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S-a lămurit PACHIȚ
Cînd echipa a bătut prima 

oară la poarta ei, Pachița a 
început să măture curtea, tă
cuse o mătură % mare din 
crengi de salcim și o lira prin 
curte, descriind semicercuri 
largi, cu gesturile unui om 
care cosește. Praful, se stirnea 
in nori albi și inecăcioși.

— Unde-i taică-tu, măi fată'/ 
a întrebat cineva din echipă, 
un băiat înalt și blond, acti
vist de la raion.

Pachița tăcea. Echipa forma
tă din vreo opt tineri și un 
unchiaș de 73 de ani, celebrul 
moș Anghel, colectivist din Pe
ștera, a intrat totuși in curte 
și s-a apropiat de ea, străbă- 
tind norii de praf și astupin- 
du-și nasul cu degetele. Cînd 
ajunseră în fața ei, Pachița 
iși îndreptă statura, iși propti 
două mîini grăsuțe și rotunde 
în mijloc și-i privi drept in 
ochi, aprigă și fulgerătoare ca 
o noapte cu furtună.

— Ptiu, să nu-ți fie de de
ochi — glumi moș Anghel, in? 
cercînd să-i mîngiie obrazul. 
Da* frumoasă mai ești, puicuțo. 
Cine te-a făcut pe tine așa de 
mîndră ?

Pachița se uită la el cu 
sprincenele coborîte și zburlite 
și asta o făcea și mai 
mec.

— Ăl de m-a făcut 
casă 1

— Da* unde-i dus ?
— Nu știu.
Moșul se prefăcu că

cu far-

nu-i a-

Moșul se prefăcu că tușește 
și clipi dintr-un ochi către bă
ieții din. echipă. Vereșceag, ac
tivist de le raionul U.T.M., șe
ful echipei, se așeză pe niște 
lemne și-și aprinse o țigară, li
niștit. Ceilalți se așezară și

Puteți să 
vreți acolo, că de la mine 
scoateți nici o vorbă.

— Ț-ț-ț, se prefăcu mirat 
moș Anghel. Ce ' păcat că ești 
așa de ardeiată, că ți-aș fi a’ 
Ies un flăcău frumos să te mă
riți. Da* ia spune-mi tu, unde-i 
taică-tu, că el e om de înțeles.

așteptați
ei. 
cit 
nu

— Nu știu. E plecat la cîmp, 
la treabă.

— Bine, atunci o să venim 
să-l căutăm diseară.

— Să veniți, da eu am să 
închid poarta și am să dau 
drumul la ciini.

— D-apoi crezi că noi ne-om 
speria de niște javre ? îi în
toarse vorba unchiașul ieșind 
pe poartă in urma tinerilor.

Și-a plecat echipa. A mers 
din casă-n casă și a vorbit cu 
oamenii din Rasova prietene
ște. Atunci citul obosea Vereș
ceag și ceilalți tineri, intra in 
vorbă moș Anghel și oamenii 
se uitau cu încredere și liniște 
în ochii lui vioi, ii priveau pi
rul alb ca colilia și le mergea 
la inimă glasul lui plin de 
dulceața vorbirii moldovenești.

Sectorul echipei lui Vereș- 
ceag și a lui moș Anghel se 
dădu pe brazdă în cele din 
urmă. Se însoriseră 33 de fa
milii. Numai Pachița nu vrea. 
Se duseseră pe la ea în fie
care zi, dar taică-su nu venise 
încă de la... cîmp. Ședea acolo 
de vreo săptămînă. Vecinii a-, 
flaseră că bătrînul plecase pe 
la oraș, pe la o rudă, să mai 
ceară un sfat, să vadă ce mai 
zic oamenii și prin alte părți. 
Fata, ori de cîte ori veneau 
agitatorii la poarta casei lor, 
ieșea repede prin grădină și 
pleca. Nu vrea să stea de vor
bă cu ei. în seara aceea Pachi
ța se arătă însă mai binevoi
toare și-i primi înăuntru.

— la spune, Pachițo — 
vorbi unul dintre tineri mai 
tandru — nu vrei să stai de 
vorbă cu noi ?

Privirea fetei nu mai avea 
sclipirile de mai înainte, iar 
glasul iși redobîndise blîndețea 
obișnuită.

— Eu vă ascult dar să nu 
credeți că nu mă înscriu pen
tru că sînt rea. I)e altceva.

Și se așeză lingă ei, mingi- 
indu-și cu palmele cutele ro
chiei.

— Bine. Uite, noi nu te lă
murim să intri în colectivă. 
Lămurește-ne dumneata pe noi 
de ce nu vrei să intri.

Pachița a spus multe, vor
bind repede, îmbujorată și fe- 
rindu-se parcă de privirea u- 
nuia dintre flăcăi, care o fur
nica pînă la inimă. Unele le 
spunea cu îndoială, fiindu-i 
parcă teamă să nu glumească 
cineva pe seama ei.

în primul rînd ea nu s-ar 
înscrie pentru că îi e milă de 
vite, pentru că ei i-s tare dragi 
și le îngrijește ca pe niște fiin
țe omenești. Apoi i-i necaz și

ION MIHALACHE

Autobusele care 
posesc în fiecare 
după ora 16,00, în cen
trul orașului Roman, a- 
ducînd cu ele pe mun
citorii de pe șantierul 
laminorului de țevi, au 
sosit luni aproape goale.

— Ce s-o fi întîm- 
plat ? se întrebau cetă
țenii orașului, obișnuiți 
să vadă 4a acea oră 
autobusele I.C.S.I.M.- 
ului pline de larma gă
lăgioasă a muncitorilor 
întorși de la lucru. O fi 
vreo sărbătoare ?

— Muncitorii sînt pe 
șantier, fiindcă astăzi 
este într-adevăr sărbă
toare acolo 1 — răspun
se un șofer care auzise 
discuția dintre cetățeni.

— Ce sărbătoare ?
— Se fac primele 

probe și bineînțeles vor 
ieși primele țevi.

Și în timp ce în oraș 
aveau loc aceste discu
ții, la Fabrica de țevi 
se făceau ultimele pre
gătiri în vederea înce
perii primelor probe 
tehnologice de perfora
re. Sute de muncitori și 
tehnicieni împînziseră 
riașele hale. Cei mai 
neri se cățăraseră 
podurile rulante sau

Marea uzină
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Ziarele au adus vestea că 
de curind a început construc
ția marii uzine de cauciuc 
sintetic din Moldova. Ne-am 
adresat tovarășului Bodnar 
Ervin, candidat în științe teh
nice. director general al Di
recției generale a lucrărilor 
capitale d n Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei cu 
rugămintea să vorbească ci- 
titorilor dsspre unele proble- 
me privind construcția acesiei 
noi unități chimice din țara 
noastră:

— Noua uzină este construită cu 
sprijinul U R.S.S. ca urmare a 
tratativelor încheiate la Moscova 
în 2 decembrie I95o între dele
gațiile guvernamentale ale R. P. 
Romine și Uniunii Sovietice.

Este știut faptul că cauciucul 
sintetic este un material cu lar
gă întrebuințare. Din el se con
fecționează anvelope, articole 
tehnice, bunuri de larg consum. 
Ca să înțeleagă cititorii însem
nătatea acestui produs este dea- 
juns să axatăm ca din 10.000 
tone de cauciuc sintetic se pot 
echipa anual 100.000 autovehi
cule.

Prima țară din lume care a 
produs cauciucul sintetic pe sca
ră largă industrială a fost Uniu
nea Sovietică, unde producția pe 
scară industrială a început în a- 
nul 1932. Cauciucul sintetic va 
înlocui pe cel natural în cele mai 
multe întrebuințări ale lui. A- 
vantajele sînt mari. In primul 
rînd va contribui la reducerea 
importului de cauciuc natural și 
ân al doilea rînd, datorită unor 
proprietăți deosebite ce le <au 
unele sorturi de cauciuc sintetic, 
va pune la dispoziția industriei 
materia primă pentru a confec
ționa articole tehnice care să re
ziste la ulei, la agenți chimici 
etc. Producția viitoarei uzine în 
afară de acoperirea nevoilor in
terne va produce și pentru ex
port, creînd astfel disponibil de 
devize pentru importul unor măr
furi necesare țării.

Avem toate materiile prime ne
cesare ca să producem cauciuc 
sintetic. El se va produce din 
valorificarea gazelor de la rafi
nării. Pînă acum aceste gaze nu 
au avut o larga întrebuințare. 
Acum fracții de gaze vor cons
titui materia primă a cauciucu
lui sintetic.

Uzina este proiectată de 
Institutul de proiectare „Ghi- 
procauciuc" din Moscova. Ea 
va avea o capacitatea anuală 
de 50.000 tone, cu o primă etapă 
de 25.000 tone pe an.

Proiectul după care se face in
stalația este modern, la nivelul 
tehnicii înaintate mondiale, avînd 
mecanizări și automatizări care 
vor ușura munca și vor permite 
obținerea unei producții sporite.

Viitorul produs va fi cauciuc 
sintetic de copolimerizare obți
nut la rece, de tipul cel mai mo
dern pe scară mondială.

Sprijinul Uniunii Sovietice este

multilateral în construcția aces
tui combinat. Primim proiecte, 
utilaje, vom califica cadre la u- 
zinele de același tip din U R S.S. 
De asemenea vom primi asisten
ță tehnică pe tot timpul cons
trucției la montajul și la pune
rea in funcțiune a uzinei.

Condițiile începutului nu sînt 
niciodată ușoare. Pentru că vă 
ocupați de educația tineretului 
poate e bine să amintesc că ti
nerii care vor munci aici nu vor 
găsi bulevarde pe care să se 
plimbe, teatre, cinematografe. 
Vor trebui să și le construiască, 
și atunci satisfacția va fi mai 
deplină. Tinerii vor trebui să 
construiască cu uzina și cartiere 
noi de locuit, săli de lectură, i 
școli. Peste trei-patru ani ei în- . 
șiși se vor minuna de cele ce au 
făcut. Odată cu organizarea șan-, 
fierului a început construirea de 
locuințe pentru cadrele viitoarei 
uzine.

Tinerii care vor veni pe șan
tiere trebuie să fie animați de 
dorința de a participa activ la 
dezvoltarea regiunii Moldova. 
Aici au posibilitatea să-și aleagă 
și să învețe o meserie, să devină 
cadrele de mîine ale marii uzine.

E o mîndrie națională că tara 
noastră va produce cauciuc sin
tetic valorificînd prin chimizare 
una din bogățiile de bază, pe
trolul. Dar aceasta este numai 
începutul. Despre aceste lucruri 
vom mai vorbi atunci cînd vom 
avansa cu lucrările la noul com
binat.
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Fabrica de țevi din 
Roman a dat cel 

dinții eboș
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punțile transversale din
tre hale și așteptau e- 
moționați să vadă în
făptuirea angajamente
lor luate în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie.

Ora 18,20. In cuptorul 
rotativ vîlvătaia focului 
înroșește țaglele. Termo
metrul arată 1.300 gra
de... La posturi tehni-

care-l
S.a

Cu G.I. ZELENKO despre:

Rezerva
clasei muncitoare
sovietice

f
f Scuterul
I romînesc

De cîteva luni pe șoselele 
patriei a fost văzut un nou 

ț tip de scuter. Este vorba de 
( scuterul romînesc, fabricat 
f pentru prima oară în patria 
j noastră.
ț La început au fost trei bu- 
( căți. Misiunea lor a fost să

cienii și inginerii stau 
cu mîna pe manete. In
ginerul Vladimir En- 
ghello își privește cea
sul și, uitîndu-se zîm- 
bind la cei din jur, a- 
păsă cu hotărîre pe 
semnalul de comandă. 
In cîteva clipe semna
lul se transmite automat 
posturilor și din cuptor 
se rostogolește pe tre
nul de role, luînd dru
mul perforatorului, pri
ma țaglă înroșită. Ni
meni nu scoate un cu- 
vînt. Și din perforatorul 
nr. 2 iese primul eboș, 
(țeavă perforată în fază 
semifabricată) apoi al 
doilea, al treilea...

Aplauzele devin mai 
puternice decît zgomo
tul metalic al agregate
lor. Tinerii montori 
din brigada lui Iosif 
Zubrinski aruncă cu 
șepcile în sus și se îm
brățișează. Pfe fețele tu
turor citești bucuria

muncii împlinite. Cum 
să nu te bucuri cînd 
după ani de strădanie 
îți dai seama că ai mun
cit bine și că odată cu 
noua
noua 

Se 
tot, 
constructori 
încă pe șantier. Printre 
ei se găseau zeci de ti
neri din cele opt brigăzi 
de tineret fruntașe. în 
întrecerea socialistă. 
Aurel Levardă, Ion Cu- 
luț și tinerii electricieni 
din brigada lui Eugen A- 
bateru, inginerul Gheor- 
ghe 
loan 
lalți 
relui
țara noastră merită toa
tă lauda pentru prima 
lor victorie. ,

Fabrica de țevi din

probă s-a născut o 
fabrică.
făcuse

dar
tîrziu de 
muncitorii 

mai erau

Gabor, maistrul 
Alexa și toți cei- 

constructori ai ma- 
laminor de țevi din

Imagine dintr-una din halele Fabricii de țevi
Roman este o grăitoare 
expresie a colaborării e- 
conomice cu Marea U- 
niune Sovietică. între
gul utilaj care a fost 
montat aici este produs 
de industria sovietică și 
el reprezintă un răsună
tor cuvînt al tehnicii a- 
vansate, întrucît lami
noare de talia celui de 
la Roman există puține 
în lume. Constructorii 
și tehnicienii marelui 
laminor sînt recunoscă
tori sprijinului neprecu
pețit dat de brigada de 
specialiști sovietici, con
dusă de Leonida Kruși- 
kov, care i-a ajutat la 
amenajarea și punerea 
în funcțiune a primului 
agregat.

Luni, primele probe 
au fost reușite. Marti 
au început pregătirile în 
vederea punerii în func
țiune a întregului lami
nor.

PETRU FRUNZA

Răspuns tinerelor din VLACIMIRI...Vor fi păstrate cum se cuvine
AMINTIRILE CĂLUGĂRENILOR

l

Călugăreni, 13 august 1595. Zi
ua în care Mihal Viteazul și bra
vii lui oșteni au înscris o filă de 
aur In istoria neamului nostru. 
Neajlovul dear cuvînta near 
povesti despre faptele vitejești 
dovedite de Mihai Viteazul șl oș
tenii săi. De-ar cuvînta Neajlo
vul... Dar el nu cuvîntă. Curge 
molcom la vale, strecurîndu-și un
dele printre păduricile Imlăștina- 
te.

Tinerii Călugărenilor de astăzi, 
șl pionierii cu cravatele fluturin- 
de îl privesc de pe pod cum se 
unduie printre sălcii. In această 
zi de octombrie Neajlovul II se 
pare deosebit. Comitetul U.T.M. 
din comună, la chemarea tinerilor 
din Vladimiri. sprijinit de acti
viști al raionului U.T.M. Vidra, a 
luat frumoasa inițiativă ca tinerii 
să la sub Îngrijirea lor monumen
tele legate de amintirea viteazu
lui domn. Nicolae Dicu, instructor

Instructoarea de pionieri Ioana Calotă • mulțumită de felul 
cum cei doi pionieri au curățat gravura repcezentindu-l pe Ml- 
hai Viteazul. în planul doi se vede Neajlovul șl păduricea In 
care a avut Ioc bătălia de Ia Călugăreni.

al comitetului raional U.T.M. Vi
dra și Dumitru Tudorache, secre
tarul comitetului U.T.M. pe comu
nă. au muncit alături de tineri și 
pionieri la amenajarea capelei ri
dicată în 1682 de învățatul domn 
Șerban Cantacuzino, în amintirea 
luptelor lui Mihai Viteazul. îm
preună cu Constantin Popescu, 
președintele sfatului popular, ei au 
hotărit să sprijine pe meșterii care 
vor efectua reparațiile monumen
tului. Au și cărat»primele căruțe 
de nisip și pietriș pe care le vor 
împrăștia în jurul monumentului, 
în interiorul lui au netezit^ nisip 
mărunt. In prezent ei procură ma
terial pentru construirea unui gard 
care va împrejmui capela. învă
țătorul Nicolae Constantinescu, 
președintele comitetului de iniția
tivă, împreună cu moș Șerban 
Neacșu, în vîrstă de 90 de ani și 
secretarul U.T.M., au început să 
scrie o monografie a monumentu
lui. Drept ghid le servește tradu
cerea lui Nicolae Bălcescu, a cu
vintelor slavone de pe crucea din 
interiorul capelei. Bălcescu a vi
zitat acest lăcaș și traducerile 
lui se păstrează și azi. De ase
menea, tinerii din Călugăreni au 
curățat și lustruit gravurile în 
bronz ce se află pe parapetul po
dului. Podul este construit recent

Una din gravurile de pe para
petul podului actual, aparțtnînd 
lui C. Baraschi.

pe locul celui pe care au trecut 
oștite lui Mihai Viteazul, iar gra
vurile aparțin sculptorului Con
stantin Baraschi.

NICOLAE BARBU

— Cu tovarășul Zelenko...
bărbat în vîrstă mi-a des- 
ușa binevoitor. Cîteva cu- 
schimbate și, spre dezamă- 

mea, am aflat că cel pe 
căutam era plecat.

scurs o bună bucată din di
mineață in tovărășia cîtorva ziare 
pe care le-am citit cu o perseve
rență de corector, cînd în cameră 
a intrat G. I. Zelenko, directorul 
generai al Direcției generale a re
zervelor de muncă de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
Așteptarea mi-a fost, deci, răsplă
tită. Nu-mi rămînea altceva de fă- 
cut decît să de
clanșeze 
întrebărilor.

— Vă rugăm să 
ne înfățișați pe 
scurt sistemul rezervelor de muncă 
din U.R.S.S.
— Problema învățămîntului profe. 

sional și a pregătirii cadrelor de 
muncitori are o mare însemnătate 
de stat Pentru a se realiza obiec
tivele stabilite de guvernul sovie
tic a fost creată o rețea largă de 
școli profesionate de felurite ti
puri ce pregătesc diverse grupe de 
tineri în raport direct cu virsta, 
sexul și studiile precedente. Toate 
aceste școli iși găsesc locul într-un 
sistem unitar al învățămîntului 
profesional. în U.R.S.S. există 
3250 de școli profesionale pe băn
cile cărora învață peste 900.000 de 

i tineri.
— Ar fi interesant să ne spu- 

neți cîte ceva despre diferitele ti
puri de școli profesionale existente 
în U.R.S.S

— în primul rînd, dispunem de 
o rețea largă de școli de meserii 
în care se primesc băieți și fete 
între 14-16 ani. Aceste școli au o 
durată de 2-3 ani, tineretul înuă- 
țînd meserii legate mai ales de in
dustria constructoare de mașini și 
alte ramuri de producție IN SE
RIE. De asemenea avem școli pro
fesionale de construcții ca și școli 
pentru industria minieră și meta
lurgică. în majoritatea acestor 
școli se primesc tineri între 17-18 
ani. Grandioasa operă de construe, 
ție ce se desfășoară în U.R.S.S. a 
determinat crearea a 900 de școli 
profesionale de construcții. Durata 
de studii este în aceste școli de 2 
ani. Pînă în anul acesta se studia 
doar vreme de 10 luni. Merită să 
fie semnalate școlile de mecaniza
tori pentru agricultură. Avem a- 
proape 1000 de asemenea școli.

în legătură cu politehnizarea 
învățămîntului mediu crește numă
rul absolvenților de școli medii care 
intră în producție. Pentru tinerii 
care au terminat o școală de 10 
ani, au fost create școli tehnice ce 
pregătesc muncitori cu o califi
care foarte înaltă. Repet, în aceste 
școli se primesc numai tinerii cu 
certificate de maturitate.

Pentru fete au fost create școli 
profesionale in care pot să învețe 
arta culinară, croitoria etc. Orfa
nilor li s-au creat școli speciale 
de meserii cu o durată de școla
rizare de 4 ani. în aceste școli pre- 
gătirea profesională se realizează 
concomitent cu însușirea culturii 
generale.

în anul acesta au fost create 
școli profesionale — internate cu 
o durată de 12 ani. în aceste școli 
sînt primiți copii orfani ce au îm
plinit vîrstă de 7 ani. In cei 12 ani

numai cd pri- 
egală cu cea a

de studiu, el nu 
mese o pregătire 
absolvenților școlilor de 10 ani dar 
obțin în plus și o calificare înaltă 
intr-o ramură a producției.

— Elevii școlilor rezervelor de 
muncă fac practică în producție ?

— Trebuie să observăm că elevii 
școlilor noastre lucrînd în diferite 
ateliere, existente in școli, reali
zează obiecte necesare economiei 
naționale. în 1957, în atelierele re
zervelor de muncă vor fi con- 
struite, 6000 strunguri pentru me
tal după modele proprii. Tot în a- 
telierele noastre s-au construit 

compresoare pen- 
tru exploatarea 
și prelucrarea 
stufului de o 
mare valoare e- 
conomică. Corn- 

presoarele au fost experimentate cu 
succes și considerate printre cele 
mai bune realizate atit in țară, cit 
și peste hotare. Reallzind nume
roase tipuri de obiecte, elevii se 
familiarizează cu viitoarea lor pro
fesiune și în același timp desfășoa
ră o activitate utilă, productivă. 
Vreau să adaug că în școlile re- 
zervelor de muncă este larg dez
voltat sistemul de cercuri tehnice. 
în care elevii realizează numeroase 
modele de produse.

— Documentele P.C.U.S. dove- 
dese o grijă deosebită pentru dez- 
voltarea’ tehnică a economiei sovie. 
tice. Cum S-au adaptat școlile re
zervelor de muncă noilor cerințe ?

EDGARD OBERST

| suporte toate experiențele ne- 
J cesare unei atente verificări, a 
( modului de comportare. Și re- 
[ zultatul a fost că : sînt bune, 

practice, ieftine. Noua mașină 
ț rominească este elegantă, pen- 
[ tru două persoane, cu un mo- 
j tor de 150 cm. cubi care dez- 
( voltă o viteză maximă de 70 

km. pe oră. Construcția sa per- 
t mite o conducere comodă. Are 
( motorul și roțile îmbrăcate, 
J ceea ce reduce la zero posibi- 

cu ulei a

f 
I 
i
[ litatea de
f celui ce-l
I Printre
( inginerul 

proiectantul
( scuterului,
( Lupșe, maistrul losif 
I muncitnrul R

murdărire 
conduce, 
realizatori

Adrian 
noului

tehnicianul

afla«3 
Bărbosu, 
motor al 

Ion 
Mihai. 

j muncitorul Pavel Radulescu. 
j De menționat este faptul că in 
fafara unei instalații electrice, 
ț scuterul a fost realizat în în- 
( tregime cu utilaj produs în 
f țara noastră. De altfel un co- 
I lectiv studiază acum posibili- 
f tățile de realizare ale acestei 
(instalații electrice 
l noastră.

(Continuare în pag. 2-a)
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Burghezia a gîndit și gîndește 
încă că femeia trebuie să se limi
teze doar la o activitate domestică 
consacrîndu-se supravegherii și di
rijării menajului, îngrijirii bărba
tului, producerii și hrănirii copii
lor.

Penibilul, dar faimosul ideal al 
celor 4 K (Kinder, Kleider, Kiihe, 
Kirche) recomandat de către Bis
marck femeilor, exprimă în parte 
concepția burgheză despre se
xul „slab". '

Filozofii și istoricii burghezi ve
neau să sprijine această concepție 
retrogradă, prin teze care afirmau 
„destinul imuabil al femeii" și a- 
nume acela de a fi mereu și pre
tutindeni subordonată bărbatului. 
Despre faptul că femeia nu merita 
altă soartă se pronunțau moraliștii, 
misoghini și retrograzi în fruntea 
cărora se situa filozoful idealist 
Arthur Schopenhauer. Acesta sus
ținea că structura morală a sexului 
feminin determină ca o trăsătură 
eternă a femeilor să fie aceea de 
a cere bărbaților și de a aștepta ca 
aceștia să Ie furnizeze tot ce do
resc și le este necesar, ele necom- 
pensînd bărbații decît printr-un 
singur lucru — castitatea și acea
sta de cele mai multe ori îndoiel
nică.

Despre valoarea tuturor perora
țiilor expuse mai sus s-a pronunțat 
încă de mult însăși realitatea pro
ducției capitaliste, care a determi
nat o încorporare masivă, în ar
mata de salariați ai fabricilor, ma
gazinelor, instituțiilor etc., a tot 
mai largi straturi de femei și 
fiice ale clasei muncitoare.

Femeia-țărancă încă cu mult 
înaintea ivirii zorilor capitalismu
lui, încorpora în cadrul îndeletni
cirilor domestice activitatea econo- 
mico-gospodărească.

Antrenarea femeilor în producția 
socială a produs o răsturnare to
tală și în concepțiile privind eman
ciparea lor politică.

Marx, Engels, Lenin au analizat 
multilateral condițiile antrenării 
femeii în mișcarea de eliberare

Uriașa muncă constructivă de
pusă astăzi de milioanele de fe
mei, în cele mai felurite domenii 
ale vieții economico-culturale și 
obștești, în țările unde se con
struiește o societate lipsită de ex
ploatare, constituie o ilustrare stră
lucită a indicațiilor marxist leni
niste cu privire la căile emanci
pării femeii.

Drepturile egale cu cele ale băr
baților, oferite femeilor din țara

Concepții
despre femeie
socială a cărei consecință imedia
tă va fi eliberarea femeilor în
sele.

Cu deosebită încredere în capa
citățile creatoare și viitorul femei
lor muncitoare scria Lenin într-o 
„scrisoare din deportare" :

„Nu se poate asigura nici o li
bertate veritabilă, nu se poate în
făptui democrația — fără a mai 
vorbi de socialism — dacă femeile 
nu vor fi antrenate în servicii pu
blice, în serviciul miliției, în viața 
politică, dacă femeile nu vor fi 
smulse din atmosfera abrutizantă 
a menajului și bucătăriei".

noastră în toate domeniile vieții 
economice, publice, culturale, so
ciale și politice, cit și posibilitatea 
de a realiza toate acestea, nu sînt 
înțelese de unii cetățeni (printre 
aceștia numărîndu-se și tineri) în 
capetele cărora mai dăinuie „con
cepții" învechite femeie.
Este drept că în noastre
asemenea oameni sînt din ce în ce 
mai puțini, iar atitudinea lor gă
sește un puternic oprobiu în opi
nia publică.

Dar oricît de neînsemnat ar fi 
numărul lor, găsesc că este necesar 
tă combatem și să înlăturăm aceste

concepții. Din gura unor asemenea 
indivizi pot fi auzite cele mai 
năstrușnice păreri cu privire la: 
incapacitatea femeii de a depane 
o activitate obștească rodnică, me
nirea ei de a se ocupa doar dî 
„cratiță" și de „treburile casnice" 
„alogismul** și incapacitatea fe
meii de a teoretiza, cauzate după 
ei de^faptul că afectivitatea domi
nă în viața ei sufletească, etc. etc.

Multi dintre aceștia în calitate 
de părinți, soți, frați etc., au fa’ă 
de femeie atitudini concrete co
respunzătoare mentalității lor. Ast
fel sînt prea bine cunoscute cazu
rile cînd unii tineri proaspeți căsă
toriți intrezic soțiilor lor orice acti
vitate obștească, ori chiar orice 
activitate profesională — atunci 
cînd acești soți consideră că cîș- 
tigul realizat de ei înșiși este sufi
cient pentru a întreține familia. 
Sînt de asemenea cunoscute cazuri 
contrarii cînd unii bărbați plini 
de înfumurarea „superiorității" 
lor fața de femeie consideră că 
toată grija asigurării materiale a 
existenței familiei trebuie să radă 
pe umerii soției, surorii ori fiice5.

Exîctă însă și o categorie de 
bărbați care deși nu se fac părtași 
unor opinii și atitudini flagrante 
în problema femeii ca cele amin
tite mai sus, sînt totuși purtătorii 
unor păreri mai „minore" dar tot 
atît de dubioase, în această ches
tiune. Intrucît acest soi de opinii

H. CULEA



In fata cinematografului la ca
pe voiam să intru era o mulți
me care ocupa tot trotuarul pină 
In stradă. Majoritatea acestui 
public erau tineri. Unii te intim- 
pinau cu formula; „N-aveti un 
bilet în plus ?“ pronunțată sincer, 
deschis, alții ți se adresau în 
șoaptă, conspirativ: — „Nu do
riți un bilet ?“ Erau așa dar aici 
„cumpărători" șl „vînzători" de 
bilete...

Un cetățean însoțit de o doa
mnă, căutind să-și facă loc prin 
mulțime pentru a intra, fu acos
tat de un astfel de individ, un 
tînăr să tot fi avut 18 ani...

— Am două bilete, spuse el 
domnului, in șoaptă, arătindu-i-le 
pe sub mină.

— Cît ceri?
— Pentru dumneavoastră le fac 

la 7 lei biletul...
— Perfect, spuse domnul, luînd 

biletele, scoțind portofelul și in- 
tinzîndu-i 7 lei...

— Pentru un bilet I
— Aș, pentru amindouă... 3,50 

lei biletul... E prețul oficial.
— Nu se poate, tovarășe, dar 

glndiți-vă...
— Dacă mai spui o vorbă, 

chem milițianul de colo, spuse 
domnul, schițind totodată și ges
tul... Intr-o clipă, junele „aface
rist" dispăru. Și odată cu el și 
alți cîțiva.

— Speculanții... Ce îndrăzneală 
— spuse cumpărătorul biletelor.

Cînd am intrat in holul cine
matografului. la casa de 
era o coadă respectabilă... I 
așezat și eu la capătul 
așteptîndu-mi rîndul. In 
lingă ghișeu, se postează 
tineri cu Intenția vădită de 
bilete, fără a sta la rînd...

— Respectați rindul I se auzeau 
vociferările celor ce așteptau în 
ordine...

Tinerii In cauză nu se sinchi
seau, stăruind să ajungă la ghi
șeu. La un moment dat, un băr
bat voinic se desprinsese din rind. 
Și dintr-o mișcare îi făcu să se 
împrăștie ca potîmichile... Unul 
din ei veni resemnat spre capă
tul cozii și luă loc lîngă mine... 
Avui o tresărire de surprindere... 
Era „amicul" meu...

— Ei bine, dar asta e culmea 
spuse el. Am un ghinion formi
dabil... Cînd mi-e lumea mal dra
gă mă întîlnesc cu dumneata. 
Am auzit că e un film teribil și 
nerăbdător de a-I vedea, m-am 
Înfipt direct la casă... Dar, nu 
mi-a mers...

bilete 
M-am 
cozii, 
fată, 

cîțiva 
a lua

— îmi pare bine că-țl recu
noști vina.

Am luat două locuri alăturate 
și am intrat în sală. Așezîndu- 
ne în fotoliile confortabile, pri
veam spre cei ce-și căutau locuri
le. Doi tineri veniră pină în drep
tul rindului nostru și, fără a 
chibzui prea mult, ocupară două 
locuri...

Mai era încă un minut pînă Ia 
începerea programului. Doi cetă
țeni se apropiară. Bărbatul se a- 
dresă celor doi tineri...

— Permiteți ? Sînt 
noastre.

— Unde scrie asta ? 
avem și noi dreptul să

locurile

Cred că 
ocupăm

de rîs. Cetățenii respectivi parcă 
nu găseau nimic altceva mai ban 
de făcut decît să rîdă... De ce 
tăceau asta ? Din prostie ? Din 
indiferență? Aceasta e greu de 
știut. Ceea ce se poate spune însă, 
e că rîsul lor răsuna straniu în 
atmosfera generală. Și 
atît mai straniu cu cit 
ceau această penibilă 
strație", erau tineri...

Spectatori „hazoși"
acesta găsești deseori și la teatriJ 
și la operă. Ei rid atunci cînd 
nefericitul Hamlet îșî plînge soar
ta, ori atunci cînd „Traviata" își 
ia rămas bun de la viață...

Cît despre cei tineri ori copi-

părea cu 
cei ce fă- 

„demon-

de felul

Cum ne purtăm (vi)

La dncinatooraf
două locuri în spațiu... ripostă cu 
ton de zeflemea unul din băieți.

Și astfel luă naștere una din 
acele scene penibile care deran
jează și supără pe toți cei din 
jur.

...Acțiunea filmului devenise pal
pitantă. Lumea savura spectaco
lul în tăcere. Deodată, in spatele 
meu, se auzi un fîșîit aspru, pre
lung, de hîrtie. O doamnă scosese 
din poșetă un pachețel de bom
boane și „simțită" cum era, în
cerca să-l desfacă încetișor, fără 
zgomot. Fîșîitul hîrtiei, însă, des
făcute cu încetinitorul, intermina
bil devenea cu atît mai enervant...

— lată o altă necuviință — 
șoptii amicului meu. Sînt oameni 
care, înainte de a intra la un 
spectacol, fie la cinema, teatru 
sau operă, se simt obligați să in
tre mai întîi la cofetărie. Pentru 
ei, amuzamentul artistic nu poate 
avea nici un farmec atît timp cît 
e lipsit de amuzament... digestiv.

Filmul pe care cu chiu cu va1 
îl priveam, avea momente de 
intensitate dramatică, de adevă
rat tragism. Ei bine, în fiecare 
din aceste momente, în care spec
tatorul lua parte la suferința ero
ilor de pe ecran, suferind cu ei 
Împreună, de undeva dintr-un colț 
al sălii, răsunau stridente hohote

landrî care, de multe ori, formînd 
„galerie" în balcoanele cinemato
grafelor, scuipă în capul celor de 
la parter sau strică cele mai fru
moase momente ale filmului „so- 
norizînd" îmbrățișarea eroilor de 
pe ecran cu „țocăituri" zgomo
toase, ori fluerături, comportarea 
lor e mai mult decît condamnabi
lă. împotriva unor astfel de ele
mente direcțiunile cinematogra
felor 
vere

... Filmul era pe terminate. Din 
toată interesanta lui acțiune — 
datorită' „bunăvoinții" celor mai 
sus arătați — nu reușisem să mă 
aleg decît cu prea puțin. Dîndu-și 
seama probabil că nimic intere
sant nu are să se mai întîmple 
și că acțiunea filmului e pe sfîr- 
șite, un spectator din fața mea se 
ridică, îndreptîndu-se grăbit spre 
ieșire. Alți trei îl urmară. Și alți 
doi. Scene de un pitoresc și de 
o frumusețe nebănuită care înche- 
iau filmul fură pur și simplu sa
crificate.

— lată un urît obicei al unor 
spectatori, spuneam amicuiui meu, 
îndreptindu-ne spre ieșire, după 
ce, bineînțeles, se făcuse lumină 
in sală.

Dorința de a prinde mai repede 
tramvaiul ori de a scăpa de în
ghesuiala de la ieșire îi face pe 
acești oameni să tulbure liniștea 
celor dornici să vadă filmul pînă 
la sfîrșit. E fără îndoială o necu
viință dar mai întîi de toate o 
dovadă de dezgustător egoism.

Mergînd amindoi spre casă, îna
inte de a ne despărți, amicul meu 
îmi spuse :

— Strașnic film. Mai că l-ași 
vedea și mîine.

— Sper, însă, că-ți vei păstra 
ordonat rînd/ul la casa de bilete...

— Evident, mă asigură el cu 
un zîmbet vinovat.

Dr. CONSTANTIN COLONAȘ

500.000 Icej.

porumb
de pe

loturile

Tn aceste zile tinerii de pe în
tinsul regiunii București duc cu 
carele și mașinile porumbul de pe 
..loturile Festivalului'* la bazele 
de recepție. Pină la 20 octombrie 
au fost predate întreprinderii „Re
colta" 500.000 kg. porumb. Raio
nul Roșiori de Vede se situează 
în frunte cu 46.500 kg. Pe locul 
doi se află raionul Lehliu cu 
37.740 iar pe următorul, raionul 
Titu cu 34.799 kg. Au rămas mult 
în urmă raioanele Răcari și Turnu 
Măgurele. Primul abia a dus la 
bază 5.100 kg. din cele 20.000 kg., 
iar al doilea — 9.623 kg. din 
20.370 kg. recoltate.

Festivalului

* ----

• ® ®a®

Fragmente
DINTR=UN FALS 
manual sportiv

de masă

de ping-

Tenisul
(cunoscut și sub de
numirea 
pong), conform noi
lor reguli impuse de 
conducerea clubului 
Combinatului chimic 
din Copșa Mică, se 
joacă astfel:

folosesc alternativ o 
singură paletă (se ad
mite înlocuirea ei cu 
palma).

— La mijlocul 
sei se instalează 
fileu... imaginar,

— La nevoie 
loc de minge se 
te întrebuința și
cartof, un ou de lemn

sau un măr. Depin
de de inspirație 
anotimp.

și...

— Ambii jucători

D-ALE C F. R.-ULUI

Gînduri
(occooooococooooooaooca»

către un prieten

Cu G. I. Zelenko despre
Rezerva clasei muncitoare

SOVIETICE
(Urmare din pag. l-a)

— Cerințele față de școlile noa
stre sînt din ce în ce mai mari. 
Noua tehnică, automatizarea proce. 
selor de producție, cere muncitori 
cu o înaltă calificare profesională. 
Tn legătură cu aceasta se elaborea
ză programe didactice noi, se pre
gătesc manuale îmbunătățite, se 
creiază alte ateliere, laboratoare 
și cabinete tehnice. Aceste măsuri 
sint impuse de progresul tehnic. 
Să ne adresăm faptelor. în indus- 
tria carboniferă existau scoli de 10 
luni care dădeau o calificare limi
tată. Folosirea combainei miniere 
face să se nască profesii noi. Pro
cesul producției se mecanizează 
tot mai mult. Minerul are nevoie 
de un orizont al cunoștințelor tot 
mai larg. De aceea durata de șco
larizare a fost mărită la 2 ani. La 
fel s-au întîmplai lucrurile tn con
strucție.

— Ce alte lucruri noi se petrec 
în viața rezervelor de munca ?

— Sărbătorirea marelui Octom
brie preocupă pe elevii, noștri. Tn 
toate școlile se desfășoară o mare 
întrecere socialistă. La 28 octom
brie la Teatrul Mare din Mos
cova, va avea loc conferința 
unională a elevilor școlilor profe
sionale ce s-au dovedit fruntași tn 
întrecere.

— In afarfi de sistemul rezerve, 
lor de muncă, pe ce căi se mal 
pregătesc viitoarele cadre de mun
citori ?

— Mal există o singură cale : 
calificarea la locul de muncă, tn 
întreprindere. Rezervele de muncă 
au Insă sarcina să vegheze la 
buna desfășurare a procesului de 
calificare la locul de muncă.

— Ce perspective de dezvoltare 
au rezervele de muncă ?

— Din 1940 șl pînă tn prezent 
școlile rezervelor de muncă au dat 
economiei naționale 9.500.000 de

muncitori calificați. Numărul ab
solvenților va crește Insă în urmă, 
torit ani și foarte curînd 1.000.000- 
1.100.000 tineri vor absolvi anual 
școlile noastre. Pentru aceasta va 
crește și numărul elevilor. Este 
în studiu un plan de 6 ani. Ci
frele nu sînt încă definitive, ele 
indică însă creșterea continuă a 
răspunderii pe care școlile rezer. 
velor de muncă o au pentru asi
gurarea viitoarelor cadre de mun
citori.

...Dragă amt* 
c8. Știi că Ml 
sînt cicălitor, cu- 

$ naști de mult sen
timentele ce mă 
animă, ești con
vins că-ți do
resc numai bine

le. De aceea îmi permit să-ți dau 
următoarele sfaturi:

— Nu te duce la cinematograful 
„Constantin David" din Bucu
rești cu pantofi noi. Riști să ți-i 
roadă șoarecii.

— Nu te căsători la Tîrgovișta. 
în nici un magazin din acel oraș 
nu vei găsi mobilă populară și vei 
rămîne cu casa goală.

— Să eviți cu desăvîrșire a te 
împrieteni cu fetele din comuna 
Chioara, raionul Fetești, deoarece 
vei avea multe necazuri. Toate 
scrisorile tale în loc să ajungă la 
fata care ți-e dragă se vor pierde 
prin birourile sfatului popular co
munal.

— Dacă te vei rtabili vreodată 
în comuna Vînju Mare-Craiova nu 
te abona 
poștal îți 
ziare nu.

în-flecare an prin diferite clădiri 
vecinate liniei ferate.

D. PAUL

la ziare. Oficiul raional 
ca da a chitanță, dar

mai se G. A. S. „DUNĂREA"ar trebui să ia cele 
măsuri de ordine.
La un moment dat 
fost sustrasă de la

atenția
___ ____ __r___  ... _ film de 
explicațiile — nu în șoaptă, ci 
de-a dreptul vorbite — pe care 
un flăcăiandru, aflat în spatele 
meu, se simțea obligat să le facă 
fetei de lîngă el, lăudîndu-se 
parcă cu faptul că știe dinainte 
ce va urma.

— „Acu să vezi interesant —• 
spunea el. Soțul înșelat se face 
bine și părăsește spitalul"...

Intr-adevăr, după cîteva clipe, 
asistam la scena în care soțul în
șelat cobora scările spitalului...

— „Acu să vezi... Dîndu-și 
seama că e înșelat, o părăsește... 
divorțează. Dînsa, care ține to
tuși Ia el, îl caută... îl urmărește... 
Și să vezi că pînă la urmă"...

Nedoritele explicații deveniseră 
de-a dreptul enervante. Cu cel 
puțin 10 secunde înaintea fiecă
rei scene trebuia să aflăm, toți 
spectatorii din jurul lui, tot ce 
avea să se întîmple...

Nu departe de mine, pe același 
rînd, un tînăr, șezînd lîngă o 
femeie necunoscută, încercase cî
teva avansuri „amoroase". Aceas
ta se ridică și-și părăsi Jocul în 
mod vădit jignită. r

Tînărul respectiv s-a pus într-o 
situație penibilă și ridicolă prin 
purtarea sa mai mult decît ne
cuviincioasă.

ni i-a Este una din gospodăriile de stat fruntașe din regiunea Galați.
O mare parte din terenul acestei gospodării este cultivat cu le

gume. Pe lotul cultivat cu varză de toamnă s-a folosit, încă din anul 
acesta, cea mai nouă metodă de irigare și anume irigarea prin 
aspersiune (ploaia artificială) cu agregate fabricate în întregime în 
țara noastră. Rezultatele au întrecut orice așteptări. S-au obținut 
unele exemplare (verze) care ating greutatea de 20 kg. I

Oaspeții străini, din țările vecine și prietene, poposesc adeseori 
și la această gospodărie, interesîndu-se de rezultatele aplicării me
todelor agrotehnice înaintate, de succesele muncitorilor agricoli de 
la G.A.S. „Dunărea**.

în fotografie: Oaspeți din Republica Populară Chineză în vizită 
la G.A.S. „Dunărea". Ei primesc explicațiile directorului gospodă
riei, inginerul Sergiu Cuș, în legătură cu cultura verzei de toam
nă.

Foto text: Corespondent B. PETROVIC1

La Palatul Culturii din Galați, în cadrul Muzeului regional de 
artă, s-a deschis de curînd expoziția retrospectivă Gheorghe Naum, 
organizată de Uniunea Artiștilor Plastici, Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii și Sfatul popular regional, cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de viață a artistului.

Lucrările pictorului și graficianului brăilean Gheorghe Naum — 
artist de frunte al artei plastice romînești — sînt cunoscute șl a- 
preciate atît în țară cît și peste hotare. Operele sale, închinate po
porului și patriei, au reprezentat cu 
în numeroase expoziții internaționale.

In fotografie: un aspect din sala

deosebit succes țara noastră

expoziției.
Foto text: B. PETR0V1CI

Mai curînd găsești 
acul în carul cu fin 
decît compartimentul 
„mama șl copilul1* în 
acceleratul 503.

după corespondențele trimise de: 
Ion Borcea — tehnician, S. Du- 
mitrache — funcționar, T. Mareș 
— elev, 1. Bunescu — profesor.

C R

Al tău

O

vechi prieten,

ILIE POSPA1ALA

s
tovarășului Dogărescu, profesor

★

Arhitectul Dedal a construit în 
Creta cu multe veacuri în urmă 
un labirint din care puteai ieși 

cu greu. O copie relativă a unui 
astfel de edificiu se găseste șl 
la noi: tunelele gării Ploești. 
Cît privește curățenia, compara
ția nu-i valabilă. In labirint res
pirai aer curat, în tunelele de 1* 
Ploești nici o speranță.

★
Am citit pe șipca unui gărduleț 

aflat în preajma locului unde se 
găsea cîndva gara orașului Slănlc- 
Prahova următoarele rînduri scrise 
cu creionul chimic: „Icoana gării 
ce-o aveam)încet pe cer se suie! 
Era pe cînd noi nu zăream)Azi o 
vedem și nu e" Ionel Gh. — 14 
ani.

Un singur lucru bănuiesc că a 
exagerat autorul parodiei: vîrsta 
lui. încolo are perfectă dreptate. 
Gara Slănic — dărîmată de cutre
murul din 1941 — nu a fost re
construită nici pînă în prezent. 
Birourile C.F.R.-ului se mută în

(DupS concepțiile 
la Școala medie din orașul Moreni)

— Participantele vor alerga în mod 
obligatoriu indiferent de anotimp îm
brăcate cu treninguri ermetic închise 
și cît mai groase. Altfel crosul nu mai 
e sport ci... o manifestare a indecen-

Desen de N. CLAUDIU
VA CRED! E GREU!! LUAȚ1 ÎNSĂ EXEMPLU DE LA 

CROSISTEII

orientare turistică

Lupta cu furia apelor
A FOST CÎȘTIGATÂ

Pe la miezul nopții s-a' pornit 
o ploaie deasă și rece. Zig zaguri 
de lumină brăzdau bolta tuciurie 
a cerului. Pîraiele creșteau și se 
revărsau vijelioase în 
trului, eare și umflase 
pezi și tulburi.

Tinerii din cadrul
I.F.E.T. Gureni dormeau obosiți 
după o zi de muncă, 
orele 1 din noapte, li 
veste că o puternică 
apă a distrus unul din 
peste Motru. Ce era de făcut ? 
Circulația pe linia forestieră Cer- 
na-Jiu se întrerupsese, producția 
va stagna.

Sub picăturile reci de ploaie

matca Mo- 
valurile re-

sectorului

Dar pe la 
s-a dat de 
viitură de 
podurile de

tinerii se consfătuiau pe platoul 
de adunare. Cine va lua asupra 
sa această sarcină ? Reparația 
podului nu era de loc ușoară, mai 
ales că lupta trebuia 
vijelia apei.

Brîncuș Constantin,
20 de ani, cu brațe 
încercat în curaj și bărbăție, își 
anunță angajamentul:

— Tovarăși, brigada de tineret 
este gata să 
reconstruiască
tru.

Propunerea
găzii de tineret a fost aprobată de 
toți tinerii.

...Cu un curaj rar întîlnit ei au

dusă și cu

un tînăr de 
vînjoase și

primească sarcina să 
podul de peste Mo-

responsabilului bri-

(Urmare din pag. l-a)

au o mai largă răspîndire, vom 
inventaria cîteva mostre mai carac
teristice.

Despre unele interpretări 
greșite ale principiului 

egalității depline a 
femeilor cu bărbații

Unii tineri interpretînd greșit 
acest principiu consideră ca din 
moment ce femeia este 
bărbatul, raporturile 
de comunicabilitate și 
torare între sexe pot 
leași ca și înlăuntrul 
sex. De unde, pretind 
la „gunoi" cu întregul .... 
politeții. Consecințe : atitudini bru
tale față de colegele de birou, u- 
zină, facultate etc, limbaj neco- 
respunzător în convorbirile cu to
varășele noastre, gbionturi, brus
cări, brutalități Ia urcarea tovară
șelor în tramvaie, autobuze, etc., 
suprimarea „buchetelor de flori", 
a micilor cadouri și a altor „con
cesii" ce trebuie făcute sensibi
lității feminine. Acestea sînt doar 
cîteva consecințe rezultate din
tr-un principiu social și moral ne- 
just interpretat și înțeles. Adepții 
unei asemenea interpretări a „ega
lității depline dintre bărbat și fe
meie" se fac a uita că femeia nu 
este identică cu bărbatul sub ra
portul dezvoltării fizice, gradului 
de sensibilitate, afectivității etc.

Particularitățile temperamentu
lui și caracterului feminin reclamă 
de asemenea o diferențiere specifi
că a atitudinii unui bărbat față de

egală cu 
multiple 
într-aju- 
fi ace* 

aceluiaș 
aceștia, 
cod al

a-

femeie, în raport cu atitudinea 
bărbaților între ei.

Femeia-mamă, femeia-soție și 
soră cît și în general femeia, me
rită respectul cuvenit pentru no
bila menire pe care natura le-a 
rezervat-o și pe care ele o duc la 
îndeplinire cu eroism și abnegație.

tuia de a-și alege viitoarea soție, 
precum și ideea după care prin 
forța împrejurărilor „un băiat se 
căsătorește mai ușor decît o fată" 
9au că acestuia îi este îngă
duit mai curînd să „aștepte” ca 
burlac decît unei fete.

Cît de limpede se întrevăd In

tăzi încă, mai cu seamă unii tineri 
dintre sătenii ou gospodărie indivi
duală consideră așișdera. Există 
însă o categorie de contemporani 
care, fălindu-se cu mentalitatea lor 
„evoluată", nu-și dau seama că se 
conduc după aceeași proză morală

CONCEPȚII
DESPRE FEMEIE

rează experiențe triste de viață și 
de cele mai multe ori dezolante.

Vremurile noastre, morala nouă 
proletară, nu privesc femeia-iubită, 
ori femeia-soție ca pe un „bibe
lou" ori ca un „agrement". Femeia 
este înainte de toate om și tre
buie apreciată ca atare.

Umanismul femeii, dealtfel ca și 
al bărbaților, se exprimă, înainte 
de toate printr-o personalitate pu
ternică, dezvoltată armonios, crea
toare de valori materiale și spiri
tuale.

fnceput lucru! chiar din clipa 
Srobării primite din partea oon- 

ucerii sectorului I.F.E.T. Lupta 
s-a dus între vijelia Motrului și 
voința tinerilor ! După trei zile de 
muncă neobosită și dîrzenie victo
ria a revenit utemiștilor.

Ei au muncit cu însuflețire. Cele 
nouă zile prevăzute pentru termi
narea acestei lucrări au fost reduse 
la 3. Pe lîngă aceasta tinerii au 
executat și un zid de sprijin, lung 
de 100 metri, precum și lucrările 
de corectare a cursului apei pe o 
distanță de peste 60 metri.

Datorită hărniciei și priceperii 
utemiștilor din brigada condusă 
de Brîncuș Constantin, circulația 
pe lima Cema-Jiu a fost restabi
lită cu mult înainte de termen. In 
plus s-a asigurat transportarea pes
te plan a circa 660 tone bușteni.

Examenul pe care l-a trecut 
proaspăta brigadă, constituita în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie, a 
fost un bun exemplu pentru tinerii 
din cadrul I.F.E.T.-ului Tg. Jiu.

Corespondent
CAROL BORA

(«XEMATOCBAHD

seamă printre altele și 
elemente, presupune o 

tovărășească, politicoasă

A ține 
de aceste 
atitudine ___  ,
și plină de respect față de femeie.

Despre „atributele nelimi
tate" pe care orice femeie 
trebuie să le întrunească

Mai este răspîndită la unii men
talitatea după care femeia pentru 
a fi demnă de căsătorie, trebuie să 
totalizeze un Mont-Blank de vir
tuți „coroborate*’ cu avere, zestre 
ori „poziție socială", în timp ce 
bărbatul „chiar dacă e mai urît și 
mai vicios decît dracul" ar avea 
dreptul oricînd și cu oricine să 
contracteze o uniune conjugală ori 
poate chiar extraconjugală.

Toate aceste manifestări presu
pun o concepție depășită privind 
„superioritatea bărbatului" în căs
nicie, dreptul unilateral al aces-

aceste idei și „concepții" vremurile 
demult trecute, cînd, într-adevăr 
femeia, prin faptul că depindea 
economic de viitorul ei soț, era 
nevoită să întrunească virtuți cu 
carul și chiar cînd Ie întrunea era 
condamnată sa se mărite mai ane
voie, să aștepte a fi aleasă ori ba. 
Dar cîte nu s-au schimbat în zilele 
noastre. Mai întîi, femeia nu mai 
este condamnată, socialmente, să 
depindă economic de bărbat și de 
aici toate celelalte schimbări. Și 
totuși, în aceste noi oondițiuni, 
unii mai păstrează năravuri vechi. 
Firește, că aceasta e cu atît mai 
rău pentru ei, dar e și stingheritor 
pentru mediul în care aceștia vie
țuiesc.

Despre calitățile „agreate" 
la femeie

Cindva principala calitate a fe
meii era considerată averea. Și ar

ce călăuzea altădată clasa burghe
ziei ori a aristocrației.

Mă refer la acei tineri care, în 
chip nemărturisit molipsiți de con
cepția „femeii-bibelou", „soției- 
agrement" etc., nesocotesc Ia con
soartele lor orice alt atribut în 
afara frumuseții fizice și a unei a- 
nurnite „mode" de afirmare țipă
toare a acestor calități. In goana 
după găsirea unei partenere tem
porare ori chiar de-o viață întreagă 
din rîndul frumuseților cochete, 
pătrunse de pedantismul fustei 
„super-strimte" și a „cozilor de 
cal", tinerii din categoria sus a- 
mmtită neglijează, de cele mai 
multe ori, să bage în seamă carac
terul și bogăția sufletească a fe
meii pe care o îndrăgesc.

Este vorba, firește, în cele de 
mai sus de o mentalitate și atitu
dine necugetată matur, ce gene-

★

Șirul atitudinilor și „concepții
lor" anacronice în privința femeii 
ar putea fi, firește, continuat, în- 
trucît acestea s-ar mai găsi pre
zente pe alocuri în rîndurile tine
retului nostru. Situarea în timp și 
atmosferă ideologică a tuturor ma
nifestărilor negative relevate de
vine lesnicioasă avînd în vedere 
expunerea, la începutul acestui ar
ticol, a celor două concepții fun
damental opuse în privința femeii. 
Cercetarea realității noastre sociale 
vădește că cercul adepților con
cepțiilor burgheze și chiar aristo- 
crato-feudale în privința femeii, 
se îngustează în țara noastră pe zi 
ce trece. Permanent avem datoria 
să combatem și să eliminăm aceste 
concepții. în statul nostru demo
crat-popular femeia este o parti
cipantă activă la făurirea vieții 
noi. E o datorie a noastră să lup
tăm împotriva oricăror fenomene 
nesănătoase care mai dăinuie la 
unii tineri în atitudinea față de 
femeie, să luptăm pentruca fiecare 
tînăr să aibă o concepție sănă
toasă, socialistă față de femeie.

Trepte abrupte — PATRIA ; O 
mică întîmplare — REPUBLICA. 
BUCUREȘTI, ÎNFRĂȚIREA IN. 
TRE POPOARE, LIBERTĂȚII ; 
Călătorie tn tinerețe — MAGHE- 
RU, ELENA PAVEL, ALEX. RO. 
POV. MIORIȚA, N. BALCESCU ; 
Lumini verzi — V. ALECSANDRL 
I. C. FRIMU; Pentru pace — 
GRIVIȚA ; Ghimpele - LUMINA; 
Mikolka cel viteaz — CENTRAL, 
ALEX. SAHIA, DONCA SIMO; 
Lissy - VICTORIA. VASILE 
ROAITA, ARTA . Căpitanul și 
eroul său - DOINA. ALIANȚA ; 
Povestea unui om adevărat — 
MAXIM GORKI ; Săptămîna fil
mului romînesc de desen animat— 
TIMPURI NOI ; Aleko - TINERE. 
TULUI ; Vreau să cînt - GH. 
DOJA. VOLGA; Floarea de pia. 
tră - CULTURAL ; Fiii munților 
- UNIREA, MUNCA; Vocație - 
CONST. DAVID; Papa dolar - 
FLACARA; Misterul din vechea 
mină — MOȘILOR : Aspecte de la 
festivalul de la Moscova — 23 
AUGUST; Discordia - ILIE PIN- 
TILIE ; Două victorii - M. EMI- 
NESCU; Păianjenul de aur — 1 
MAI, BOLESLAW BIERUT ; Vul. 
tur 101 - COȘBUC ; Fiica Tibetu. 
Iul - OLGA BANCIC; O vară 
neobișnuită - AUREL VLAICU.

Întîe 24 și 27 octombrie în 
cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea a 40 de ani de la 
victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, se va desfă
șura în munții Cibinului unul din 
cele mai mari concursuri de o- 
rientare turistică. La acest con
curs, care va fi organizat de

Consiliul Central al Sindicate* 
lor, vor participa cele mai bune 
echipe de orienlare turistică 
țară, cuprinzînd peste 200 
concurenți.

Echipelor cîștigâtoare li
vor acorda cupe, iar componen- 
ților lor premii în obiecte.

seContinuatori ai tradițiilor 
artei populare

Măiestria, gustul și simțul artis- de „persane* 
tic al maselor populare și-au durat fire de urzei 
o existență peste veacuri. Pricepe
rea sa artistică, poporul și-a con
cretizat-o în diverse forme, obiecte 
de uz personal, ele satisfăcînd o 
cerință imediată. Dar proprietății 
de răspunde unei cerințe, de a 
fi~ utile, acestor obiecte li s-a a- 
dăugat încă una : frumosul. De 
altfel, în creația populară aceste 
două noțiuni — utilul și frumosul 
— sînt inseparabile, ele complec- 
tîndu-se reciproc. Prin aceasta o- 
biectele capătă o dublă valoare și 
o mare semnificație...

Un scurt popas în Cîmpulung- 
Mușcel. Așezat între munți, orașul 
se bucură de un pitoresc și pri
veliști îneîntătoare.

Regiunii acesteia i-a hărăzit na
tura dărnicie, belșug de frumusețe, 
de pitoresc. Poate de aceea, arta 
muscelenilor este neîntrecută în 
frumusețe, în ea se răsfrînge pito
rescul, frumosul plaiurilor, îndemâ
narea, simțul, gustul estetic, al 
poporului, ca imensitatea cerului 
în bobul de rouă clară al dimi
neții...

Aici în oraș există o cooperativă 
de artă populară unde lucrează 
aproximativ 50 de femei, ma
joritatea tinere. Este impresio
nant cum se muncește în cele 
trei secții ale cooperativei — la 
covoare, cusături și țesături națio
nale. Acum doi ani. Ana Pancu 
împreună cu președinta unității, 
au pus bazele cooperativei, ca 
după o lună de la înființare, nu
mărul lucrătoarelor să crească la 
opt, Astăzi, din mîinile celor a- 
proape 50 de cooperatoare, 
cum și ale celor peste 400 de lu
crătoare la domiciliu, ies 
piață anual peste 1.000 ii 
Muscel, 1.000 bluze, ț- 
rame, 10.000 fulare. 800 fote, 900 ființa curv
ii din pinză groasă, apoi covoare, mase largi de tineri și mai ales 
fețe de masă cu alesătun în lină, fete, Ur aduce inconteslabil un in- 
tișleifere din pinză topită cu mă
tase etc. O serie de comenzi se pri
mesc aici din partea U.CJE.C.O.M.- __ ____r, ___
ului,^magazinelor de artă populară folclorice? 4t fCde dorii _

ța, Pitești, precum și din partea regiunii Pitești, precum și ~Casa 
Cartimex-ului, pentru export. P" 9
reținut ca tot aici se lucrează și pună această problema de aici ina- 
frumoasele covoare oltenești; Co- inte, promovind astfel o indelet- 
voarele romînești de Muscel, lu- nicire pe cît de frumoasă și va- 
crate în puncte regulate și motive loroasă pe atît de atractivă și ne
geometrice ; țesăturile plușate — cesară. 
covoarele cunoscute sub numele

î“ — în lațe cu două 
fire de urzeală care le dă o rezis
tență specifică »• fotele negre și 
roșii bătute în fir sau mătase ; 
betele, iile brodate cu alesături, 
în rumînescuri, sau „fuști" și flu
turi etc., sînt căutate. peste tot. 
După cum am urătal, cooperativa 
are oameni care lucrează la do
miciliu — în Dragoslavele, Rucăr 
etc. Aceasta face cu lucrul să f:e 
cu atît mai autentic, obiectele 
sa-și păstreze nota specifică, pito
rescul, frumusețea lor nativă, ducă 
vreți Tinere ca Schtaucu Pa.as- 
chiva, Gonț Maria. Eihup Elisa- 
beta — meștere în lucratul mură- 
milor ■— ori ca Popescu Marcela, 
din Gimplung și Steliana Predoiu 
din Dragoslavele, care lucrează ii 
și Ducă Elena — fote — au de
prins meșteșugul in familie, de la 
părinți ; astăzi, ele lucrează m 
cadrul Cooperativei ..Arta popu
lară" cu multă pricepere, munca 
lor fiind din plin răsplătită și 
material și moral.

Tovarășa Mușetoiu Maria, con
ducătoarea tehnică a atelierului, 
ne-a dat explicații asupra modului 
de lucru, arătîndu-ne diverse mo
dele care de care mai frumoase. 
Am reținut că se lucrează cu mul
tă atenție pentru a se păstra spe
cificul regional, evitindu-se stili
zările „forțate** și luptind împotri
va fenomenelor de hibridizare a 
portului, care încearcă să-șt facă 
loc. De aceea, credem că coope
rativele de acest gen, sini bune 
păstrătoare a comorilor artei noa
stre populare. Ne-a surprins insa 
un lucru ; și anume : lipso unor 

pre- cercuri de artă aplicații atît in a- 
■ /”• cest raion, cit și in întreaga re- 

pe giune Pitești. Oare casele raionale 
tip de cultura, cluburile și căminele 

10.000 ma- culturale piteștene n-ar putea in- 
' i astfel de cercuri în cure

ar aduce incontestabil un în
semnat aport în valorificarea artei 
noastre populare, ar fi continuu- 
tarii unei vechi și bogaU tradiții

ae ana poputara fotcionce r Ar fi de dorit ca sec- 
din București. Timișoara, Constan- țiunea de învățămint și vultur., a 

precum și Casa 
De regională a creației populare s '-șt

1. MIHUJ



1tMiWos, Nil? Viața de organizație

De ce nu iau cuvîntul
unii utemiști în adunări

A apărut:

PRESA NOASTRA"

Model prezentat la o recentă ex
poziție a Casei de mode pentru 

copil de pe Calea Victoriei

Sîntem la Grupul școlar profe
sional „Iosif Ranglieț" din Tg. 
Mureș. Utemistele din anul 11 
„Textile" își țin tocmai adunarea 
de alegeri.

Intrăm în sala de ședințe.
Se alege prezidiul, secretara 

prezintă darea de seama, zîmbește 
și se așează la loc, iar fetele con
tinuă șușoteala. („Se pregătesc 
pentru discuții" — gîndeam).

N-are rost să amintesc ce s-a 
spus în darea de seamă. De spus 
s-au spus multe, dar tocmai ceea 
ce trebuia, nu. N-am aflat măcar 
că există un colectiv, o organiza
ție. Doar oameni izolați: „frun- 

„disciplinați" și 
Ce meserie

tași", „codași", 
„nedișciplinați".
vață, unde lucrează, cum o 
cu viața, la ce se gîndesc, 
preocupă — toate acestea au 
astfel ocolite în darea de seamă

in
duc 
ce-i 
fost

îneît mă gîndeam că biroul a dis
cutat anume 
cială despre 
bească.

Așteptam discuțiile, 
așa curajoase cum sînt, mă gîn
deam, vor pune punctul pe i".

Dar ce văd ? Cind se anunță 
„trecem la discuții" pînă și șușo
telile încetează. E liniște, o liniș
te grea. *•

— Totuși, poate aveți ceva de 
spus — se aude un îndemn de l i 
prezidiu. Curaj fetelor!

Capitolul „discuții" ar fi rămas 
gol în procesul verbal, dacă n-ar 
fi fost trei fete „curajoase" care 
au rostit, în total, vreo 30 de cu
vinte. Szoverfi Klara n-a fost mul
țumită cu clasificarea „fruntași
lor" și „codașilor", Eliza Balogh 
a obiectat că nu s-a vorbit des
pre concursul „Iubiți cartea",

într-o ședință spe- 
ce să nu se vor-

„Fetele,

RECI TIND U- L
PE EHRENBURG

Nu prea de 
dinții întîlnire

mult, evocînd cea 
cu Ehrenburg, Pa

blo Neruda spunea că fiecare con
tinent al lumii a rămas îndatorat 
față de marele scriitor sovietic, 
fiindcă nici un artist al acestor 
timpuri n-a sădit, cu mai multe 
roade, în conștiința contemporani
lor pasiunea adevărului, dragostea 
de pace și cutezanța.

Nimic mai adevărat. Ca repor
ter și publicist, ca scriitor și ac
tivist social, ca om de cultură și 
ca om sovietic, Ilya Ehrenburg a 
făcut să răsune versul său înflă
cărat în slujba idealului nobil de 
prietenie și colaborare creatoare.

Popularitatea scrisului său ex
primă o prețuire largă, îndreptă
țită de forța și rațiunea umanistă 
a mesajului pe care Ehrenburg 
n-a ostenit să-l adreseze umanității 
de mai bine de treizeci de ani. 
Născut în 1891 la Kiev a debutat 
imediat după revoluție. Silit la 
vîrsta de 15 ani să emigreze, a că
lătorit prin Europa, mai tîrziu și 
prin America și Asia. Orizontul i 
s-a lărgit neobișnuit de repede de 
la o vîrstă relativ fragedă. Astăzi 
o bibliotecă modestă n-ar putea 
cuprinde întreaga sa creație. Din 
1922 Ehrenburg a devenit, cu o 
febrilitate, neobișnuită — autorul 
citorva zeci de volume, cuprinzînd 
romane („Și-a fost ziua a doua", 
„Căderea Parisului", „Furtuna" 
— de curînd retipărite —, „Al 
nouălea val") mari reportaje 
(„Viața automobilului", „Europa 
societate anonimă", „Zece cai pu
tere"), culegeri publicistice ce cu-

prind pamfletele și articolele de 
neuitat din anii războiului, memo
riile de călătorie („Cinci țări", 
„Prin India" etc.).

S-a spus că formația literară a 
scriitorului se resimte cu eviden
ță de influența pe care marii cla
sici ruși Gogol, Scedrin și Ce- 
hov au exercitat-o asupra orien
tării și sensibilității sale. Din lu
crările marilor satirici ruși — și 
aș adăuga la aceștia aportul unor 
mari spirite universale, precum

Cărți apărute 
cu prilejul Săptămînii 

Cărții Sovietice
F. DOSTOIEVSKI — „Cri- 

mă și pedeapsă", Cartea Rusă 
E.S.P.L.A.

N. A. NEKRASOV — „0- 
pere“ vol. II, Cartea R>.să, 
E.S.P.L.A.

A. P. CEHOV — „Opere" 
volumul VI, Cartea Rusă, 
E.S.P.L.A.

A. SEROV — „Articole a- 
lese“, Cartea Rusă, E.S.P.L.A

N. SCEDRIN — „Opere*4 
vol. II, Cartea Rusă, E.S.P.L.A.

M. GORKI — „Opere“ voi.
V, Cartea Rusă, E.S.P.L.A.

M. ȘOLOHOV — „Soar
ta unui om“, Cartea Rusă, 
E.S.P.L.A.

S’ SC1PACIOV — „Versuri 
de dragoste", Cartea Riisă. 
E S P L A.

T ARGHEZI—„Din drum"... 
Cartea Rusă, E.S.P.L.A.

I
lI

Voltaire, Mark Twain și Anatole 
France — Ehrenburg a desprins 
și pledoaria pentru demnitatea 
civică și uneori prețuirea logicii 
intransigente și disprețul față de 
cei trădători, meschini, incapabili 
de dăruire. Lecțiile vieții, clima
tul nou în care scriitorul a trăit 
după revoluție, în primul stat ce 
construia < socialismul i-au dat și 
perspectiva noilor sale sarcini, a 
noilor sale obiective.

Falimentelor frauduloase ale 
firmelor comerciale din Apus, șo
majului atroce și sinuciderilor din 
mizerie, într-un cuvînt sălbaticei 
asupriri a capitalismului, el i-a 
opus imaginea unei lumi înfrigu
rate în lupta cu natura, grăbind 
timpul spre a-l preface mai repe
de în uzine și mașini, în case și 
drumuri, în belșug și lumină.

Poate că din această cauză ope
ra sa e scrisă sacadat, cu răsu
flarea tăiată și dă impresia — pe 
de-a-ntregul îndreptățită — de tre
pidație, de frămîntare și avînt. 
Oamenii nu mai fabrică aur pen
tru alții, cu prețul sîngelui pro
priu. își clădesc de astă-dată în 
comun existența, biruind greutăți 
și piedici, dar fără amărăciunea 
celui silit să-și stoarcă vlaga pen
tru a întreține vechea și odioasa 
inechitate socială. Oamenii au do- 
bîndit o altă părere despre rostul 
lor și treptat se confundă prin tot 
ceea ce întreprind cu țelurile lu
mii prin care trăiesc. In Șor și 
Kolia Rjanov din „Și-a fost ziua 
a doua", sau în Serghei Vlahov, 
Mihaev ori Osip Alper din „Fur
tuna" și „Al nouălea val", desco
perim imense potențe de construc
tori mîndri și liberi ai socialis
mului. Nu sînt oameni perfecți. 
Au calități și slăbiciuni. îi înalță 
însă conștiința lumii noi ce re
zidă în ei. Ea le transformă via
ța într-o ardere pură și luminoasă 
închinată aceluiași vis fericit pe 
care poeții l-au numit „primăva
ra lumii". Așa s-a întîmplat cu

Șor, așa s-au petrecut lucrurile și 
cu ceilalți I „Cînd Șor intrase în 
partid, partidul i se păruse un cerc* 
foarte restrîns... Aveau degetele 
pătate cu cerneală, multiplicau 
manifeste. Acum partidul i se pă
rea lui Șor nemărginit ca univer
sul. Construia grupuri sintetice, 
desțelenea stepa, trimitea petrol 
prin conducte și aprindea focul 
cuptoarelor Martin. Era lung dru
mul partidului. Drumul ăsta era 
viața lui Șor".

Și nu numai al lui, ci al unui 
întreg popor, alături de care 
Ehrenburg a luptat cu pana în 
mînă în ceasurile aspre ale răz
boiului antifascist, dezvăluind lu
mii bestialitățile comise de cotro
pitori.

Convingeri profunde au stat la 
baza manifestărilor publicistice ale 
lui Ehrenburg, atunci și acum. In 
fața primejdiei ce pîndește 
tăzi omenirea, scriitorul și-a ri
dicat glasul chemînd popoarele la 
apărarea păcii. Fiecare cuvîntare 
din ultimii ani, fiecare articol de 
gazetă impresionează prin accen
tul vibrant cu care acesta își pre
vine și lămurește contemporanii. 
Cine n-a rămas pe gînduri de 
cîte ori a încheiat lectura 
.unei pagini de carte ori de 
gazetă, aparținînd lui Ehren
burg și cine n-a mărturisit că S-a 
simțit tulburat de chemarea 
ce i se adresează ? Datorită lui 
Ehrenburg am retrăit și pătrun
dem tîlcul unor evenimente în
semnate ale acestor ani într-o 
perspectivă umanitară și simțitor 
amplificată. Și datorită lui ne-am 
simțit nu odată angajați în bătă
lia împotriva teoreticienilor agre
siunii, am căpătat sentimentul că 
viitorul ne aparține și că nu exis
tă forțe care să poată opri istoria 
în loc.

Ultimele sale romane, „Furtu
na" și „Al nouălea val" ne-au dez
văluit artistic caracterul mondial 
al luptei împotriva războiului. în 
sprijinul acestei umanități Ehren
burg a adus un talent multilate
ral, ironia corosivă a foiletonistu
lui, patos și luciditate. In opera 
bogată și variată a lui Ehrenburg 
nimic nu pare retoric, extraordi
nar. Totul se petrece în 
plitate și se încheie la fel.

Spectaculosul e estompat, 
« prezent oriunde, pentru că fie
care replică sau gest al oamenilor 
are în modestie măreția și inedi
tul simplității.

Gyorgij Iren, în schimb, e mul
țumită că a fost lăudată pentru 
că și-a ajutat colegele.

Aș fi încheiat relatarea la acest 
punct, dacă adunarea n-ar fi luat 
o neașteptată întorsătură. Ca din 
senin, deodată, s-a ridicat în mij
locul sălii tovarășul llie Cengheri, 
vicepreședinte 
meșteșugărești. ,
membru în biroul comitetului oră
șenesc U.TjM. Tg. Mureș.

— Noi ne cunoaștem — a vor
bit el. Anul trecut am lucrat îm
preună la croitorie. Dar acum ați 
trecut în anul III, o să fiți mai 
legate de muncă, veți fi mai pu
țin în școală și mai mult în pro
ducție. Cîștigul vostru va fi mai 
mare și direct proporțional cu 
rezultatul muncii voastre. Discu
tați multe, între voi, în cerc în
gust, cîte două, cite trei. Despre 
muncă, despre viață, despre dra
goste, despre cele petrecute în 
familie. Dar aței, în adunarea or
ganizației n-am auzit un cuvînt 
despre viața din școală, din pro
ducție, din familie. V-ați purtat 
ca niște străini în propria votistră 
casă.

Fetelor parcă nu le venea să 
creadă: „Cum și cu astfel de pro
bleme se ocupă organizația ?"

...S-a trecut la alegerea noului 
birou al organizației din anul III. 
Atmosfera s-a schimbat brusc. 
Parcă abia acum, la sfîrșit, a în
ceput cu adevărat adunarea.

Să sperăm că noul birou, care 
a fost ales, va trage toate conclu
ziile pentru modul cum va trebui 
să se desfășoare în viitor activi
tatea organizației.

ST. NEKANIȚCHI

al Cooperativei 
„Textila }Iureș",

ff'
Revistă lunară a Uniunii Zia

riștilor din R. P. Romînă 
anul II nr. 9 (17) — septem

brie 1957
CUPRINSUL

— „Libertatea presei" în Al
geria : Un ziarist alger ian tor
turat în mod bestial de ofițeri 
parașutiști francezi.

— Scarlat Callimachi : Pe 
drumul marelui Octombrie — 
Despre lupta presei antifasciste 
<1933—1937).

— N. PalgunoV : Organiza
ția de creație a lucrătorilor 
din presă.

— F. Brunea Fox: Despre 
reportaj.

— Al. N. Trestieni : Revista 
,,Albina" de-a lungul a 60 de 
ani.

— Victor Bîriădeanu : Cro
nicarul.

— L. Sărățeanu : Moravuri 
din presa de altă dată.

— V. Boescu și E. Adler : 
Cum se reflectă în unele ziare 
experimentarea sistemului îm
bunătățit de salarizare.

— V. Savin: Cu 
secretariat ?

— Ioan Radu : 
profilul șî specificul 
,,Făclia" Cluj.
. .— Sanda Dumitrescu : „Ga
zeta finanțelor1' în luptă pen
tru un specific propriu.

— Ștefan Izsăk: Două re
dacții sub același acoperămînt.

— N. Deleanu: In căutarea 
drumului către socialismul 
științific (I).
a — D. Tănăsescu : Conferința 
radioreporteri-lor »de sport.

— I. Felea : O jumătate 
de veac de la apariția revistei 
„Viitorul Social".

— S. S. în presa Germaniei 
occidentale.

— N. D.: Pete de cerneală.

sau fără

Despre 
ziarului

as-
ri-

sim-

dar

H. ZALIS

• SPORT-SPORT-SPOPT-SPDRT-
După înf 
noștri
De curînd s-a întors de la 

Londra reprezentativa noas
tră de juniori. Înfrîngerea 

pe care au suferit-o cele mai ti
nere „speranțe" ale fotbalului 
nostru * din partea juniorilor bri
tanici la scorul de 4-2 a stîrnit 
— așa cum e normal — multe 
nedumeriri. Este știut că, cel pu
țin juniorii au practicat un fot
bal care a entuziasmat nu numai 
pe spectatori ci și pe specialiștii 
străini. Să ne amintim ce plăcere 
ne-a făcut jocul lor în ultimele 
meciuri internaționale cu Polonia 
și, în special, cu Iugoslavia !

Ce s-a întîmplat în meciul de 
la Londra ? Din relatările telefo
nice publicate nu ne-am putut 
face o părere precisă : juniorii 
au jucat bine sau prost ? Tocmai 
pentru a afla mai exact o serie 
de amănunte despre meci, care 
să ne elucideze, am discutat cu 
un „martor ocular", tov. I. Ra- 
paport din Direcția de fotbal az 
U.C.F.S., conducătorul delegației 
sportive de juniori.

— Ne-am așteptat ca în Anglia 
— a început interlocutorul meu — 
să înfruntăm în primul rînd o 
echipă de juniori, ca vîrstă apro
piată de cea a jucătorilor noștri 
și ne-am gîndit la echipa pe care 
Anglia o pregătește pentru tur
neul F.I.F.A., echipă care a reu
șit un valoros 4-4 cu Spania la 
Londra. Desigur că acest rezultat, 
cunoscut nouă, ne-a pus serios pe 
gînduri, fără însă a ne „tăia" opti
mismul.

în avion, în drum spre Londra, 
am aflat însă din ziarele franceze, 
ca de pildă „Ce Soir", că englezii

I a Londra
ne pregătesc o echipă de „juniori" 
pînă la... 23 ani. Bineînțeles noi 
n-am crezut aceasta, fiind aproape 
siguri că ziarul a confundat 
babil echipa de 
de tineret.

Cind „juniorii" 
pe teren am fost 
unele lucruri care erau foarte cu
rioase. în primul rînd mulți ju
cători englezi aveau un fizic prea 
dezvoltat pentru vîrsta 
nior. Apoi, pe fețele lor, se putea 
citi ușor maturitatea care nu o 
poți găsi de asemenea la un j - 
nior. Toate acestea s-au făcut 
bine simțite în decursul me.. .i-..- 
Vreau să mai adaug că 9 din cei 
11 „juniori" englezi fac parte 
din echipe care activează în prima 
ligă profesionistă britanică, cu 
portarul Gaskell (Manchester U- 
nited), Angus (Burnley), Scott 
(Chelsea), Temple (Everton), Me
lia (Liverpool) etc.

— Este clar că jucătorii englezi 
aveau oarecum prin aceasta un a- 
vantaj. Cred însă că fizicul și ma
turitatea nu pot hotărî singure 
soarta unui îneci. Depinde în ul
tima instanță ce fel de fotbal 
practică. Și juniorii noștri au pu
tut fi la acest capitol superiori. 
Au jucat ei la adevărata lor va
loare ?

— Echipa noastră a fost con
dusă aproximativ 55 minute cu 
3-0. Băieții însă nu s-au demora
lizat. Fazele alternau des de la o 
poartă la alta și multe din ele au 
fost foarte spectaculoase. Am reu
șit să 
la 3-2 
goism 
fi dat 
Emil, 
precis

juniori cu
pro- 
cea

englezi au ieșit 
izbiți însă de

unui ju-
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S-A LĂMURIT
(Urmare din pag. l-a)

de vie că-i allt de frumoasa 
de părc-ar fi desenată pe rin- 
durile unui caiet. Dar mai im
portante decît toate astea tint 
cele care o privesc pe ea. A- 
casă, aicea ea, cind vrea mun
cea. iar cînd avea eo poftă 
fedea in fafa oglinzii ji visa. 
(Aici nu trebuie crezută intru 
totul, pentru că Pachița e 
de-o hărnicie care a intrat in 
pildele satului). Apoi ea e o 
fată mai retrasă, nu prea-i o- 
bișnuită cu lumea, ce-or zice 
fetele celelalte de ea, nu i-or 
scoate cumva vorbe că face as
ta dintr-adins pentru că-i mîn- 
dră și se ține cu nasul sus? 
Asta ar mîhni-o și nu i-ar mai 
prii nimic. în afară de asta 
bătrînul vroia mai întîi s-o 
mărite, pentru că toată averea 
este adunată cu trudă pentru 
zestrea ei. Dacă bărbatul ei o 
vrea să se înscrie, s-o facă, dar 
el să fie. cu inima împăcată. 
Pachița însă nu vrea să se mă
rite de-acuma pentru că n-are 
decît 18 ani și n-a jucat încă 
destul la horă, n-a gustat în
deajuns din frumusețea tine
reții.

Băieții din echipă i-au vor
bit fiecare despre toate păsu
rile ei. De ce i-i milă de vite, 
că doar acolo ele or să fie și 
ale ei, iar via o să le dea vin 
și pentru casa lor, din belșug^ 
Cît despre fete, să n-aibă grijă 
pentru că oamenii buni și 
muncitori sînt respectați și U 
se acordă cinstire întotdeauna.

Iar despre zestrea de-acasa, 
asta e un izvor de păcate — 
i-a spus moș Anghel. Așa cum 
e ea, frumoasă și muncitoare, 
or să se înghesuie toți flăcăii 
la poarta ei și în sufletul lor 
n-o să mai fie ispita averii, 
ci dragostea cinstită și curată 
pentru ea însăși.

Frumos au vorbit toți, cu 
căldură și omenie și fata s-a 
înduioșat văzînd cît suflet pun 
ei în vorbe ca S-o facă să înțe
leagă totul cît mai limpede. 
Dar îndeosebi inima Pachiței 
se înmuiase ca un bulgăre de 
ceară la cuvintele unui flăcău 
dintr-o colectivă dintr-un sat 
vecin care-o privea parcă alt
fel decît ceilalți și în noaptea 
aceea l-a visat, îneît a doua 
zi s-a dojenit singură pentru 
tot ce i-a trecut prin închipu
ire în timpul somnului.

în seara aceea Pachița nu 
le-a promis nimic. Aștepta să 
vorbească și cu taică-su pen
tru că ea nu ieșea niciodată 
din cuvîntul lui. Bătrînul Do- 
bre Petcu se întoarse acasă, 
nițel cam bosumflat. Era chiar 
în seara aceea, după plecarea 
echipei. După ce tăcu o vre
me, bătrînul îi spuse fetei că 
neamul lor, la care fusese, nu 
l-a încălzit de loc la suflet. L-a 
sucit pe-o parte și pe alta în 
fiecare zi și l-a sfătuit să nu 
se mai codească și să facă ce
rerea. Prin părțile acelea oa
menii s-au înscris de mult șl 
toți zic c-o duc bine, că ăsta 
e drumul. Pachița n-a zis ni
mic.

Acuma cum vrei tu — 
tngăimă el — că tot ce-am 
strîns pentru tine este. Gînde- 
ște-te.

Fata nu i-a răspuns șt bă- 
trînului îi era teamă că-i mîh- 
nită adine.

Așa că a doua zi n-a știut 
ce să mai zică de mirare cind 
a văzut-o că le zîmbește veselă 
celor din echipa de lămurire 
și le pune dinainte pe masă 
struguri și nuci, pentru că-i 
cunoștea inima și știa că nu 
se preface niciodată.

tngăimă el — că tot

dojenit singură pentru

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI
CÂRTII SOVIETICE

podoperile luî Maxim Gorki, N. Os. 
trovski, Alexei Tolstoi, Mihail Șo- 
lohov, Alexandr Fadeev, Konstan
tin Fedin. Leonid Leonov — și 
altor scriitori sovietici a ajuns la 
o adevărată înflorire. Cartea 
sovietică a pătruns pretutindeni. 
Ea pledează pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă, pentru pace, 
pentru bunăstare, pentru fericire. 

Asistența a vizitat apoi expo
ziția.

Numeroasele standuri oferă vi
zitatorului bogata activitate edito
rială desfășurată în Uniunea So
vietică .
Intr-o vitrină specială sînt expuse 

cî-t ev a ediții de o deosebită va
loare. „Cîntec despre oastea lui 
Igor“, un studiu despre Kibrik, 
unul despre Manizer și altele. Ex
poziția cuprinde de asemenea o- 
pere din literatura diferitelor po
poare din Uniunea Sovietică, pre
cum și traduceri în limba rusă 
din literatura franceză, engleză, 
germană etc.

în standurile cu traduceri romî- 1 ui ucict'aiicȚ swvjculc vait va»- . . . .,
ticipă In sărbătorire» Lunii prie- ne«tl un mare lnteres 51 Uimesc 
tenie? romtno-sovietice In tara lucrările abia ieșite de sub tipar, 
noastră.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii . Sovietice la 
București și alți membri ai am-

In cadrul săptămînii cărții so
vietice care se desfășoară în în
treaga țară între 22—28 octom
brie, marți după-amiază a avut 
loc în sala Centrocoop din Calea 
Victoriei deschiderea Expoziției 
cărții sovietice, organizată de Mi
nisterul Invățâmîntului și Cultu
rii și Consiliul General ARL.U.S.

La deschidere au participat 
academicianul Iile Murgulescu și 
Octav Livezeanu, vicepreședinți 
ai A.R.L.U.S.-uliii, P. Niculescu- 
Mizll, academicienii: Zaharia 
Stancu, lorgu Iordan, Ștefan 
Milcu, N. Lupu, artistul poporu
lui I. Jalea, A. Mihale și M. Ga- 
fița, secretari ai Uniunii Scriifo- 
rilor, M. Mihalache și P. Cornea, 
directori generali în Ministerul 
Invățămîntului și Culturii, scrii
tori, oameni de artă, redactori ai 
editurilor, ziariști, un numeros 
public.

A mai luat parte G. I. Zelen- 
ko, directorul generai al Direcției 
generale a rezervelor de muncă 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al Uniunii Sovietice, conducăto
rul delegației ^sovietice care par
ticipă la sărbătorirea Lunii prie-

ambasadorul Uniunii, Soviett 
București Și alți membri ai 
basadei/

Cuvîntuî de deschidere a fost 
rostit de acad,/ Znharia Stancu. 
Vorbitorul a spus printre altele: In 
cei 40 de ani de la Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie în
drumată de partid, literatura so
vietică s-a dezvoltat, și prin ca-

A. 1. BIELIȘEV
PRINTRE STUDEHȚl

Peste 500 de studenți din Ca
pitală au primit marți seara cu 
entuziasm în mijlocul lor, la Casa 
de cultură a studenților pe A. I. 
Bielîșev, fost comisar pe crucișă
torul „Aurora", mecanic șef la în
treprinderea centrală „Lenenergo".

Fostul comisar de pe „Aurora" 
a împărtășit din amintirile ^sale 
de acum 40 de ani cînd alături
de matrozii de pe
deschis focul asupra Palatului de
iarnă. Studenții au
multă atenție expunerea oaspete
lui manifested pentru prietenia 
trainică dintre poporul sovietic și 
poporul romîn.

„Aurora" a

urmărit eu

flAgerpres).

P. L. Kulbaka 
la Academia 
Militară Generală

Fostul comandant de partizan» 
Piotr Leontievici Kulbaka, Erou 
al Uniunii Sovietice, s-a întîlnit 
marți seara cu ofițerii, elevi și 
profesori ai Academiei Militare 
Generale.

Primind cu ovații pe oaspetele 
lor, participant» Ta întîlnire au 
adus un vibrant omagiu legen
darilor partizani, „Răzbunători ai 
poporului" care în anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei 
au luptat neînfricat în condiții 
neînchipuit de grele, pe teritoriul 
vremelnic ocupat de inamic.

P. L. Kulbaka și-a exprimat 
bucuria că a putut să viziteze 
țara noastră și să cunoască în
deaproape poporul romîn și suc
cesele sale în munca pașnică de 
construire a socialismului. In 
continuare el a evocat momente 
din luptele purtate 
sovietici împotriva 
fasciști.

Elevii Academiei
nerale au ovaționat îndelung pe 
fostul comandant de partizani, 
Erou al Uniunii Sovietice, mani- 
festînd cu entuziasm pentru fră
ția de a*rme romîno-sovietică,

de partizanii 
cotropitorilor

Militare Ge-

„Povestiri de pe Don" de Șolohov, 
„Versuri de dragoste", de Scipa- 
ciov, „Opere" de Nekrasov, „12 pentru prietenia de nezdruncinat 
sc*une“ și „Vițelul de aur“ de dintre poporul rortltft și poporul 
Ilf ți Petrov și altele. Expoziția sovietic, 
este cu vînzare.

Printre artiștii Naționalului
Artista poporului din R.S.S. Ka- 

zahă H. Bukeeva a fost primită 
cu mare entuziasm marți după- 
amiază de numeroși actori ai 
Teatrului Național. Intîlnirea a 
avut loc la direcția Teatrului Na
țional. Au participat Ion Marin 
Sadoveanu, directorul Teatrului, 
Ion Manolescu, Aura Buzescu, 
George Calboreanu, artiști ai po
porului, Sica Alexandrescu, maes
tru emerit al artei iin R.P. Ro* 
mînă, Marieta Deculescu, Tantzi 
Cocea. Marcel Anghelescu, Gheor- 
ghe Ciprian, Nfcki Atanasiu, Ale
xandru Giugaru, artiști emeriți, 
și alți actori ai teatMlui.

Artista sovietică și actorii co- 
mîni și-au împărtășit amintiri din 
munca lor după oare a 
un schimb de păreri «u 
la contribuția actorului 
virșirea unui spectacol.

H. Bukeeva a dăruit Teatrului 
Național • monografie a teatrului

^Agerpres).

avut loc 
privire 

la desă-

:

reducem din handicap și 
Mateianu ratează din e- 

o mare ocazie. Dacă
o pasă laterală, la 

complect liber în 
că am fi egalat. Și

el ar 
Petru 
careu, 
atunci

poate altul ar fi fost rezultatul. 
Pină la sfîrșit băieții n-au putut
rezista ; din cauza unei greșeli 
de apărare, Mureșan a fost depă
șit prea ușor și ne trezim cu cel 
de-al patrulea gol în poarta noas
tră.

— Din această relatare nu reie
se totuși cum a jucat echipa.

— Am ajuns și la această pro‘ 
blemă. Echipa n-a dat randamen
tul obișnuit din cauza unor jucă
tori care s-au prezentat necores
punzător. De pildă, Balint nu 
numai că a dovedit lipsă de pre‘ 
gătire, dar a fost în plus foarte 
comod. El a făcui un joc pe care 
n-aș putea să-l calific. Un alt jucă
tor care n-a dat satisfacție a fost 
Mateianu. Este cunoscut că atacul 
juniorilor noștri se bazează mult 
pe cele două extreme Renye și

Ivansuc a căror forță constă to& 
mai în viteză. Mateianu — coor
donatorul atacului — n-a distri
buit mingi, a făcut un joc indivi
dual, înghesuit pe centru. El pre
fera să dribleze 4-5 jucători iar 
cind ajungea în careu era de-acum 
„leșinat" și pierdea bineînțeles 
balonul. Mateianu ar putea găsi 
scuze în faptul că interii nu erau 
la nivelul corespunzător (halful 
Petru Emil l-a înlocuit pe Balint, 
în postul de inter), acest lucru 
nu poate sta în picioare, pentru 
concepția sa greșită de joc care 
i-a cuprins și pe ceilalți.

— Care au fost totuși cei mai 
buni ?

— Portarul Ghiță și Petca.
— Despre jocul echipei engle

ze ce-ați putea să ne spuneți ?
— în general jucătorii englezi 

sînt posesori ai unei •'-t- 
foarte bune. Mi-a plăcut 
că ei știu să joace bine și corect 
cu corpul. Și protejează perfect 
balonul. Vreau să spun că engle
zii au jucat așa cum de altfel au 
jucat juniorii noștri în meciul eu 
Iugoslavia, deschideri lungi pe 
extreme și apoi pe poartă.

— Am vrea să ne spuneți cîte
va lucruri și despre felul cum a 
fost apreciat jocul echipei nons- 
tre.

— Am avut de-aface cu un pu
blic care cunoaște bine fotbalul. 
Spectatorii au aplaudat cu căldu
ră fazele frumoase ale ambelor 
echipe. Și, de data aceasta Renye 
a stîrnit admirația — atîta timp 
cît a fost jucat. Publicul i-a găsit 
imediat și o poreclă : „extremă 
de buzunar", aceasta din cauza 
vitezei micului nostru jucător, 
care reușea să-l depășească pe 
fundaș cu toate că acesta era 
încă odată pe atîta de înalt.

Presă engleză a elogiat de ase
menea pe talentații noștri juniori. 
Este interesant că ziarele au ca
racterizat jocul nostru ca specta
culos, ca un joc specific continen
tal, înțelegînd prin aceasta jocul 
pe tripletă. Adevărul este că re
prezentativa noastră nu întrebuin
țează o asemenea concepție de 
joc, dimpotrivă. Concepția de joc 
a reprezentativei noastre în me
ciul de la Londra a făcut însă 
posibilă tragerea unei asemenea 
concluzii necaracteristice.

Cu aceasta discuția noastră a 
luat sfîrșit. Consider că acum sînt 
mai clare cauzele pentru care re
prezentativa noastră de juniori a 
trebuit să guste din amarul acea- 
tei înfrîngeri.

tehnici
faptul

perfect

R. LUCIAN

Desen de I. SECEVA

Kazah și numeroase daruri prie
tenești actoriilor.

La plecare, artiste sovietică « 
mulțumit actorilor romîni pentru 
primirea caldă ce i s-a făcut și 
pentru prețiosul schimb de păreri 
care a avut loc.

(Agerpres)

Pionierii au primit 
oaspeți dragi

Pionierii din Capitală au primit 
marți dimineața la Palatul lor 
vizita oaspeților dragi G. 1. Zelen* 
ko, P. L. Kulbaka și H. Bukeeva, 
membri ai delegației sovietice care 
ne vizitează țara cu prilejul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

Oaspeții s-au interesat îndea
proape de munca desfășurată de 
pionieri în cadrul cercurilor de 
aeromodele, chimie, fizică, muzică, 
dansuri. Ei au apreciat lucrările 
de artă executate de micii artiști 
amatori și au ascultat la cercul 
de telecomunicații și radiofonie 
semnalele postului de radio montat 
pe satelitul artificial al pămîntu- 
lui, înregistrate de pionieri pe 
'bandă de magnetofon.

Membrii delegației au vizitat 
’apoi expoziția de la Palatul Pio
nierilor „Prietenia copiilor".

La plecare pionierii au oferit 
în semn de dragoste oaspeților 
sovietici numeroase daruri lucrate 
de ei.

♦ Pe stadionul „Burevestnik" 
din Lipețk s-a disputat la 20 oc
tombrie meciul internațional de 
fotbal dintre echipa finlandeză 
Haka Valkeakoski și formația lo
cală Rezervele de Munca. Fotba- 
liștii sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 4-0 (1-6).

* Echipa cehoslovacă de ho
chei pe gheață Ruda Hvezda, care 
se află în turneu la Moscova a 
susținut luni o nouă întîlnire în 
compania echipei Tsk Mo. Hoche- 
iștii sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 7—1.

* Cu prilejul unui concurs at
letic desfășurat duminică la Pe
kin, campionul R. P. Chineze în 
proba de sărituri cu prăjina Tsai 
Yi-su a stabilit un nou record al 
tării sale realizind 4,32 m. Ve
chiul record era de 4,30 m. și a- 
parținea aceluiași atlet. In același 
concurs săritoarea în înălțime 
Cen Fen-iun a obținut perfor
manța de 1,70 m. Ea a încercat să 
corecteze recordul țării dar a do- 
borît de puțin ștacheta la 1,75 m.

♦ La 21 octombrie a luat sfîr
șit la Tallin meciul de șah dintre 
echipele R. P. Ungare și R.S.S. 
Estone. Șahiștii maghiari au obți
nut victoria cu rezultatul de 12*/2- 
7*/2 puncte. Cu mult interes au 
fost urmărite partidele jucate la 
prima masă între marii maeștri 
Keres și Barcza. Ambele partide

au fost cîștigate de șahistul ma
ghiar,

* în cadrul turneului final al 
campionatului mondial feminin 
de baschet, care se desfășoară la 
Rio de Janeiro, luni echipa Uniu
nii Sovietice a învins reprezenta
tiva R .P. Ungare cu 64-53 (32- 
26). Cel de-al doilea meci dispu
tat între echipele Paraguay și 

' sfîrșit cu scorul de 
, în favoarea baschet

balistelor din Paraguay.

Chile a luat
46 43 (22-23)

de atletism* Meciul __
echipele reprezentative de 
ale R. F. Germane și R. . . . „ 
lone, desfășurat în orașul Krefeld, 
a luat sfîrșit cu rezultatul de 103- 
98 puncte în favoarea sportivilor 
polonezi. In cursul întrecerilor a' 
runcătorul de suliță Nikiciuk a 
stabilit cu performanța de 68,37 
m. un nou record de juniori al 
R. PL Polone. Vechiul record era

Ja-

dintre 
juniori 
P. Po-

R. P. Polone. Vechiul record 
de 67,85 m. și aparținea lui 
nusz Sidlo.

* Cu prilejul unui concurs_
natație desfășurat la 21 octom
brie la Moscova, cunoscutul îno" 
tător sovietic Vladimir Strujanov 
a stabilit un nou record al lumii 
în proba de 4x100 im. mixt, rea
lizind timpul de 5’12”9/10. Cea 
mai bună performanță mondială 
în această probă aparținea, pină 
acum, australianului Heinrich cu 
5’15”6/10.

de
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La păstrăvi- | 
ria din Valea g 
Putnei, regiu- ? 
nea Suceava s« | 
reproduc și se 8 
cresc păstrăvi 8 

Indigeni pentru repopularea a-1 
pelor de munte șl păstrăvi 8 
curcubeu pentru consumul 
populației. Tot aici s-a fecun- J 
dat artificial pentru prima g 
oară în țară icre de lostriță, 8 
un pește aproape dispărut din ' 
apele țării noastre.
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(TÎMÎ»WL P8MHIABSI.)

TIMPUL PROBABIL 
REGIUNEA ------------
umedă cu ___  __ ,___  ____
intermitentă. Vînt potrivit din sec
torul estic. Temperatura ușor va
riabilă : noaptea va fi cuprinsă 
între 6 și 8 grade, iar ziua între 
12 și 14 grade.

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE : vreme umedă și răcoroasă, 
cu cer mai mult acoperit și cu ploi 
intermitente. Vînt potrivit cu in
tensificări temporare. Temperatura 
în scădere.

PENTRU
BUCUREȘTI : vreme 

cerul acoperit. Ploaie
PENTRU URMĂTOARELE TRE. 

ZILE ÎN ȚARA : vreme umedă și 
răcoroasă cu cer mai mult aco
perit și cu ploi intermitente în în
treaga țară. Vîntul va sufla potri
vit cu intensificări în răsăritul ță-< 
rii, predominînd din sectorul nor..' 
die. Temperatura în scăder,e: mi
nimele vor oscila între 1 grad și* 
8 grade și numai local, în norcî- 
vestul țării, vor coborî în jurul lui 
0 grade.; maximele vor fi cuprinse- 
între 10 și 16 grade. în munți., 
peste 1.500 m., ninsoare.



Poporul sirian
hotărît să-și apere

independența
Siria insistă ca O.N.U. 
să discute plîrtgerea ei

DAMASC 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : In seara zilei 
de 21 octombrie a avut loc o 
conferință a guvernului Siriei. 
După terminarea conferinței Halii 
Kallaias, ministru ad-interim al 
Afacerilor Externe al Siriei, a 
declarat următoarele reprezentan
ților presei :

„Unele agenții și posturi de ra
dio continuă să afirme că Siria 
a acceptat mediațiunea regelui 
Saud pentru rezolvarea conflictu
lui dintre Siria și Turcia. Minis
terul Afacerilor Externe al Siriei 
confirmă din nou că Siria nu a 
acceptat nici o mediațiune pentru 
soluționarea acestui conflict și nu 
a intenționat să trimită nici o 
delegație pentru discutarea pro
blemei mediațiunii".

Siria, a relevat Kallaias, nu in
tenționează să accepte nici o 
mediațiune pentru rezolvarea a- 
cestei probleme și continuă să 
insiste asupra discutării plîngerii 
ei la Organizația Națiunilor U- 
nite. Siria este convinsă că toate 
țările arabe vor fi de partea ei la 
discutarea acestei plîngeri.

tate în care se condamnă com
plotul imperialist împotriva 
Siriei. Printre acei care au 
adresat mesaje de solidari
tate se numără TINERI E- 
GIPTENI DIN GAZA, TJNERI 
DIN KUWEIT, LOCUI
TORI DIN ORAȘELE SIRIEI. 
DUPĂ CUM RELATEAZA A- 
GENȚIA SIRIANA DE IN
FORMAȚII, AMBASADORUL 
MAROCULUI $1 ÎNSĂRCI
NATUL CU AFACERI AL 
SUDANULUI LA DAMASC 
AU INFORMAT GUVERNUL 
SIRIEI CA ȚĂRILE LOR 
SINT GATA SA SPRIJINE A- 
PARAREA SIRIEI ÎMPOTRI
VA AGRESIUNII. ÎNSĂRCI
NATUL CU AFACERI AL 
GRECIEr LA DAMASC A IN
FORMAT GUVERNUL SI- 
RIAN CA GRECIA VA SPRI
JINI PLIN.GEREA SIRIEI LA 
O.N.U.

Gărzile populare
au terminat instruirea lor

Mișcare în sprijinul
poporului sirian
DAMASC 22 (Agerpres). — 

Președintele Siriei Kuatli con
tinuă să primească mesaje și 
telegrame din țară și străină-

DAMASC. Postul de radio Da
masc a transmis apelul adresat 
de generalul Bizri. comandantul 
forjelor armate siriene, gărzilor 
populare în legătură cu termina
rea instruirii lor.

Bizri a chemat gărzile popu
lare să sprijine prin toate mijloa
cele armata regulată în menține
rea ordinei în țară și în paza 
obiectivelor importante. In cazul 
unui atac al dușmanului, se spune 
în continuare. în apel, gărzile tre-

In U.R.S.S. producția de fontă la furnal 
este cu 25°lo mai mare ca în S.U.A.
CELEABINSK 22 (Agerpres). — TASS trans

mite: La uzina siderurgică din Celeabinsk (Ural) 
a început construirea furnalului nr. 5 de mare 

capacitate. Furnalul va fi utilat după ultima ex
presie a tehnicii. Proiectul prevede folosirea au
tomaticii perfecționate, constructorii furnalului- 
gigant vor monta 16.000 tone de construcții meta

lice. In ce privește volumul, noul furnal va depăși 
cu 25 la sută cele mai mari furnale din U.R.S.S.

In afară de uzina din Celeabinsk, în Ural exis
tă o serie de alte mari întreprinderi care au avut 
un rol deosebit în dezvoltarea siderurgiei sovie
tice. Astfel, numai combinatul din Magnitogorsk 
produce în prezent aproape de 1,5 ori mai mult 
metaFi decît se producea în Rusia prerevoluțio- 
nară.

In mai puțin de 25 de de ani de existență, 
combinatul a dat țării mai mult metal decît toate

uzinele siderurgice din Ural în decurs de trei se- 
C°IN CE PRIVEȘTE INDICII TEHNICO-ECO- 
NOMICI INDUSTRIA SIDERURGICA SOVIE; 
TICA SE SITUEAZĂ PE UNUL DIN PRIMELE 
LOCURI DIN LUME.

COMPARIND FURNALELE DE ACELAȘI 
VOLUM DIN U.R.S.S. ȘI S.U.A. REZULTA CA 
IN U.R.S.S. PRODUCȚIA DE FONTA LA UN 
FURNAL ESTE CU APROXIMATIV 25 LA 
SUTA MAI MARE.

Sporul anual la producția de fontă este in 
U.R.S.S. de circa 3 milioane tone, iar de oțel — 

de peste 3,5 milioane tome. în ultimn ani, sporul 
absolut la producția de fontă și oțel în ansamblu 
pa țară a fost mai mare decit in S.U.A. și decit 
în trei țări ca Anglia, Germania occidentală și 
Franța luate la un loc.

Reconstrucția orașului Wroclaw din Silezia Inferioară continuă

Satelitul artificial 
își continuă zborul

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS : La 23 octombrie ora 6 
satelitul artificial al pămîntului 
a parcurs aproximativ 11.900.000 
kilometri. Perioada de rotație a 
satelitului și a rachetei purtă
toare continuă să se micșoreze. 
La ora mai sus indicată perioada 
de rotație a satelitului va fi de 
95,49 minute, iar perioada de ro
tație a rachetei purtătoare — de 
95,01 minutek

George Georgescu va dirija la Atena
Stagiunea de toamnă a orches

trei simfonice de stat din Atena 
se va deschide la 3 noiembrie. In 
a doua parte a lunii noiembrie la 
Atena va dirija maestrul George 
Georgescu a cărui vizită stîrnește 
de pe acum discuții și vii emoții 
printre amatorii de muzică care 
ai! aflat că eminentul muzician 
romîn va prezenta lucrări de 
Beethoven, Brahms, Enescu și 
Ragalski.

în legătură cu vizita marelui 
dirijor romîn, directorul Filarmo
nicii de Stat din Atena, d-1 Filoc- 
tet Economidis a declarat :

> _____

că 
un 
lui 

George Enescu, pe care-1 conside
răm ca una din personalitățile 
cele mai strălucite pe care le-a 
avut muzica contemporană.

Te linia cunoașterii muzicii ro- 
mînești în Grecia intenționăm să 
prezentăm în programul concer
telor noastre lucrări romînești. 
Pentru aceasta eu studiez compo
ziții sorise de Ion Dumitrescu. 
Paul Constantinescu și Mihail 
Jora pe care le-am primit de la 
București.

Trebuie să vă mărturisesc 
noi, muzicienii greci, păstrăm 
venerabil și deosebit respect

Vizitele delegației A.R.L.U.S. în U.R.S.S.
MOSCOVA 22 — Coresponden

tul Agerpres transmite: De a- 
proape trei săptămini se află in
tr-o vizită de prietenie în Uniu
nea Sovietică delegația A.R.L.U.S. 
condusă de academicianul profe
sor Petre Constantinescu-Iași, vi
cepreședinte al Consiliului gene
ral A.R.L.U.S. In acest răstimp 
delegația a vizitat mai multe ora
șe din U.R.S.S.

In legătură cu această vizită, 
academicianul Petre Constanti- 
nescu-lași a declarat următoarele 
corespondentului Agerpres la 
Moscova :

M-a impresionat deosebit de 
mult entuziasmul cu care între
gul popor sovietic se pregătește 
să întîmpine măreața sărbătoare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Acest entuziasm l-am 
simțit pretutindeni, atît la uzina 
„E’ektrosila" din Leningrad, cît 
și la uzina „Secera și Ciocanul" 
din Moscova, în activitatea oame
nilor de știință, artă și literatură, 
în munca creatoare a teatrelor, 
t cinematografiei sovietice, a tu
turor sectoarelor de activitate.

In Germania occidentala

mcisniiL IN ACȚIUNE
buie să folosească orice mijloc 
pentru desfășurarea luptei de par. 
tizani în vederea nimicirii dușma
nului.

Conferința de preta
a lui Nehru

DELHI 22 (Agerpres). — După 
cum anunță postul de radio Delhi, 
la 21 octombrie, luind cuvîntul 
în cadrul unei conferințe de pre
să la Delhi cu privire la situația 
care s-a creat în jurul Siriei, 
Nehru, primul ministru al Indiei, 
a declarat că „naționalismul arab 
s-a dovedit a fi mult mai puternic 
decît pactul de la Bagdad”.

Subliniind că deși pactul de la 
Bagdad a provocat divergențe în
tre țările arabe, totuși în prezent, 
cîna Siria este amenințată, țările 
arabe și-au exprimat hotărirea de 
a “fi unite.

„Democrația" de la Bonn: Poliția intervine brutal împotriva 
unor muncitori care demonstrează.

Victime ale metodelor fasciste de instrucție: minați de către 
foști ofițeri ai Wehrmachtului lui Hitler în vlrtejurile riului, 
lller, 15 soldați ai Bundeswehrului s-au înecat.

Vizita delegației parlamentare 
a R. P. R.

PARIS 22. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Delegația 
parlamentară romînă condusă de 
acad. prof. Ștefan Nicolau care a 
sosit luni dimineață la Paris a vi
zitat în cursul dimineții de marți 
cartierele din sudul și vestul ca
pitalei franceze.

Însoțiți de Lucien Begouin, pre
ședintele grupului parlamentar de 
prietenie franco-romînă, de mai 
mulți deputați francezi și de Mir
cea Bălănescu, ministrul R.P.R. la 
Paris, parlamentarii romîni au 
vizitat mai multe blocuri de lo
cuințe noi precum și Cetatea uni
versitară care adăpostește peste 
2.000 de studenți. De asemenea 
delegația a vizitat Centrul națio
nal al învățământului tehnic, unde 
sînt formați viitorii profesori.

în Franța
Delegația ronțină a fost primită 

apoi de ministrul reconstrucției, 
Bernard Chauchoy și de președin
tele Adunării Naționale Franceze. 
Le Troquer.

Președintele Adunării Naționale 
a oferit un prînz în cinstea 
legației romîne-

După aceea parlamentarii 
mini au vizitat muzeul Luvru 
palatul Bourbon.

In după-amiaza zilei de marți 
deputății romîni au fost primiți la 
hotel Crillon de Christian Pineau, 
ministru de externe în guvernul 
girând Bourges-Maunoury.

Marți seara delegația a partici
pat la un dineu oferit în cinstea 
ei de Mircea Bălănescu, ministrul 
R.P.R. la Paris.

de-

ro-

în problema definirii agresiunii

Cuvlntarca delegatului R.P.R.
NEW YORK 22 (Coresponden

tul special Agerpres). — In Co
mitetul nr. 6 pentru problemele 
juridice al O.N.U. se dezbate 
problema definirii agresiunii.

In ședința din dimineața de 
22 octombrie a luat cuvîntul în 
numele delegației R.P. Romîne 
Grigore Geamănu. După ce a fă
cut o amplă expunere asupra is
toricului elaborării diferitelor de
finiții ale agresiunii, el a subli
niat valoarea propunerilor Uni
unii Sovietice făcute încă înain
tea celui de-al doilea război 
mondial și care au stat la baza 
convențiilor de Ia Londra din 
1933 cu privire la definirea agre
siunii.

Gtigore Geamănu a remarcat 
că și azi necesitatea adoptării 
unei definiții clare și complete a 
agresiunii se impune cu deose
bită urgență. Acest lucru, a de
clarat Geamănu, se impune In 
speeial In momentul în care

trăim reluarea războiului rece 
tensiunea provocată d*e continua
rea experiențelor atomice.

R.P.R. consideră că se poate 
pleca de la definiția adoptată la 
convențiile de la Londra și care 
împreună cu adăugirile propuse 
de delegația U.R.S.S. recunosc 
ca idee de bază aceea potrivit 
căreia agresor este acel stat care 
a recurs primul la forța armată.

în încheierea discursului său. 
Grigore Geamănu s-a referit la 
lipsurile unora dintre definițiile 
propuse de alte delegații și a 
subliniat că sprijinind propunerea 
sovietică delegația romînă este 
gaha să accepte orice alte propu
neri care se bazează pe preciza
rea actelor agresiunii și care 
respectă atribuțiile Consiliului 
de Securitate în legătură cu con
statarea agresiunii și măsurile 
pentru stăvilirea ei.

Dezbaterile comitetului con
tinuă.

In legătură eu ruperea relațiilor

dintre R.F.G. și R.P.F. Iugoslavia
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

Agenția TANIUG relatează ca se
cretarul de stat pentru Afacerile 
Externe al R.P.F. Iugoslavia, 
Kocea Popovici, a adresat Secre
tarului General al Organizației 
Națiunilor Unite, Dag Hammarsk- 
joeld, o scrisoare, la care a fost 
anexată declarația în legătură cu 
ruperea relațiilor cu R.P.F. Iugo
slavia de către R.F. Germană. K, 
Popovici a rugat pe Hammarsk- 
joeld să aducă la cunoștința tu-i 
turor membrilor O.N.U. această 
declarație.

După aceasta, delegația iugo«, 
slavă la O.N.U. a convocat o 
conferință de presă unde s-a dat 
citire declarației lui Kocea Po
povici. Referindu-se la hotărirea 
din 19 octombrie a guvernului 
R.F. Germane, care a rupt rela
țiile cu R.P.F. Iugoslavia ca ur
mare a recunoașterii guvernului 
Republicii Democrate Germane de 
către guvernul iugoslav și la mo
tivele prin care ministrul de ex
terne vest-german Von Brentano 
a încercat să explice această mă
sură în declarația lui Kocea Po
povici se spune:

„TREBUIE SĂ SUBLINIEZ 
CĂ MOTIVELE PREZENTATE 
IN DECLARAȚIA LUI VON 
BRENTANO PRECUM ȘI DE
CLARAȚIA IN ÎNTREGIME NU 
POT REZISTA NICI UNEI CRI
TICI, CIT DE CÎT OBIECTIVE, 
FĂCUTĂ DIN PUNCT DE VE
DERE AL INTERESELOR PĂ
CII ȘI NORMELOR OBIȘNUITE 
IN RELAȚIILE INTERNAȚIO
NALE IN TIMP DE PACE *.

Declarația lui Kocea Popovici 
subliniază că SINT LIPSITE DE 
ORICE TEMEI AFIRMAȚIILE 
LUI VON BRENTANO, POTRI
VIT CĂRORA HOTĂRIREA GU
VERNULUI IUGOSLAV CU PRI
VIRE LA RECUNOAȘTEREA 
R.D. GERMANE AR REPRE
ZENTA UN AMESTEC IN TRE
BURILE INTERNE ALE PO
PORULUI GERMAN ȘI AR FI 
IN CONTRADICȚIE CU CARTA 
O.N.U. „Dacă am accepta punc
tul de vedere al lui Von Brentano

:— spune K. Popovicî’ — atunci 
orice luare de poziție în pro
blema germană ar reprezenta un 
asemenea amestec. VON BREN- 
TANO CONSIDERĂ INSĂ CĂ 
NUMAI LUAREA UNEI POZIȚII 
CARE NU ESTE DE ACORD 
CU POZIȚIA ȘI CONCEPȚIILE 
GUVERNULUI R.F. GERMANE 
REPREZINTĂ UN AMESTEC 
IN TREBURILE INTERNE',

De asemenea, declarația lui 
Von Brentano afirma că guvernu
lui iugoslav îi era cunoscut că

și mal prudent din punct de ve
dere politic pentru guvernul R.F. 
Germane să-și modifice hotărirea 
in mod conștient și pe baza unor 
hotărîri rezonabile, adaptind po
litica sa la realitatea actuală, 
decît să facă acest lucru sub 
presiunea evenimentelor care se 
vor produce in mod inevitabil".

0 declarație 
a lui 

Kocea Popovici
guvernul vest-german „nu va to
lera" recunoașterea R.D. Ger
mane. „Desigur că este ciudată 
concepția după care poziția pro
clamată de guvernul vest-german 
trebuie să reprezinte o obligație 
pentru alte țări" — se spune în 
declarația lui Kocea Popovicî. 
„IUGOSLAVIA, ȚARĂ SUVE
RANA ȘI INDEPENDENTA, NU 
POATE SĂ SE CONSIDERE 
LEGATĂ DE O ASEMENEA 
DECLARAȚIE PE CARE O 
CONSIDERA NEREALA, IRA
ȚIONALĂ ȘI INOPORTUNĂ".

Declarația Secretari ’lui de Stat 
iugoslav pentru Afacerile Externe 
subliniază că poziția guvernului 
vest-german de amenințare cu 
„represalii" a țărilor care recu
nosc R.D. Germană „pare ciu
dată". „Aș dori să subliniez — 
se spune in continuare in decla
rația lui Kocea Popovici — că 
pretenția de a dicta unor terțe 
țări acțiunile pe care trebuie să 
le adopte poate constitui un pre
cedent primejdios și, în orice 
caz, nu este conform sistem ilul 
creat

In 
Kocea 
altele :

pe baza Cartei O.N.U. 
încheiere, declarația lui 

Popovicî spune printre 
„Credem că este mai bine

PARIS. La 21 octombrie, S. A. 
Vinogradov, ambasadorul U.R.S.S. 
în Franța, a înmînat Ordinul ,,Le
nin" lui Marcel Cachin, decorat de 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

BUDAPESTA. La Paris a fost 
semnat, un acord comercial între 
Franța și R. P. Ungară. Acordul 
orevede o creștere cu 60 la sută 
a volumului schimbului de mărfuri 
intre cele două țări, în comparație 
cu anul trecut.'

ATENA. Agenția „Ateneagence" 
anunță că în după amiaza zilei de 
21 octombrie Eduard Kardelj, vice
președinte al Vecei Executive Fe
derative a R.P.F. Iugoslavia a în- 
eeput prima sa convorbire cu Ka
ramanlis, primul ministru al Gre*. 
ciei, în legătură cu dezvoltarea 
mai departe a relațiilor de priete- 
nie dintre c^le doua țări, cu situa
ția din Balcani și cu criza din 
Orientul Apropiat.’

PARIS. Autoritățile franceze au 
confiscat în dimineața zilei de 21 
octombrie ziarul comunist „Mar. 
seillaise", care apare la Marsilia, 
pentru că a publicat un articol cu 
privire la mișcarea populară im. 
potriva războiului din Algeria.

PARIS. Agenția France Presse 
relatează că italianul Remo Sim- 
bula, în vîrstă de 20 de ani, care 
locuiește în apropierea orașului 
Cagliari, a declarat reprezentanți
lor presei că este gata să-și vîndă 
un ochi pentru a-și ajuta mama . 
bătrînă și bolnavă.

ATLANTA. Autoritățile statului 
Georgia au obținut luni o hotărîre 
judecătorească în baza căreia di
rectorul unui-cinematograf în aer 
liber din Atlanta, unde rula filmul 
antirasist „Insulă la soare", a 
fost obligat să suspende rularea 
filmului.

NEW YORK. Regina Elisabeta a 
Il-a a Angliei și prințul Filip, care 
au făcut o vizită oficială de zece 
zile în Canada și S.U.A., au pără

Marele bancher vest-german 
Pferdmenges a reînceput să asiste 
la ședințele guvernului... O știre 
lapidară, fără nicio urmă de sen
zațional. Și ce e? Pentru prima 
oară cînd un bancher asistă la 
ședințele unui guvern în Europa 
occidentală ? Un lucru aparent 
destul de pașnic.

Dar nu, acest lucru nu numai 
că e grav, nu numai că jignește 
memoria milioanelor de martiri 
din timpul celui de-al doilea 
război mondial, dar e de-a dreptul 
SCANDALOS.

★
Epoca de aur a domnului 

Pferdmenges a început dintr-un 
moment precis: atunci cînd a de
venit unul din intimii lui Hitler, 
îl vizita acasă, petreceau împreu
nă, se pupau 
în bot, făceau 

planuri de cu
cerire a lumii.
Intr-una din 
zile, Pferd
menges a fost 
invitat să par
ticipe la 
dințele

agresorii fasciști năvăleau în 
Uniunea Sovietică. Odată cu tru
pele germane in ofensivă înaintau 
și unități ale serviciilor economice 
ale armatei. Unul din căpeteniile 
planului de jefuire sistematică a 
Uniunii Sovietice era și dl. Pferd
menges. în acele zile trăia cu't'ea 
gloriei sale. Prin zeci de butoane 
comunica direct cu un „Coman
dament economic”, cu „state ma
jore economice”, cu „Detașamente 
pentru colectarea mijloacelor de 
producție”, „Ofițeri specialiști în 
colectarea materiilor prime”. Care 
au fost rezultatele acestei goane 
furibunde de jefuire P Cotropitorii 
fasciști au distrus în U.R.S.S. 
31.850 întreprinderi industriale, în 
care lucrau circa 4.000.00u de 
muncitori; ei au scos din țară

Dl. PFERDMENGES
ASISTA...

răsărit. Acolo este patria noastră 
care ne-a fost răpită. Declarăm 
răspicat odată pentru totdeauna: 
Marea Germanie se ca ridica și 
va recuceri prin foc și sabie pă- 
mînturile sale din răsărit, așa cum 
pe vremuri strămoșii noștri le-au 
cucerit de la slavi...” Foaia vo
lantă se termină astfel: „Nu pîine 
ne trebuie nouă, ci grenade. N*t 
case confortabile, ci tancuri, nu 
un confort care să te moleșească, 
ci bărbăția și credința germană. 
Noi nu urmărim o viață ușoară, 
ci luptă și victorie în răsărit. Aș
teptăm ordinul cancelarului no-^ 
stru, îl vom urma cu credința 
proprie germanilor”. Dl. Pferdmen
ges, Krupp et Co. se află pe ve* 
chile poziții. La fel ca în vremu
rile de odinioară...

Tribunalul 
provincial din 
Dortmund a 
dispus recent 
eliberarea 
închisoare 
lui Emil 
pinsky,

;e- 
gu-

vernului. De atunci, era nelipsit. 239.000 de motoare electrice, 
Sfătuia, acea idei. Era consultat. 175.000 de mafini-unelte pentru 
Devenise un tip otnnipotent.

Cu ce sfaturi i-a fost de folos 
lui Hitler fi bandei acest Pferd
menges fi ceilalți magnați ger
mani ?

★
Dl. Pferdmenges a fost cu 

totul de acord și a aplaudat teoria 
„rasei superioare”, pusă la punct 
de Goring, Hess, Rosenberg eta 
în felul acesta sperau să justifice 
pretențiile fascismului german de 
dominație asupra celorlalte po
poare. în ochii lui Pferdmenges 
cuvintele lui Hitler sunau mag
nific : „Noi vrem să selecționăm 
o pătură de stăpîni noi, străină de 
morala milei, o pătură care va fi 
conștientă că pe baza apartenen
ței sale la rasa superioară are 
dreptul să stăpînească și va ști 
să-și mențină fără șovăială domi
nația”. Din banii lui Pferdmenges 
s-au editat milioane de cărți de 
geografie care proslăveau impor
tanța „primordială” a germanilor 
în lume, a „dreptului” lor la „do
minație asupra celorlalte popoare”. 
Din aceeași bani au fost tipărite 
milioane de broșuri cu cîntece 
fasciste de acest gen:

„Dacă lumea-ntreagă va zace 
în ruine,

La dracu’, nouă puțin ne pasă; 
Mărșălui-vom mai departe,
Căci azi ne aparține Germania, 
Iar mîine lumea întreagă".

în epoca acestor pregătiri „ideo
logice”, dl. Pferdmenges .a început 
să asiste...

Pe masa de lucru a guvernului 
se afla așa-numitul „plan Olden
burg*. Se prevedea „organizarea 
economică și exploatarea teritorii
lor din răsărit”. La o altă șe-. 
dință s-a adoptat „Mapa verde” a 
lui Goring, un larg program de 
jefuire organizată a Uniunii So
vietice. Puțin timp după aceea

sit marți dimineața New Yorkul 
plecînd cu avionul la Londra.

PEKIN. In dimineața zilei de 21 
octombrie un grup de 15 ciankai- 
șiști apropiindu.se de mal pe bor. 
dul a două șalupe au încercat să 
debarce pe peninsula Huarti {pro
vincia Fuțzian). Cînd șalupele 
ciankaișiste s-au apropiat de mal, 
unități ale armatei populare de 
eliberare au deschis împotriva lor 
un foc puternic omorînd uri soldat 
ciankaișist >și rănind pe alți trei. 
Ceilalți soldați au fugit. Unități 
ale- armatei populare de eliberare 
a Chinei au capturat o șalupă și 
armamentul diversioniștilor.

așchierea metalelor. Hitleriștii au 
distrus și jefuit 98.000 de colho
zuri, 1.876 de sovhozuri și 2.890 
de S.M.T.-uri. Pagubele totale 
cauzate Uniunii Sovietice se ridică 
la suma de 679 de miliarde de 
ruble (în prețurile de stat din 
1941).

Toate aceste jafuri monstruoase 
s-au petrecut din ordinele la a 
căror elaborare a 
Pferdmenges.

★
Acestea sînt doar 

aminte. Se mai pot 
zeci de fapte dramatice. încă și 
astăzi copii au inimile frînte 
după părinții lor, omorîți și tortu
rați de colegii de idei și jaf ai 
acestui nemernic — Pferdmenges. 
Și totuși, el, a reapărut astăzi, in 
sala de consiliu a unui guvern 
german. A devenit amic intim cu 
colegul Adenauer. Asistă la șe
dințe, dă sfaturi. Lucrurile par a 
porni pe vechiul făgaș...

Imediat după alegeri, un val de 
persecuții teroriste s-a abătut asu
pra adversarilor politici ai guver
nului Adenauer. La Dusseldorf și 
Mtinchen, chiar a doua zi după 
alegeri au fost fixate atîtea pro
cese, îneît tribunalele laendelor și 
tribunalul suprem au fost nevoite 
să țină ședințe permanente. La 
fel a procedat și Hitler, imediat 
după venirea lui la putere. Pferd
menges, 
tuiască...

80 de 
Ufariste 
defilează săptămînal, pe străzi. 
„Uniunea soldaților germani”, „A- 
sociația foștilor marinari militari” 
etc. organizează mitinguri, demon
strații, provocări. „Uniunea patrio- 
ților din Silezia”, a scos o foaie 
volantă cu pajura germană și 
zvastică. Textul e următorul: 
„Vrem să salvăm păminturile din

participat și

cîteva aduceri 
aduce zeci și

Krupp știu doar să sfă-

organizații fasciste și mi- 
din Berlinul occidental

PRAGA. — La 22 octombrie 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. R., Gh. Vi- 
drașcu, a înmînat scrisorile safe 
de acreditare președintelui Repu
blicii Cehoslovace, Antonin Zapo
tocky.

NEW YORK.—La 22 octombrie 
a început în Argentina o grevă 
generală de 48 de ore la care 
participă 2.000.000 de oameni — 
aproape jumătate din toți munci
torii țării. Greviștii cer sporirea 
salariului și stăvilirea creșterii 
prețurilor la articolele de primă

PE SCURT xxxxxxx?

CAIRO. La '21 octombrie s-a des- 
chis la Cairo ședința; Comitetului 
de pregătire. pentru convocarea 
conferinței de solidaritate a țarilor 
Asiei și Africii. La ședință iau 
parte reprezentanți din Egipt, Si
ria, Liban, Iordania, Irak, Birma- 
nia. India, Uniunea Sovietică, Re- 
publica Populară Chineză, Repu- 
blica Populară Democrată Coreea
nă, Republica Populară Mongolă, 
Republica Democrată . Vietnam. 
Cambodgia, Indonezia, Ceylon, 
Afganistan, Tailanda, Japonia, 
Maroc, Tunisia și Algeria. Se aș
teaptă de asemenea sosirea unor 
reprezentanți din alte țări ale A- 
siei și Africii.

MOSCOVA. La 21 octombrie la 
cel mai mare cinematograf din 
Moscova „Udarnik" a avut loc pre- 
mierea noului film în culori „La
cul lebedelor".

PRAGA. La 21 octombrie a sosit 
la Praga pentru o scurtă vizită 
poetul chilian Pablo Neruda.

MOSCOVA. La 19 octombrie s-â 
desfășurat pentru prima oară la 
Moscova Ziua cîntecului sovietic.

necesitate. Greva a paralizat tran
sportul feroviar al țării. Autobu
sele, tramvaiele, metroul nu mal 
circulă, ziarele nu apar.

TUNIS. — La Tunis s-a deschis 
tradiționalul tîrg internațional de 
mostre la care R. P. Romînă parii, 
cipă pentru prima oară cu un bi- 
rou tehnico-comercial.

BONN. — La 22 octombrie a 
avut loc o ședință a Bundesta- 
gului, pentru alegerea cancelaru
lui R.F. Germane. Konrad Ade
nauer a fost reales cancelar.

NEW YORK. — Astăzi încep la 
Washington convorbiri între pri
mul ministru englez McMillan și 
președintele Eisenhower.

PARIS. — Agenția France Presse 
transmite că Guy Mollet, liderul 
partidului socialist, a consimțit să 
încerce pentru a doua oară să 
formeze guvernul. După cum s.a 
mai anunțat, la începutul actualei 
crize de guvern încercarea lui Guy 
Mollet de a forma guvernul a 
eșuat.
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centrare nazistă care a asasinat 
cu cruzime prizonieri din lagărele 
de concentrare de la GuSen, Maut
hausen și Maidanek. Cu toate do
vezile existente, autoritățile vest- 
germane au hotărît întreruperea 
anchetei „din lipsă de probe”. în 
plus : călăului i s-a acordat suma 
de 4.300 mărci drept „despăgu
bire” pentru faptul că a fost re* 
ținut în stare de arest timp d.3 
12 luni. Fondurile d-lui Pferd
menges, sfaturile sale 
ment sigur și căutare, 
oameni de încredere 
pează în juru-i.

Armata vest-germană
însemnate manevre de toamnă. 
Participă 3 divizii moto-mecani- 
zate, două divizii de tancuri, o 
divizie de vînători de munte și a 
divizie acro-purtata cu un efectiv 
general de 70.000 de soldați 
ofițeri. în acest timp, în cancela
riile ministeriale, Adenauer, Br^n- 
tano etc. împreună cu umbrele lor, 
gen Pferdmenges, se îngrijesc de 
soarta viitoarei armate. în lunile 
de la sfîrșitul acestui an cheltuie
lile de înarmare au sporit do noul 
ori în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut. în viitorii 
ani armata vest-germană va fi în
zestrată cu arma rachetă. Aceasta 
s-a hotărît tot în cadrul unui 
consiliu de miniștri. %

La 19 octombrie guvernul R.F. 
Germane a hotărît să rupă rela
țiile cu R.P.F. Iugoslavia, în urma 
stabilirii de relații diplomatice 
între această țară și R. D. Ger
mana. Un act de forță, grav, pro
vocator. Nervozitatea lui Adenauer 
începe să se manifeste și pe plan 
internațional.

Pericolul fascist crește. Zilele 
lui Hitler se reeditează. Pferdmen
ges, colegii lui sînt din nou în 
culmea puterii. Iar li s-a urcat 
temperatura...

Un lucru însă nu trebuie uitat: 
Hitler și acoliții săi au ajuns acolo 
unde sînt, tot în urma sfaturilor 
Pferdmenges-ilor...

au pla-vj- 
Vechii sUi 
se re&u-

desfășoară

CAROL ROMAN

VIENTIANE. — După cum anun
ță postul de radio Vientiane, în- 
tr-un comunicat al conferinței po- 
litice consultative a guvernului re
gal laoțian și a forțelor de luptă 
din Patet Lao se precizează că 
s-a ajuns la un acord cu privire la 
alcătuirea unui guvern de coaliție 
în Laos.

LONDRA. — In legătură cu ști
rile apărute în presa străină pri
vind concentrarea de trupe turcești 
la frontiera siriană, coresponden
ții din Turcia ai ziarelor engleze 
nu pot trece sub tăcere pregătirile 
militare ale Turciei, deși unele 
ziare încearcă să prezinte aceste 
pregătiri ca măsuri „defensive".

Ziarul „Daily Express" publică 
o știre a corespondentului său 
Geooffrey Thursby. care a făcut re
cent o călătorie în regiunea fron
tierei turco-siriene. Autorul ser e 
ca pe teritoriul turc, la o distanță 
de 25 km. de frontieră, sînt con. 
centrate forțe puternice turcești în- 
zestrațe cu echipament american.

„Chiar la frontieră, subliniază 
Thursby, unități de recunoaștere 
ocupa poziții de observație. Prin- 
cipelele forțe turcești sînt concen
trate pe cîmpia din apropierea H. 
niei de cale ferată Alepp-Ankara. 
imre satul turc Isliahve și stația 
de cale ferată Fevzi-Pașa.

Comandamentul turc ține de ase- 
mența Jr.uPe la trecătoarea din 
munții Hatye, prin care trece linia 
ferata spre Ankara. Am numărat 
'? tancuri turcești (de tipul amc- 
rican ..Patton ). care stnt stat o. 
nate în fața gării".
A^XfCO. ~ D"Pă cum anunță 
Agen >a France Presse. in diminea. 
ta zilei de 21 octombrie orașul și 
portul Mazanillo, situat la 100 de 
km. nord.vest de Mexico, pe coasta 
Pacificului, au fost devastate de 
un violent ciclon.

Vînturi puternice șl ploi toren
țiale continuă să se abată cu furie 
asupra orașului.

apropiindu.se

