
re în elaborarea și punerea în ac
țiune a planului Marschall. Acest 
„plan”, care reprezenta după cum 
se știe nada economică pentru ță
rile aflate în orbita S.U.A.. avea 
în conducerea sa financiară pe 
W. Aldrich, care nu întîmolător 
era totodată președintele Consi
liului de Administrație al lui 
„Chase National Bank”, proprie
tate a Rockefellerilor. Distribuirea 
ajutoarelor — plătite cu indepen
dența țărilor respective și cu să
răcirea popoarelor — erau dis
tribuite de „Banca internațională 
de Reconstrucție și Dezvoltare” al 
cărui administrator era Eugen R. 
Block în același timp vicepreșe
dinte la aceeași „Chase National 
Bank”.

Rockefellerii într-o măsură mai 
mare decît alte căpetenii mono
poliste, controlează aproape pe 
față guvernul S.U.A. Ei pot pro- 
voca războaie în orice colț al lu
mii, dacă acestea le asigură pro
fituri. Ei dau împrumuturi unor 
guverne capitaliste, schimbă regi, 
președinți și prim-miniștri, dacă 
nu le sint pe plac. Chiar actuala 
guvernare republicană din S.U.A. 
se datorește în mare măsură aju
torului dat de Rockefelleri. Prin 
„Chase Național Bank” ei contro
lau creditele, acordindu-le doar a- 
celora care-și exercitau influența 
față de delegații la Congresul re
publican în scopul de a determina 
alegerea președintelui Eisenho
wer. Ei se amestecă în politica si 
economia S.U.A., ei au dat o mină 
de ajutor putch-ului din Guate
mala, ei îi sprijină pe Batista în 
Cuba și pe Diem în Vietnam, ei 
fac parte din vestitul „China Lob
by” (grup reacționar care sprijină 
activ pe Cian-Kai-și).

„Romîno-Americana-
agentură

a lui Standard Oii"
Rockefelerii și-au întins clndva 

tentaculele și asupra țării noa
stre. Ani de-a rîndul ei au exploa
tat mari zăcăminte petrolifere. 
Sub numele Romîno-Americana, 
filiala lui „Standard Oii” și-a 
sporit capitalul de 200 de ori in 
mai puțin de 20 ani, ceea ce arată 
caracterul nemilos al prădăciunii 
monopoliste. In crincenă rivali
tate cu trusturile engleze. Rocke
fellerii nu ș-au mulțumit numai să 
prade bogăția subsolului nostru, 
ci i-au dat și foc. E cunoscut in
cendiul de la Moreni. pus la cale 
de Frank Henigs, agentul lui 
Standard Oii, din pricina căruia 
s-au pierdut 300.000 litri de pe
trol. v

Și pe meleagurile noastre a fost 
cunoscută cîrdășia dintre trustu
rile germane și Rockefelleri. In 
toiul războiului, în vreme ce hit- 
leriștii ucideau ostași americani, 
Romîno-Americana a predat - o 
bună parte din acțiuni afaceriști
lor germani Klassen, Bremen, Ge
yer. In aceeași vreme, în 1943. be
neficiile agenturii lui Rockefeller a- 
tingeau cifra record de 726.000.000 
lei, din petrolul și benzina folo
sită de mașina de război hițleristă 
împotriva Uniunii Sovietice. în
dată după război, Rockefeller, ca 
și alți monopoliști americani, a- 
veau vise mari. Voiau să acapa
reze o și_ mai mare parte din bo- 
gățiile țării noastre, să-și înfigă 
tentaculele mai adine. Instaura
rea regimului democrației popu
lare a curmat însă aceste planuri 
criminale de aservire și a resti
tuit poporului ce i se cuvenea pe 
drept.

...Istoria Rockefellerilor trecută, 
prezentă și viitoare se sprijină pe 
petrol, imixtiune, război. Bene
ficiile enorme ale regelui petro
lului au la origină măcelul și în 
spatele fiecărei sporiri a averii o 
vărsare de, sînge. Poziția puterni
că pe care o au în politica S.U.A. 
se datorește manevrelor murdare, 
corupției, și puterilor dictatoriale 
pe care le exercită față de guver
nul american și de guvernele va
sale. Și astfel, ca și acum o ju
mătate de veac, sau poate chiar 
într-o măsură mai mare, sînt va
labile cuvintele istoriografului di
nastiei Rockeffcller. „Deși glasul 
Rockefeller nu este glasul lui 
dumnezeu, totuși'el spune ultimul 
cuvînt,' căci acela care. acțtonează 
împotriva lui Rockefeller e înfrînt 
înainte ca lupta să înceapă”. Iar 
glasul Rockefellerilor spune: răz
boi, ucideri, cotropiri, petrol, ar
mament. Dar ci nu sînt omni
potenți. Ei pot da ordine guver
nului. S.U.A. și pot manevra o se
rie de alte guverne capitaliste. 
Nu pot însă infringe legile is
toriei. Ei vor trebui să se supună 
acestor legi așa cum au făcut-o 
de-a lungul secolelor și alte forțe 
ce se credeau atotputernice. 
Vor trebui să îngenuncheze în 
cele din urmă,în fața voinței po
poarelor, care în lupta pentru 
bunăstare și înțelegere între po
poare aduc o singură și mare, for
ță ; dorința de pace.
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