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SECOLULUI NOSTRU
4 In secolul XX exasperarea 
l exploataților ajunge la limita 
4 superioară. Contrastul dintre 
Iorogresul tehnic realizat de 

omenire și sub-condiția umană 
a individului muncitor este 
prea flagrant; paharul răbdării 
trebuie să se reverse. Prin 1903, 
an jubiliar, pălmașul care se
cera pe moșia boierească, în 

4 arșița verii, cu trupul scăl- 
4 dat în sudoare, sub zdren- 
! țele ce atîrnau pe el, ridica 
* deodată privirile auzind un zgo- 
! mot de motor. De după co- 
! titură șoselei se zărea venind, 
t arătare bizară, automobilul pă- 
4 trat, cumpărat la Paris, cu pasa- 
Ț geri echipați anume pentru vo- 
Jiaj de agrement. Boierii au în- 
4 locuit docarul cu un vehicul 
! modem. Arătarea trecea, dispă- 
I rea în zare, lăsînd în urmă un 
'nor de praf. Lucrătorul cu pal- 
■ mele își dezdoia spinarea pen- 
îtru cîteva clipe, privind lung în 
4 urma mașinii. Cîteva clipe. Apoi 
! totul recădea în groaznicul fă- 
Vgaș dinainte: arendașul, vătaful, 
! condica ou tocmelile agricole, 
4 mălaiul mucegăit, pelagra, toba 
4 portăreilor, nașterea pe cîmp, 

viața în bordeiul subpămîntean, 
t ultimul drum în copîrșeu nege

luit, din lemn do furat...
4 Teribilul 1907 aici a izbucnit, 
♦ în nordul Moldovei, în satul 
* care se chiamă — nici nu se pu- 
4 tea altfel — Flămînzi. O tele- 
!gramă tranzitată ne aduce pri- 
tmul țipăt de spaimă al celor cu 
4 pîinea și cuțitul. Administratorul 
!o trimite proprietarului moșiei, 
î Sturza;
4 „Au venit la mine oameni adu- 
4 nați de pe moșia Flămînzi, au 
Tspus numaidecît să Ie dau lem- 
îne din pădurea proprietății. Am 
ispus că eu vă voi scrie dvs., 
!dînșii au răspuns că nu voiesc a 
î ști. Stăm închiși în casă cu zi- 
♦ lele în mînă, rog a rezolva ur- 
T gent ce veți crede de cuviință să 
ț fiu scăpat cu viață de moarte. 
♦ Constantinescu44.
* In sfîrșit, erau disperați. Dar 
4 pînă atunci ? Disperarea stăpîni- 
4 lor apăruse brusc, ca un reflex din 
1 luciul coaselor țărănești, ca o 
! limba de foc tremurătoare în po- 
! jarul conacelor incendiate. Pe 
4 cînd disperarea țăranilor era o 
4 rană seculară, niciodată închisă, 
! niciodată vindecată. Prima furie 
î a răsculaților se îndrepta asu- 
4 pra condicilor cu învoieli, bles- 
! tematele hîrțoage care îi con- 
4 damnau, an de an, la truda oc- 
4 nașilor. „...Ne-am angajat la 
* domnul Vasile Gheorghiu, aren- 
^dașul moșiei Lupăna — scrie în- 
4tru-un contract din 1905. Zilele 
Jle vom munci neîntrerupt pînă 
41a terminare, din revărsatul zo- 
4rilor pînă la întunecat cu prețul

de 20 
zeci și 
hrana arendașului... 
primiți 
veri rămase din 1903/904...*

înțelegeți ? Luna de lucru cu
venită boierului avea 32 de zile ! 
Ziua cu 25 de ore nu era un spi
rit în condicile moșierești. Pe 
moșia Trăiesteni, ținută de ace
lași arendaș, țăranul apăsa de
getul mare sub asemenea clauze : 
„Nu vom putea lipsi de la plu
guri decît una din trei duminici 
în care vom merge acasă pentru 
a ne schimba și imediat ne re
întoarcem la pluguri spre a nu 
suferi lipsa noastră domnul a-

lei luna socotită 32 (trei 
două) zile lucrătoare cu 

’ , " și banii 
în numerar pentru dara-

Timpul 
la Suceava (V)

rendaș, despre care vom fi res
ponsabili. “ „...In caz că în tim
pul recoltei ar urma ploi sau un 
timp nepriincios, vom trebui a 
întinde clăile sau căpițele, a des- 
lega snopii secerați, într-un cu- 
vînt a usca pîinea îndată și apoi 
a le clădi din nou în clăi, fără a 
putea pretinde pentru acest lu
cru o plată deosebită.44 Domnul 
Grigore Baron Kapri, temîndu-se 
ca nu cumva țăranii de pe moșia o # # # ^♦-o
sa din Joldești să aștepte ceva 
de la mila dumisale, pentru ară
tura de toamnă, prașiîa, secera, 
zilele de cară, zilele cu palmele 
și restul muncilor pe care i le fă- t 
ceau, punea să se scrie astfel în 4 
contract: „Prețul pentru una falce ! 
de seceră pusă în girezi este de* 
20 de lei falcea sau 25 bani pră- 4 
jina, iar alta nimic... Prețul pen- 4 
tm una zi cu carul în condițiu- * 
nile precum se arată mai sus este I 
de cîte 2 lei, iar ziua făcută cu! 
palmele de 1 leu, iar alta ni-1 
mic...44 Mereu, mereu, fiecare pa-4 
ragraf se încheie cu cuvintele : x 
IAR ALTA NIMIC. Nimic, amă-4 
rîților din Joldești! Nici hrană,! 
nici omenie. Nimic. „Eu, Grigore I 
Baron Kapri declar că acceptez! 
condițiunilc de mai sus...“ T

Ce ironie groasă ! Ce grotesc!! 
Domnul Baron acceptă condițiile! 
sale. î

Răbdarea s-a întins mult, peste ț 
măsură. La 26 februarie 1907 să-! 
tenii din comuna Rădeni, plasa * 
Hîrlău, județul Botoșani, încă sex 
mai plîngeau : „Domnul admini- ♦ 
strator Ion Caracaș a trimis pe* 
vătaf să ne măsoare pămîntul și» 
vătăjăi cu ordinul lui dl. Cara-J 
caș ne-au încărcat 23 prăjini la * 
sută care plătim un leu prăjina. ♦ 
Cînd am fost Ia răfuială am * 
fost încărcați de dumnealui din*
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nou. Așa au spus că de nu plă
tim cum spune dumnealui nc îm
pușcă pe toți, că dumnealui este 
în toate autoritățile și nu se teme 
de noi“. Prefectul județului încă 
nu găsea vreme să-și arunce pri
virile pe ultimele jalbe, pe ulti
mele plîngeri care făceau apel la 
mila și înțelegerea lui: „...Așa 
dar dl. prefect vă rugăm a 
întocmi într-un fel că nu mai 
știm pe care cale să mai apucăm, 
că noi aceștia vechi și acei mici, 
și acei mijlocii obștii ne mun
cim să împăcăm pe acei mai ti
neri și ne temem ca să nu se în- 
tîmple de istorie, care nici nu a 
mai fost în comuna noastră. Cu 
nerăbdare așteptăm împăciuirea 
dvs; Anul 1907, februarie 28 
zile44.

împăciuirea n-a venit.
Simbolul de pe hîrtiile oficiale 

ale județului era o coasă; toți 
primarii adresau rapoartele lor 
către pretori și către prefecți pe 
asemenea hîrtii care aveau în 
colțul din stînga sus, deasupra 
numelui comunei, o coasă. Ele
ment decorativ, așa părea. Hîr
tiile umpleau dosarele, cu sau
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Eterna preocupare a sensibili
tății sufletești, tema dragostei în
soțește de-a lungul veacurilor în
cercările marilor talente de a des
cifra tainele sufletului omenesc. 
Cu 2000 de ani în urmă Publius 
Ovidius Naso adăuga artificiilor 
moravurilor romane codul galante
riilor rafinate, prescriind în „Ars 
amandi“ rețete practice pentru cu
cerirea inimii iubitei. în opera 
lui Ovidiu, dragostea nu depășea 
hotarele moralei sclavagiste, care 
considera femeia roabă, chiar a- 
tunci cînd închinîndu-i versuri, o 
încătușa cu lanțuri de aur. Diver
tisment vesel și dorință carnală 
rămîne dragostea și în lumea De
cameronului lui Boccacio, ca și în 
cea a comediilor lui Goldoni în 
care femeia, ispititor obiect al 
plăcerii, nu ridică probleme și 
nu declanșează conflicte sufletești.

Romanul „Ce-i de făcut ?“ al 
lui Cernîșevski se adresează unei 
lumi care pășește pe drumul unor 
adinei prefaceri revoluționare. Dra
gostea e tratată cu seriozitatea im-

pusă de o nouă concepție asupra 
importanței ei în viața morală și 
socială a omului. Ideile despre 
dragoste, fiind integrate mijloace
lor puse în slujba cauzei revolu
ției, trebuiau să ducă în primul 
rînd la concluzia necesității înlă
turării regimului feudalo-iobagist.

Eroii romanului „Ce-i de fă
cut?44 sînt oameni care prin felul 
lor dc a trăi, gîndi și iubi, re
prezintă ml ăd ițele noului ce-și 
făcea cu greutate loc în viața so
cială a Rusiei din a II-a jumătate 
a secolului al XIX-lea. Zugrăvim 
du-i Cernîșevski voia să insufle 
noii generații dorința de a ajunge 
la acea înălțime morală care să-i 
asigure capacitatea de a-și închina 
toate forțele revoluției. Pentru a- 
ceasta Cernîșevski trebuia să do
vedească că personalitatea și com
portarea imorală a unui om, nu 
sînt ceva strict individual, ci o 
consecință firească a condițiilor 
sociale în care trăiește. Mijlocul 
principal pentru atingerea acestui 
scop a fost demascarea influenței

Tineretul romîn 
întîmpină cu avînt aniversarea 
a 40 de ani de la Marea Revoluție 

Socialistă din Octombrie

Gospodăria de stat Șura Mare din raionul Sibiu a obținut 
anul acesta de pe o suprafață de 230 hectare cultivate cu 
porumb, o producție medie de 5.000 kg. știuleți la hectar. 
Strîngerea acestei recolte se face mecanizat.

Fotografia noastră vi-1 prezintă pe tractoristul Tom a Var
ner în plină activitate la recoltatul porumbului cu combina.

la hectar.

Pentru tineretul patriei noastre, 
aniversarea a 40 de ani de la 
Mareg Revoluție Socialistă din 
Octombrie constituie un prilej 
pentru a-și manifesta dragostea 
nețărmurită (ață de Uniunea So
vietică, un prilej de întărire a 
prieteniei dintre tineretul nostru 
și gloriosul tineret sovietic.

In întîmpinarea marii sărbă
tori, organizațiile de tineret își 
intensifică munca mobilizînd ma
sele largi de tineri pentru a par-

TOATE FORȚELE 
însămînțărilor de toamnă

O inițiativă rodnică Roșu, Vasile Troe, Ion 
ceilalți au ținut să le

PLOEȘT1 — (de la corespon
dentul nostru).

De cînd și-a mutat brigada pe 
tarlaua 'întovărășirii agricole din 
comuna unde-și are sediul S-M.'l - 
Poșta-Cilnău, clin care face parte 
brigada lui, tînărul șef de briga
dă Nîcolae C. Nicolae a luat cu 
băieții lui o inițiativă : să folo
sească nopțile cu lună pentru 
executarea arăturilor, iar ziua, 
după odihnă, să însămînțeze. Pen
tru a face acest lucru se cerea un 
efort în plus din partea tractoriș
tilor. A fost deajuns însă nujnai 
să le sugereze ideea ca băieții s-o 
îmbrățișeze. De atunci aproape 
fiecare tractorist din brigadă 
reușește ca peste norma zilnică de 
lucru să realizeze în timp de 
noapte arături pe o suprafață de 
2 sau 3 hectare de teren.

Vestea despre inițiativa ce o a- 
plică brigada a III-a a fost auzită 
și de tractoriștii celorlalte bri
găzi. Cei care lucrează pe tarlale
le gospodăriei'colective din co
muna Găvănești n-au mai așteptat 
un alt îndemn. Tractoriștii Ion

Mușat și 
răspundă 

celor din brigada a III-a că vor 
să-și măsoare forțele cu ei. Primul 
bilanț este promițător. Băieții din 
brigada de la Găvănești au reușit 
să însămînțeze 100 hectare cu grip, 
și 6 hectare cu secară pe tarlalele 
gospodăriei colective din comună, 
cu două zile mai devreme.

Exemplul celor două brigăzi 
s-a extins în riadul tuturor bri
găzilor din S.M.T. Poșta-Cîlnău, 
raionul Buzău.

Un capitol deficitar pentru
S. M. T. Sf. Gheorghe
TG. MUREȘ (de Ia corespon

dentul nostru). —
în raionul Sf. Gheorghe viteza 

zilnică de lucru la executarea ară
turilor și însămînțărilor de toam
nă a fost în ultima vreme inten
sificată.

Fruntașe în aceste munci sînt 
gospodăriile colective și întovără
șirile agricole. Opt gospodării co
lective și șapte întovărășiri au ter
minat de acum însămînțările.

La obținerea acestor realizări 
un important rol a jucat S.M.T. 
Sf. Gheorghe, care în ultima de
cadă a făcut să sporească ritmul 
lucrărilor. Aportul mecanizatori
lor s-a făcut simțit mai mult la 
arături. în privința însămînțărilor 
însă, rezultatele din ultima pe
rioadă nu sînt de loc mulțumitoa
re. La acest capitol S.M.T. Sf. 
Gheorghe a realizat un volum de 
lucrări extrem de mic, din cauză 
că semănătorile prost reparate, 
se defectează în repetate rînduri. 
De asemenea, multe tractoare ră- 
mîn pe brazdă, pierzîndu-se mul
te ore și zile bune de lucru. O 
altă deficiență o constituie lipsa 
de disciplină de care dau dovadă 
mulți tineri tractoriști.

Este necesar ca tovarășii din 
conducerea stațiunii să ia urgente 
măsuri pentru organizarea repa
rării rapide a semănătorilor de
fecte și a tractoarelor care nu ne
cesită aducerea lor în atelier, iar 
organizația U.T.M. din stațiune să 
ia măsuri pentru combaterea 
indisciplinei de care dau dovadă 
unii tractoriști.

ticioa la creșterea producției și 
productivității muncii, pentru re
alizarea reducerii prețului de cost, 
a transformării socialiste a agri
culturii și sporirii producției a- 
gricole, pentru ridicarea nivelului 
de trai și de cultură al celor ce 
muncesc.

La fabrica de mașini-unelte 
„înfrățirea44 din Oradea de exem
plu, 16 brigăzi de tineri depășin- 
du-și angajamentul luat, lucrează 
acum în contul lunii ianuarie a 
anului 1958. De la 1 septembrie 
la 10 octombrie, tinerii de la sec
ția de croit piele a fabricii de în
călțăminte „Solidaritatea" au e- 
economisit materii prime și mate
riale totalizînd oi valoare echiva
lentă cu prețul de cost a 1.830 
perechi de încălțăminte. In Re
giunea Autonomă Maghiară con
tinuă întrecerea tinerilor inova
tori. In regiunea Hunedoara, la 
combinatul siderurgic Hunedoara, 
brigada utemistului Tiberiu Sirca 
a elaborat 382 șarje rapide, fiind 
în fruntea întrecerii organizată

nefaste pe care societatea contem
porană lui o exercita nu numai 
asupra vieții materiale a oameni
lor, ci și asupra dezvoltării vieții 
lor sufletești, urîțind-o. Cernîșevski 
căuta să convingă că și ambiția 
de a înfăptui lucruri mari, și 
dorul de muncă cinstită și dra
gostea, sau sînt denaturate sau 
sînt slînjenite în dezvoltarea și 
manifestarea lor de presiunea ex
terioară a relațiilor sociale bazate 
pe exploatare. De aici îmbinarea 
celor 3 teme ale romanului său: 
tema revoluției, tema muncii li
bere, tema emancipării femeii și 
a dragostei.

Analizînd societatea contempo
rană lui, Cernîșevski a dat exem
ple care conving că în condițiile 
relațiilor de asuprire, cînd rapor
turile dintre oameni sînt stăpînitc 
de puterea banului, cînd mizeria 
domnește la un pol și luxul la 
celălalt, cînd egoismul neînfrînat 
și goana după avere înăbușe nă
zuințele înalte, cînd emanciparea 
femeii e departe de a fi o rea
litate consfințită de relațiile din
tre oameni nu poate fi vorba de 
dragoste în adevăratul înțeles al 
cuvîntului. Dragostea e pusă la 
mezat ca orice marfă, constituind 
obiectul speculațiilor mîrșave ale 
unor părinți subjugați de morala 
junglei sau ale tinerilor viciați de 
putreziciunea mediului care i-a 
educat. Trecînd în revistă orîn- 
duirile sociale bazate pe exploa
tare, cînd femeia continua să ră- 
mînă sclava bărbatului, Cernîșevski 
arată caracterul ciuntit, sărăcăcios 
al sentimentului limitat la o su
perficială și trecătoare adorație 
trupească. Atîta vreme cît sufletul 
femeii e încătușat de conștiința 
inferiorității ei, în pornirile ei de 
supunere față de dorințele bărba
tului va fi împinsă mai mult de 
înșelăciune și prefăcătorie, decît 
de un îndemn curat al inimii. 
Iubirea a existat ca un sentiment 
puternic de-a lungul veacurilor. 
Dar iubirea atinge întreaga ei îm
plinire — subliniază cu putere 
Cernîșevski — numai atunci cînd 
există relații de egalitate între 
bărbat și femeie, respect și încre
dere reciprocă. „Prin egalitate în 
drepturi și prin libertate — arată 
iubirea din visul Verei Pavlovna

s
[ Complexul 
fgătirile în
I rii acestei sărbători sînt în > 
[ toi. In primul rînd se dă bă- j 
f tălia pentru realizarea anga-j 
f Jamentelor luate. J
f — Peste cîteva zilei, ne J 
t spune maistrul Dincă llie, din j 
j seefia cazangerie, datoria J 
f noastră va fi achitată.
t Acelaș lucru mi l-au spus și l 
t membrii brigăzii de tineret, ]

Pină la ziua j 
aniversării Ma- J 
rii Revoluții din j 
Octombrie 
sînt doar 
ține zile.

Grivița Roșie pre- ] 
vederea întîmpină- J 

în j

} deținătoare a steagului de J 
j brigadă
f tală. L.... ...............  K.___
[acum 9 din cele 12 cazane pel 
[care ----- -------- A~“ ■
f mine

i fruntașă pe Capi- ] 
Ei au terminat pină]

s-au angajat să le ter- j 
pîna la 7 Noiembrie. j 

In fotografie : maistrul Din- j 
[că llie și tînărul Florea O-j 
(prescu lucrînd la unul din cl-j 
[ timele 3 cazane pe care briga-J 
[da s-a angajat să le terminej 
( pînă la 7 Noiembrie.

Dragi tovarăși,
în numele celor peste 100.000 de familii de țărani muncitori din 

regiunea Constanța, care au pășit pe calea unei vieți noi — gospo
dăria colectivă — Comitetul regional de partid și comitetul execu
tiv al Sfatului Popular Regional Constanța, raportează Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne că în regiunea noastră a fost terminata colectivizarea 
agriculturii. A fost înfăptuită astfel în regiunea noastră sarcina pusă 
de istorica rezoluție a Plenarei C.C. al P.M.R. din 3-o martie 1949 
și de Congresul al Il-lea al P.M.R. cu privire la transformarea so
cialistă a satului.

In numele oamenilor muncii din regiunea noastră exprimăm din 
nou recunoștință Comitetului Central al P.M.R. și Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne pentru ajutorul acordat zi de zi, 
datorită căruia a fost cu putință transformarea socialistă a agricul
turii, trecerea tuturor familiilor țăranilor muncitori din regiunea noa
stră în gospodăria agricolă colectivă. Astfel, au fost create 33 sta
țiuni de mașini și tractoare ; în regiune există peste 5200 tractoare 
fizice și multe alte mii de mașini agricole.

După cel de-al II-lea Congres al P.M.R., Comitetul regional ds 
partid a desfășurat o vastă muncă politico-organizatorică în mijlocul 
țăranilor muncitori pentru a explica politica partidului de transfor
mare socialistă a agriculturii, demonstrînd prin exemple concrete su
perioritatea gospodăriei colective și faptul că ea aduce țărănimii bu
năstare și fericire.

Astfel, în perioada de după cel de-al II-lea Congres al P.M.R. au 
muncit la sate în mijlocul țăranilor muncitori un mare număr de co
muniști, deputați în sfaturile populare, delegate ale femeilor, mem
bri ai organizației U.TM, mecv-izatori din S.M.T. și G.A.S. și în
deosebi colectiviști fruntași, cardPsub conducerea și îndrumarea orga
nizațiilor de partid au desfășurat o muncă plină de devotament și 
abnegație pentru a convinge țăranii muncitori să meargă pe calea 
unei vieți noi.

Ca rezultat al acestei munci, țărănimea muncitoare din regiunea 
Constanța a pășit cu încredere pe drumul gospodăriei colective, hotă- 
rîtă să-și făurească o viață îmbelșugată.

Cele peste 100.000 familii de țărani muncitori din regiunea noa
stră sînt unite astăzi în 334 gospodării agricole colective și poseda

(Continuare în pag. 3-a)

De ce RACHETA
a întrecut SATELITUL

* Cînd va cădea racheta * Satelitul îți va continua 
m șcarea încă mirt imp

(Continuare în pag. 2-a)

MIROȘ LIUBA

Vizitind expoziția „Aspecte din viața și munca femeii 
sovietice" din Capitală

Una din problemele actuale 
discutate în legătură cu satelitul 
artificial este și aceea referitoare 
la depășirea satelitului de către 
ultimul etaj al rachetei purtătoa
re. întrucît în această problemă 
au fost emise diferite păreri din
tre care unele mai mult sau mai 
puțin eronate, considerăm nece
sar a face unele precizări.

în adevăr, se fac cîteva greșeli 
în prezentarea problemei. în pri
mul rînd, se admite că viteza ra
chetei scade mai repede decît a 
satelitului deoarece acesta din ur
mă este probabil mai dens decît 
racheta, avînd o greutate mai 
mare la un volum mai mic și se 
compară aceasta cu fenomenul „la 
care asistăm cînd aruncăm un 
cocoloș de hîrtie și o piatră : cu* 
toate că le aruncăm cu aceeași 
viteză, piatra cade mai departe44.

Este adevărat că într-o anumi
tă fază a mișcării, viteza rachetei 
scade și scade mai repede decît 
a satelitului dar nu din motivele 
arătate. Ceea ce face ca viteza 
corpului să fie frînată este rezis
tența aerului care acționează ca 
o forță asupra corpului opunîn- 
du-se mișcării acestuia. Această 
forță este cu atît mai mare cu cît 
suprafața oferită pentru ciocnirile 
cu moleculele de aer rarefiat la 
altitudinea respectivă este mai 
mare. Ceea ce interesează în a- 
ceastă problemă de aerodinamică 
este efectul de șoc al acestor mo
lecule de aer și nu o scurgere cla
sică a aerului de-a lungul profilu
lui, avînd în vedere că moleculele 
de aer sînt foarte distanțate iar 
viteza mobilului este foarte mare. 
Astfel, la altitudinea de 480 km., 
densitatea aerului este de aproxi
mativ 0,000.000.000.000.001 grame 
pe centimetru cub, adică un kilo
metru cub de aer cîntărește la a- 
ceasta altitudine aproximativ un 
gram. Racheta, pe lîngă că are o 
suprafață de lovire mai mare față 
de satelit, în plus, mișcarea ei 
nefiind stabilizată, rostogolirea pc

Pro*, ing. loan Pascaru

traiectorie constituie un factor su
plimentar care mărește forța de 
rezistență a aerului. Din cauza a- 
cestei rostogoliri, axul longitudi
nal al rachetei se poate afla și 
perpendicular pe direcția de miș
care în care caz suprafața de lo
vire, oferită de rachetă urmelor 
de aer existente la altitudinea de 
900 km., este incomparabil mai 
mare decît secțiunea constantă de 
0,264 m2 oferită permanent de 
către satelit.

în ceea ce privește efectul den
sității corpului asupra vitezei de 
mișcare, lucrurile stau exact in
vers decît s-a arătat în unele ar
ticole din presă la noi. în adevăr, 
rezistența aerului depinde de den
sitatea transversală a corpului a- 
dică de raportul dintre greutatea 
corpului și secțiunea sa transver
sală. Cu cît densitatea transversală 
este mai mare cu atît rezistența 
aerului este mai mică și deci frî- 
narea mai mică. Or, admițînd că 
axul longitudinal al rachetei este 
îndreptat în direcția de mișcare, 
deci admițînd o mișcare stabili
zată, densitatea transversală a sa
telitului este mai mică (probabil 
de 4-6 ori) decît a rachetei. Așa 
dar, din acest punct de vedere, 
dacă am considera că suprafața 
oferită ciocnirilor cu moleculele 
de aer este identică pentru cele 
două corpuri, rezistența aerului 
în cazul satelitului este mai mare 
și deci frînarea satelitului este 
mai puternică decît a rachetei 
ceea ce ar trebui să aibă drept 
consecință micșorarea vitezei sa
telitului și nu a rachetei. în ca
zul mișcării în vid, această densi
tate transversală nu mai are nici 
o importanță, o greutate de un 
gram deplasîndu-se pe aceeași 
traiectorie ca și o greutate de o 
tonă, dacă condițiile inițiale de 
aruncare sînt aerjeași. De aceea,

la altitudinea actuală de mișcare, 
densitatea transversală a corpului 
nu are influență asupra rezisten
ței aerului. Adevărul este că fac
torul cel mai important în pro
blema de față este forma exterioa
ră diferită a celor două corpuri 
care face ca rezistența globală a 
aerului să fie mai mare în cazul 
rachetei și nu al satelitului.

O altă eroare care se face con
stă în afirmația că viteza rachetei 
scade pe măsură ce mișcarea 
produce pe o orbită din ce în 
mai mică, adică pe măsură ce 
cheta se apropie de pămînt. _ 
ceastă afirmație nu este justă. în 
adevăr, admițînd că mișcarea 
rachetei este pe o orbită circu
lară, trebuie să admitem un fapt 
incontestabil : fiecare orbită are 
viteza ei care trebuie să fie cu 
atît mai mare cu cît este mai ț- 
propiată de pămînt. Viteza de 
mișcare a Lunei în jurul pămîn- 
tului este aproximativ de un km. 
pe secundă, față de 8 km. pe se
cundă cît are satelitul artificial. 
Dacă Luna ar „cădea44 treptat 
spre pămînt, ar trebui ca viteza 
ei să crească spre a se putea men
ține pe diferite orbite din ce în 
ce mai apropiate de pămînt. iar 
cînd ar ajunge la 900 km. altitu
dine viteza Lunei ar trebui să fie 
egală cu viteza actuală a satelitu
lui artificial.

Explicația este simplă : pe mă
sură ce corpul se apropie de pă
mînt, forța de atracție exercitată 
de pămînt asupra corpului crește, 
variind invers proporțional cu 
pătratul distanței de la pămînt la 
corp. Deoarece trebuie ca în per
manență să existe egalitate între 
forța de atracție și forța centri
fugă, este necesar ca și aceasta din 
urmă să crească. Or, forța centri
fugă crește cînd viteza de mișca
re a satelitului crește.

Este imposibil a realiza sateliți 
l

(Continuare în pag. 4-a)
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în curînd Ia TEATRUL

„TRAGEDIA OPTIMISTĂ44

vede lumina rampei...
i Ascult, învăluit de obscuritatea sălii, respirația mării. Strigătul re- 
‘ pezit al sirenei unui vas acoperă o clipă frâmîntarea valurilor iar 
, apoi se stinge. Domol, reflectoarele alungă întunericul de pe scenă.
> Se pot distinge cîteva siluete. Sînt marinari ce trăiesc — cu patru 
•decenii în urmă — aprigele zile de după Revoluție. Se ciocnesc gîn.
• durile lor în discuții violente. Ii preocupă înfățișarea zilei de mîine. 
‘ In sufletele cîtorva au încolțit speranțele. Altora, viitorul le apare 
. drept un gol imens.
• Deodată, alarmă pe bord. Au năvălit albii? Nu... A sosit un co- 
’misar bolșevic. Dar comisarul este o femeie. Rîsete batjocoritoare și 
chiar o încercare de viol. Bolșevica ce a apărut în mijlocul detașa- 
meritului de anarhiști știe însă să modeleze caracterele. Va dovedi 
aceasta în vălmășagul unor întîmplări dramatice...

Slreteanu, Val Săndulescu, George 
Mazilu, Vastle Lucian, Ion Petracu 
etc. Doresc să adaug ceva. In 
„Tragedia optimistă" scenele de 
masă capătă o semnificație speci
ală. Sperăm că vom realiza o pre
zență veridică a maselor în desfă
șurarea acțiunii.

— In legătură cu montarea ce ne 
mai puteți relata ?

— Încercăm să aducem un lucru 
proaspăt în teatru. Este vorba de 
dispariția aproape totală a decoru
lui. Marga Ene Bogdan în colabo
rare cu regia a ' " '

Fotbal:

și ineficace
Practici ciudate Astăzi ultimele verificări 

înaintea iotîlmrilor 
de la 3 noiembrie

Ultimele - verificări ale echi
pelor reprezentative A’ si B de 
fotbal ale tării noastre înaintea 
meciurilor de la 3 noiembrie, cu 
selecționatele A și. B. ale Gre
ciei, au loc astăzi la Sofia ți 
respectiv la București.

Echipa A siib titulatura selec
ționatei București- va întilni pe 
Stadionul Lewski din Sofia se
lecționata orașului Sofia. In a- 
cest ioc cele două echipe vor 
alinia următoarele formații: 
București! Voinescu — Zavoda 
II. Brînzei. Neacșu — Călinoiu, 
Bone— Ocoveanu, Nicușor. Ale. 
xandrescu, Petschowski. Tătr.TU. 
Sofia: Dervenski — “
Manolov, Drmitrov — 
Gheorghiev — Diev, 
Iliev, La nov. Debîraki.

Pe stadionul Republicii din 
Capitală, cu începere de la or» 
15, echipa B a țării noastre 
juca cu formația bulgară Sla
via Sofia. Cele două echipe vor 
juca In formațiile următoare: 
Lotul B: Crtsnic — Zbtrcea, 
FI. Anghtf — Știrbei, Serfoză 
— Oaidă, Rădulescu. Constan
tin, Gabor, Mihai. Slavia Sofia: 
Vasillev — G. Vasiilev, Kostov 
II, Goranov — Largov, Pgțev — 
Milev, Bajuh»rov, Tașkov, Hri»- 
tov, Gugalov.

și sportivii din „neutra.** și „apo
litica** Elveție. Eșecul acesta eite 
recunoscut de altfel, cu destulă a- 
mărăciune, de însuși ziarul elve
țian „Sport** din Zurich care 
scrie : „demonstrația noastră...
nu a găsit nici un sprijin în 
lume**.

i totuși, după asprele lecții și 
usturătoarele palme pe care 

*5 le-au primit, conducătorii 
mișcării sportive elvețiene nu vor. 
în ruptul capului să învețe că nu 
se pot împotrivi colaborării inter
naționale între sportivi chiar dacă 
au refuzat să participe și la sesiu
nea Comitetului Internațional O- 
limpic de la Sofia. Ultima „per
formanță** a acestor personalități 
este de dată foarte recentă. La 25, 
septembrie, S.I.L.L. a expediat o 
circulară organizațiilor sportive 
similare din celelalte țări capita
liste prin care le cere (remarcați 
tonul, nici măcar nu le „roagă**) 
să nu mai participe la nici un fel 
de competiție alături de sportivii 
sovietici sau din celelalte țări de 
democrație populară. După cum se 
vede, o încercare fățișă de a reîn
via cît de cît lozinca perimată a 
„războiului rece** și pe plan spor
tiv. tn ce privește conținutul aces
tei circulare, el este pe drept cu- 
yînt ilariant. „Nu trebuie să ne 
întâlnim cu sportivii sovietici — 
scrie acolo — pentru că ei fac po
litică și caută să contamineze și 
pe sportivii noștri. Să nu-i lăsăm 
pe sportivii noștri să plece în 
U.R^uS. si alte țări de democrație 
populară**. Este limpede că ase
menea manevre sînt sortite unui 
eșec răsunător.

Colaborarea internațională în
tre sportivi nu poate fi o- 
prită și nici subminată de 

oameni cărora noțiuni ca prietenie, 
bună înțelegere și întrecere cins
tită le sînt străine. Nenumăratele 
exemple ale acestei colaborări în
tre sportivii din Răsărit și Apus 
vin să infirme asemenea „teorii** 
puse în slujba cercurilor intere
sate in încordarea internațională.

Am mai avut ocazia să ne ocu
păm in coloanele ziarului 
nostru de organizația su

premă a mișcării sportive din El
veția, S.I.L.L. „Schiveizerische 
Landesverband fur Leiberubungen". 
Onorabilii conducăitori ai sportului 
elvețian sînt cuprinși de aproape un 
an de o idee fixă : anticomunis
mul, frica de sportivii sovietici și 
din celelalte țări de democrație 
populară. Totul a început la sfîr
șitul anului trecut in preajma 
Jocurilor Olimpice de la Mel
bourne. In semn de „protest** îm
potriva înăbușirii rebeliunii con
trarevoluționare din Ungaria, Co
mitetul Olimpic Elvețian a hotă- 
rît să nu participe la Jocuri dacă 
acolo se vor găsi și sportivii so
vietici. Bineînțeles, conducătorii 
acestui for sperau că exemplul lor 
va fi urmat imediat de numeroase 
alte țări și astfel atleții sovietici 
se vor găsi izolați. Din păcute, 
pentru domnii de la S.I.L.L., lu
crurile s-au petrecut tocmai pe 
dos. La Olimpiadă au participat 
sportivi din 68 de țări iar cei 
care s-au găsit izolați au fost toc
mai... elvețienii.

Ei au interzis apoi sportivilor 
lor să participe la campionatele 
mondiale de hochei pe gheață, la 
cele de handbal de sală, la Jocu
rile sportive prietenești de la 
Moscova și la alte competiții, moti- 
vînd aceasta prin participarea 
sportivilor sovietici și cei din ță
rile de democrație populară. 
Cine a pierdut oare din toa
te acestea ? Sportul din ță
rile lagărului socialist ? Nu ! 
In primul rînd a pierdut sportul

Rakarov, 
Nestorov. 
Abadgiev,

CONSTANȚA VASILIU - Ti
mișoara.

Vrei să înveți o li-mbă străină 
și nu știi cum să procedezi ca 
s-o însușești cit mai repede. Cre
deai că dacă vei traduce texte 
din literatura clasică cu dicțio
narul vei învăța .repede și fără 
eforturi deosebite. N-ai obținut 
rezultate și de aceea ai luat dic
ționarul și ai început să memo
rezi cuvintele după alfabet. La 
sfîrșituil unui an de zile constați 
că n-ai învățat de fapt nimic. 
Ești necăjită că timpul trece și 
nu ți-ai realizat hotărîrea.

Sistemul după care înveți este 
greșit. Și dacă vei continua mai 
departe astfel, nu vei progresa.

Studiul unei limbi străine în
cepe de fapt cu ceea ce ai oco
lit dumneata: gramatica. Este 
adevărat: gramatica nu este prea 
plăcută de învățat dar este in
dispensabilă în studiul unei limbi. 
Ea te învață să te exprimi co
rect, să cunoști legile și regulile 
vorbirii. De asemenea o limbă 
străină se învață mai greu fără 
exerciții de vorbire. în acest 
sens ar trebui să fii ajutată de 
un cunoscător al limbii pe care 
vrei s-o înveți. In sfîrșit, nu 
vrem să stabilim reguli generale 
valabile pentru studiul limbilor 
străine, totuși te sfătuim să în
cepi învățătura pe baza manua
lelor școlare, să înveți gramati
că, și să faci exerciții atît ver 
bale cît și scrise. După ce vei 
stăoîni principalele reguli ale 
limbii pe oare vrei s-o înveți vei 
putea trece și la traducerea tex
telor din clasici.

și un mers frumos și o ținută 
elegantă, suplețe și frumusețe în 
mișcări.

„Ignoranța" dumitale e ușor 
de remediat. Interesează-te la 
oasele de cultură din unul din 
raioanele Capitalei unde funcțio
nează 
învăța

Mai

cînd ești sigur de justețea pro
blemei ridicate.

gindit spectacolul 
fără decor. Dacă 
am fi construit 
bordul unui vas 
cu mulțimea a- 
mănuntelor pe 
care le presupu

ne, fără îndoială că am fi 
distras atenția spectatorilor de 
la fondul acțiunii. Decoratoarea 
a conceput trei trepte de diver, 
se înălțimi pe care masa per
sonagiilor le va însufleți. Astfel, 
denivelările de teren vor sugera 
bordul unui vapor sau ne vor plasa 
Pe front pe întinsul unei clmpil. 
Spectacolul este colorat de lumini 
care vor scoate în evidență apariția 
figurației în momentele importante 
din acțiune sau vor facilita dispa
riția ei din scenă cu un plus de in
geniozitate. In afara posibilității de 
a obține un ritm mai strîns al pie
sei, aproape fără pauze, această 
idee se adaptează șl scenelor noas- 
tre a căror utilare tehnică mai 
lasă de dorit.

— Cînd va fi premiera ?
— E greu de spus... Ne străduim 

ca la 5 noiembrie să ridicăm cor
tina la primul spectacol. Să nu ui
tăm, însă, că n-avem în urma 
noastră dec fa o lună și jumătate 
de repetiții. Ceea ce înseamnă foar
te puțin...

Repetiția cu piesa „Tragedia op. 
timistă" este în toi. 11 sustrag pen
tru cîteva minute pe regizorul GH. 
JORA în dorința de a afla cite ceva 
despre viitoarea premieră a Tea
trului Armatei.

— Ce a determinat Teatrul Ar- 
matei să aleagă pentru a pune în 
scenă piesa „Tragedia optimistă" ?

— Teatrul Armatei a acumulat o 
bună tradiție în ceea ce privește 
prezentarea unor piese ce aduc în 
scenă chipul revoluționarului, al 
luptătorului comunist. Montarea 
„Tragediei optimiste" se încadrează 
pe această linie.
Lucrarea lui Vse
volod Vișnevski 
o consider prin
tre cele mallnte. 
resante din fon
dul de aur al dramaturgiei sovietice. 
Este o lucrare dificilă. Pe cit este 
de frumos, pe atît este de greu a 
reda patosul revoluționar. Actorii 
noștri n-au fost martori ai zilelor 
lui Octombrie. Ei trebuie să creeze 
personagiile bizuindu.se pe fante, 
tie, apropiindu.se de ele cu multă 
dragoste. Apoi, piesa este dificilă 
și din pricina alternanțelor între 
trecut și prezent.

— Despre personagiile piesei ce 
ne puteți spune ?

— Personagiul numărul 1 este 
comisarul. Tipul femeii revoluțio
nare nu este nou pe scenele noa
stre. Din această pricină interpre. 
tei și regizorului li se impun obli, 
gația de a realiza o manieră nouă 
de prezentare

In viziunea noastră, trăsăturile 
,calde, duioase, feminine împletin- 
du-se cu dîrzenia și fermitatea re
voluționarului dau personajului un 
relief uman deosebit. Am încercat 
în această direcție să valorificăm 
la maximum admirabilul text al lui 
Vișnevski. Rolul principal este de
ținut de Irina Răchițeanu. In cele
lalte roluri apar C. Ramadan, N. E. O.
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Tineretul romîn întîmpină cu 
aniversarea a 40 de ani

avînt

de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie Cons-

școli de dans. Acolo vei 
cu siguranță.
ser ie-ne.

D. DINU — termocentra- 
Doi-

ION
la „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
cești.

Ziarul nostru primește zilnic 
numeroase sezisări 
din îrftreaga țară, 
măsurilor luate de 
putut deseori vedea., 
punsurile publicate 
noastre, fie prin

HOFFNER ECATERINA — 
Hunedoara.

Activiștii sindicali și angajații 
sindicatelor scoși din producție 
pot beneficia de prevederile 
H.C.M. nr. 1009/1957 privitor la 
acordarea concediilor de studii 
in vederea prezentării la exame
nele de admitere în școlile mun
citorești sau în învățământul su
perior.

(Urmat* din pag. l-a)

în cinstea zilei de 7 Noiembrie. 
Succese însemnate obțin și ti
nerii muncitori din numeroase 
alte întreprinderi în toată Ura

și în agricultură tinerii contri
buie la obținerea de noi realizări. 
Astfel, un număr de 80.000 de ti
neri au dat ajutor la însilozarea 
a 650.000 tone nutreț în gospodă- 

agricole de stat și colective, 
ultima săptămînă, peste 40.000 
tineri din fiabilei, de pe ogoa- 
și elevi prin muncă voluntară 
recoltat porumbul în gospo-

roase conferințeroase conferințe elaborate de 
S.R.S.C. și A.R.L.U.S.

In diferite orașe din țară au a- 
vut loc înttlniri între tineri și vo
luntari romîni care au luptat în 
Armata Roșie, precum și întflniri 
cu acei care au vizitat Uniunea 
Sovietică sau au participat la 
Festivalul de la Moscova. Au fost 
de asemenea organizate întîlniri 
între tineri muncitori, (ărani, pio
nieri, elevi și studenti, cu ostașii 
romîni care au făcut parte din 
diviziile Tudor Vladimirescu și 
Horia, Cloșca și Crișan,

In orașul Suceava a avut loc 
un festival al tineretului închinat 
prieteniei romîno-sovietice la care 
a participat și o delegație de 
comsomoliști din R.S.S. Ucrai
neană. In cadrul acestui festival a 
avut loc un carnaval. întreceri 
sportive și artistice.

Cu prilejul Zilei comsomolului, 
...... 'a 29 octombrie C.C. al U.T.M. va 

morile științei șf artei sovietice, organiza împreună ou Comitetul 
........................................Orășenesc U.T.M. o adunare fes

tivă pe Capitală. Asemenea adu
nări festive vor fl organizate în 
toate 
nale.

In 
tive, 
romîno-sovietice, Comitetul Cen
tral al U. T. M. împreună cu 
A.R.L.U.S., C.C.S și U.C.F.S., va 
organiza „Ștafeta prieteniei ro
mîno-sovietice".

(Ager preș)

C. DUMITRESCU 
tanța.

Te interesează numărul locui
torilor pe continentele globului. 
Iată cifrele exacte (în milioane) 
după datele publicate pînă la 
sfîrșitul anului 1956.

Europa are 565, 
cele două Americi 363, 
1.4Ș6, Oceania 15 milioane, 
total 2.695.000.000 locuitori.

Africa 256,
Asia

In

rii 
In 
de 
re
au .__  ._______ ... O
dării agricole de stat de pe o su
prafață de peste 2.500 ha.

Sărbătorind Luna prieteniei ro- 
mîno-sovietice tinerii iau parte la 
numeroasele manifestări culturale 
„Ziilele Științei și Tehnicii so
vietice", „Săiptămîna cărții sovie
tice", ,.Săptămîna filmului sovie
tic*4 au fost prilejuri pentru ti
neri de a cunoiaște mai bine co-

Tinerii din fabrici, u-rine, insti
tuții și cei de la sate au audiat 
și audiază conferințe cu temele 
„Leninismul și problemele educa
ției comuniste a tineretului44, 
„Comsomolul, ajutor prețios al 
P.C.U-S. în lupta pentru construi
rea socialismului și a comunis
mului**, „Ce a însemnat Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie pentru tineretul lumii", „Por
tretul politic moral al revoluțio
narului bolșevic", precum și nume-

M. CERNIȘOV — Galați.
Interesantă pasiunea dumitale 

pentru istoria marelui popor ce 
viețuiește de milenii pe malu
rile Gangelui. Dacă vrei să ci
tești noi lucrări asupra Indiei 
îți propunem să-ți procuri cele 
două mari opere ale premierului 
Jawaharlal Nehru „Descoperirea 
Indiei" și „Autobiografie" recent 
publicate în limba romînă. Vei 
găsi • bogăție neasemuită de 
date, episoade din viața trecută 
și actuală a Indiei.

ale tinerilor 
Eficacitatea 
redacție s-a 
fie prin răs- 
tn coloanele 

noastre, fie prin scrisorile tri
mise celor direct interesați.

Așa s-a întîmplat și cu scri
soarea dumitale. Sezisai redacția 
că tovarășul Traian Jipescu a 
făcut o inovație dar nu a pri
mit încă recompensa prevă
zută de legea pentru rea
lizarea inovațiilor. Sezisarea a 
fost trimisă corespondentului 
nostru pentru regiunea Ploești. 
In urma cercetărilor făcute, a- 
cesta ne comunică următoarele:

„Lui Traian Jipescu i s-a ce
rut să execute o mașină de ge
luit. Era deci o sarcină de pro
ducție. Avînd însă o oarecare 
contribuție la îmbunătățirea ei. 
1 s-au dat drepturi de inovator. 
Dar Traian Jipescu nu a reali
zat singur îmbunătățirea care 
pretinde a fi a sa personală. De 
aceea era normal ca el să nu 
primească decît cota cuvenită în 
cadrul colectivului din care a 
făcut parte. A primit cea mai 
mare sumă”.

Iată, tovarășe Dinu, care este 
realitatea. Sezisarea a primit a- 
tenția cuvenită, dar concluzia 
noastră este că nu ai avut drep
tate. Te rugăm să ne mai scrii, 
să dezvălui cu curaj lipsurile pe 
care le întflnești. Te sfătuim însă 
să verifici mai bine cele semna
late și să ne scrii numai atunci Casa pionierilor din Sibiu

La începutul

SECOLULUI NOSTRU

S. SPIREA

centrele regionale și raio-

cadrul manifestărilor spor- 
cu prilejul Lunii prieteniei

SIMONA 1ONESCU — Bucu
rești.

E plăcut și folositor să știi 
să diansezi dar nu trebuie să fii 
chiar „atit de tare necăjită*4 
pentru că nu știi. Intr-adevăr 
dansul nu constituie numai un 
mijloc de distracție. Un om care 
știe să danseze frumos va avea

Bogăția șt frumusețea toamnei
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(Urmare din pag. l-a) 
fără rezoluții în jurul coaselor 
tipărite în antet.

Și deodată coasele au început 
să se miște. Fiecare hîrtie oare 
venea la plasă, la prefectură, în
grozea. Stilul rece, cancelaristic, 
lăsa locul frazelor scurte, înspăi- 
mîntate. Răscoală. RăscoalăI S-au 
pornit coasele la Corni, s-au por
nit la Orășeni, la Vlădeni, la 
Stîneești, s-au pornit la Drac- 
șani, la Mînăstireni, la Răchiți, 
la Micșeni, la Călinești... Ard 
conacele. Ce facem, dl. pretor ? 
Cu ce ne ajutați, dl. prefect ? 
Cum ne salvați, dl. prim mini
stru ? N-a sosit regimentul, nu-i 
nici măcar avizată gara în care 
are să sosească... Sîntem amenin
țați, așteptăm din secundă în se
cundă momentul fatal; acești 80 
de soldați au primit ordin să 
plece; rugăm și implorăm opri
rea acestora plus un escadron ca
valerie...

Telegramele se încrucișau. De 
la centru : luați cele mai energice 
măsuri... Vi se trimit încă 140 
soldați. Organizați urmărirea re- 
voltaților de prin Fîntînele și 
Simnicea... Trimiteți încă odată 
un regiment infanterie în orașul 
Botoșani.

Comandanții aveau în sfîrșit 
prilejul să verifice dispozitivele 
de luptă învățate la școala de 
război. Bătălia pentru oprirea 
invaziei țărănești la bariere. Pe 
poziții : 250 soldați din Batalio
nul 8 vînători. „Din acei opt 
răniți pe ziua de 5 martie au mai 
murit patru : s-a dispus de către 
parchet înmormîntarea lor". Noul 
prefect adresa ministrului ra
poarte peste rapoarte în care era 
vorba de „armonia pentru mo- 
ment zdruncinată ce trebuie să 
existe între săteanul muncitor de, 
Sămînt și proprietarul sau aren- 
așul cultivator", preconiza „so

luții simple și echitabile" acestei 
„afaceri", despre drepturile pro
prietarilor „consfințite și prin art. 
19 din Constituția acestei țări 
care este legea legilor" ș.a.m.d. 
Și încheia totdeauna : primiți vă 
rog dil. ministru, etc. etc.

Ce să primească dl. ministru ? 
Poate cadavrele celor împușcați... 
Poate cantitatea de sînge vărsat

în ziua respectivă... Poate cenușa 
satelor incendiate. „Și alta nimic" 
— cum scria atît de frumos Gri- 
gore Baron Kapri, a cărui moșie 
Bănești fusese și ea, firește, de
vastată.

După acea primăvară, «ni de 
zile hîrtiile venite de la centru 
au continuat să ancheteze. Cău
tau instigatorii. Să se raporteze 
dacă în comuna dvs. nu s-au 
ivit manifeste tipărite la tipogra
fia cutare. Să se raporteze dacă 
nu s-au aflat ruși de pe vasul 
Potemkin... Nu, la noi nu s-au 
găsit hîrtiile acelea. Am respect 
a vă raporta că în comuna Leor- 
da pînă în prezent nu s-au aflat 
indivizi potemehiniști despre 
care tratează ordinul domnia- 
voastre telefonic nr. 10.850/907.

In 1919, o nouă alarmă. 
„Către postul de jandarmi din 
Bosanci. S-a adus Ia cunoștința 
prefecturii ca la Podeni de pe 
moșia Bosanci s-au băgat cu for
ța, arînd pămîntul țărani din sa
tele Pocoleni și Rădășeni din ju
dețul Folticeni. Prefectura din 
Folticeni a fost invitată de a lua 
imediat măsuri pentru retragerea 
oamenilor".

Cu fiecare deceniu neliniștile 
stăpînilor cresc. Intr-o regiune 
cu slabă dezvoltare industrială 
iată că se ivește o primejdie nouă 
a cărei simplă prezență îi în- 
crîncenează pe învingătorii țăra-

nilor de la 1907. împotriva ei, to
tul este binevenit: și bîtele și 
băutura, și vorbăria. Un oarecare 
Gavril Odocheanu cere permisiu
nea sâ țină o conferință la 20 oc
tombrie 1929. Are de gînd să 
vorbească despre multe lucruri 
bune și folositoare, între care, 
la punctul II: „Combaterea idei- 
lor sociali sto-comuniste cari sînt 
destul de dăunătoare statului". 
Avea să urmeze petrecere cu 
dane pînă la ora 5 dimineața, cu 
bufet — mîncări reci, vin și 
bere. Rezoluția pe cerere a șefu
lui de post de jandarmi: „Se 
recomandă de noi cu condițiunea 
de a nu fi tulburată liniștea și 
ordinea publică".

Ideile „destul, de dăunătoare 
statului" n-au putut fi suprimate 
cu toată elocința d-lui Odochea
nu. In acei ani Constantin Ivănuș 
organiza la Frasin muncitorii fa
bricii de cherestea „Societatea 
Moldova" în revendicarea unui 
contract colectiv de muncă care 
să prevadă 50 la sută spor de 
tain, construcții de băi, sală de 
mese, oprirea concedierilor, lem
ne de foc, angajarea muncitorilor 
din sindicat. Nu mai era vorba 
de mișcarea spontană și anar
hică a coaselor. Pe muncitori și 
țărani îi ridica la luptă partidul 
comunist; sfîrșitul nedreptății nu 
putea să mai fie departe.

țCTXEMATObHAHE)

Prologul — PATRIA , O mică în- 
tîmplare - REPUBLICA. BUCU- 
REȘTI, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO- 
POARE. LIBERTĂȚII; Detașamen- 
tul lui Vaska Trubaciov — MA- 
GHERU, ELENA PAVEL ; Pozna
șii din Biărenberg 
Lumini verzi —
I. C. FRIMU ; 
VIȚA ; Mikolka 
LEX. SAHIA. 
Lissy—VICTORIA VASILE ROAI- 
TA, ARTA ; Căpitanul șl eroul său 
- DOINA. ALIANȚA ; Povestea 
unui om adevărat — MAXIM 
GORKI ; Călătorie în tinerețe — 
AL. POPOV, MIORIȚA, N. BAL.

CENTRAL: 
V. ALECSANDR1 
Al 41-lea - GRI- 

cel viteaz — A- 
DONCA SIMO ;

CESCU ; Săptămînă filmului romi, 
nesc de desen animat — TIMPURI 
NOI ; Aleko - TINERETULUI : 
Vreau să cînt - LUMINA. GH. 
DOJA, VOLGA ; Floarea de piatră 
- CULTURAL ; Fiii munților - 
UNIREA. MUNCA; Vocație - C. 
DAVID ; Papa dolar - FLACARA; 
Misterul din vechea mină — MO. 
ȘILOR ; Aspecte de la Festivalul 
de la Moscova — 23 AUGUST. 
Discordia - ILIE PINTILIE; Două 
victorii - M. EMINESCU ; Păian-
Jenul de aur-1 MAL BOLESLAW 
BIERUT; Vultur 101 - COȘBUC; 
Fiica Tibetului - OLGA BANC1C; 
O vară neobișnuită — AUREI 
VLAICU.

Lokomotiv- Moscova 
a cîștigat 

.Cupa U.R.S.S.”
Sîmbătă s-a desfășurat la Mos

cova finala „Cupei U.R.S.S." Ia 
fotbal în care s-au întflnit echi
pele Spartak și Lokomotiv, arr 
bele din Moscova. Jucînd exceleu 
echipa Lokomotiv a obținut o nes
perată victorie cu scorul de 1—0, 
adjudecîndu-și prețiosul trofeu.

Cernișevski
despre dragoste

(Urmare din pag. l-a)

— esența vechilor stăpînitoare 
capătă în mine o valoare și un 
farmec nou, suprem, care nu a 
fost cunoscut pînă la mine și față 
de care tot ce a fost pînă Ia mine 
nu înseamnă nimic*4. Pentru Cer- 
niȘevski importanța unei concepții 
înaintate despre drepturile omului 
și respectul față de independența 
și libertatea aceluia cu care con- 
viețuiești, constituie și secretul 
trăiniciei iubirii — „această fla
cără puternică a vieții*4. „Să-ți pri
vești soția așa cum îți priveai lo
godnica; să știi că ea are în fie
care clipă dreptul de a-ți spune: 
„Sînt nemulțumită de tine. Plea
că!...44 Să-i recunoști tot atît de 
sincer, de fățiș și de nelimitat 
cum recunoști amicilor tăi dreptul 
de avea sau nu simțăminte de 
prietenie față de tine; și atunci, 
la zece ani sau la douăzeci de 
ani după cununie, îi vei fi tot 
atît de drag cum i-ai fost cînd îi 
erai logodnic*4. în sprijinul acestei 
păreri a lui Cernîșevski vin ne
numărate exemple din literatura 
clasică universală. E destul să ne 
referim la două din operele dra
matice ale lui Ibsen: „Nora“ și 
„Doamna Mării**. Amîndouă, le- 
gînd tema dragostei de problema 
emancipării femeii, arată că a- 
tunci cînd o femeie e jignită în 
demnitatea ei de om, răpindu-i-se 
încrederea, aprecierea, indepen
dența și libertatea de a dispune 
de propria ei persoană, întreaga ei 
ființă se opune răzvrătită dragostei. 
Dragostea Norei se stinge cînd își 
dă seama ce puțin au însemnat 
sacrificiul și calitățile ei pentru 
preocupările egoiste ale soțului, 
pentru care nu era decît o păpu- 
șică agreabilă, cu posibilități și 
trebuințe superficiale. în inima 
Doamnei Mării dragostea se a- 
prinde de îndată ce i s-a recuno
scut dreptul de a-și alege nesilită 
drumul de urmat, în viață.

Cernîșevski era însă un experi
mentat cunoscător al vieții și un 
prea fin psiholog ca să se mărgi
nească numai la sublinierea rădă
cinilor morale ale adevăratei pa
siuni. Doctorul Lopuhov și Ve- 
rocica — eroii romanului său — 
erau amîndoi oameni cu o con
cepție progresistă despre viață și 
cu o înaltă ținută morală. Dar 
Verocica era veselă și Lopuhov 
serios și retras ; ei îi plăcea socie
tatea, el prefera singurătatea, el 
era reținut în afecțiunea dăruită 
soției, ei îi lipsea pornirea caldă 
și nestăvilită a dragostei lui. în 
deosebirea firilor celor doi soți a 
stat puterea care a destrămat că
minul la temelia căruia dragostea 
a așezat prima cărămidă. Din calda 
înțelegere a lui Cernîșevski pentru 
pățania eroilor săi se desprind 
sfaturi menite să păstreze neatinsă 
flacăra iubirii, care îmbogățesc și 
complectează învățătura ce în
deamnă la grija pentru înțelegerea 
particularității caracterului viito- < 
rului tovarăș de viață. Căci și ] 
pentru Cernîșevski, cu toată marea 
importanță pe care o dă premi- ; 
zelor morale și raționale, dragostea i 
rămîne tainic imbold al inimii, ce ] 
nu poate fi provocat d' nici un '

act de voință și nici nu poate fi 
stins printr-un simplu decret al 

! rațiunii. „Dacă imboldul nu vine 
i de la natură sau nu este pricinuit 
i de viața însăși, independent de 
i voință, totul este zadarnic; nu se 
! va naște niciodată printr-un act
■ de voință. Fără imboldul inimii 
i nimic nu sc face așa cum trebuie"
i Acest punct de vedere explică t 
i ce în paginile închinate dragostei,
■ Cernîșevski, departe de a fi un 
l predicator ascet, propovăduiește
• afecțiune gingașă, duioșie și entu-
• ziasni tineresc în răspunsul tandru
• dăruit nevoii de a fi iubit, pe
• lingă prietenie, respect și încre- 

dere reciprocă. Cu delicată atenție
■ încearcă să se apropie Cernîșevski 
i de esența dragostei. Dragostea ră

sare luminoasă, ca o perlă des- 
ghiocată din scoica aparențelor 
ce-i întunecă adevărata strălucire.

, Nu se confunda nici cu prietenia, 
nici cu recunoștința, nu e nici 
vanitate, nici neliniște și nici 
egoism. E dăruire necondiționată 
care acceptă sacrificiul propriei 
fericiri, în dorința de a produce 
și apăra fericirea ființei iubite. 
„Mai bine aș muri decît să-1 las 
pe omul acesta să facă pentru 
mine un lucru neplăcut Iui... inai 
bine aș muri decît să știu că din 
pricina mea suferă sau se lipsește 
de vreun lucru. Vezi, o pasiun 
care glăsuiește astfel înseamnă a 
devărata dragoste". Sacrificiul e 
acceptat de Cernîșevski numai în 
acest înțeles și nu cere nici pier
derea independenței și a libertății 
vieții personale, nici fapte care 
să întineze curățenia conștiinței. 
Oamenii lui Cernîșevski nici nu 
ucid din dragoste, nici nu fură, 
nici nu-și înjosesc in nîci un fel 
demnitatea umană. Lopuhov re- 
nunțînd Ia fericirea lui nici nu 
se sinucide părăsind-o pe Ve- 
rocica, nici nu-și caută uitarea în 
beție, ci-și păstrează neștirbită in
tegritatea frumuseții morale.

Departe de a fi un factor care 
distruge, dragostea clădește și 
înalță. „Cine nu a simțit cum 
dragostea dă avînt tuturor forțe
lor omenești, nu a cunoscut nici
odată dragostea adevărată... Rostul 
dragostei este de a face pe oameni 
să se înalțe, să se depășească pe 
ei înșiși și să se ajute unii pe 

Pin maxîmele date și altele 
asemănătoare se deduce aprecierea 
lui Cernîșevski asupra influenței 
pozitive a dragostei în viața so
cială. îndragostiții scrierilor sale 
nu se refugiază în lumea visuri
lor, amețiți de beția pasiunii ce 
se mistuie în propria ei flacără. 
Rămîn luptători pentru îmbinarea 
fericirii proprii cu fericirea în
tregii societăți, căci pentru ei a 
spune „simt bucurie și fericire*4 
înseamnă a dori ca „toți oamenii 
sa bucuroși și fericiți". înțe
leasă în acest fel dragostea se in
tegrează mijloacelor de luptă pen
tru educația unui tineret care să 
îmbine cauza propriei lui vieți cu 
cea a poporului din care face 
parte.

Iată de ce luptătorul Cernîșev
ski a acordat, Sn studiul proble
melor etice legate direct de cauza 
revoluției, un loc important dra
gostei.
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Luînd 
plenară 
O.N.U., 
lei de

cuvîntul în ședința 
a Adunării Generale 
din după-amiaza zi- 
25 octombrie, în le-

La O.N.U
NEW YORK 26. — Corespon

dentul Agerpres transmite: In 
ședința plenară din după-amiaza 
zilei de 25 octombrie. Adunarea 
generală O.N.U. a reluat discu
tarea plîngerii siriene, după ce 
eforturile delegației Statelor 
Unite de a amîna „sine die“ dis
cutarea acestei plîngeri, au eșuat.

Au luat cuvîntul delegații Bul- 
:i, Sudanului, Rotnîniei și 
niei care au sprijinit cererea

DISCUTAREA
plîngerii SIRIEI

R. P. R. sprijină Siria 
împotriva pericolului 
de agresiune

Siriei privitoare la numirea de 
către O.N.U. a unei comisii de 
anchetă.

Delegatul S.U.A., Cabot Lodge, 
a rostit un discurs în care au 
abundat calomniile antisovietice, 
dar care nu a avut nici o legă
tură cu plîngerea siriană sau cu 
situația din Orientul Apropiat și 
Mijlociu. Aceste instigări provo
catoare nu au făcut decît să a- 
rate că Lodge nu dispune de

contra-argumente convingătoare 
pentru a răspunde la faptele men. 
ționate în declarațiile delegaților 
Siriei și Uniunii Sovietice.

La sfîrșitul ședinței au mai 
luat cuvîntul reprezentanții Olan
dei și Cubei care au căutat să 
scoată basma curată Turcia 
pe ocrotitorii ei americani.

Discutarea plîngerii Siriei 
continua în ședința plenară 
28 octombrie.

Și

Delegația R.P.R. sprijină propunerea siriană
Cuvîntarea tov. fon Gh. Manrer

gătură cu plîngerea Siriei, tov. 
Ion Gh. Maurer, ministrul Afa
cerilor Externe al R.P.R, a spus 
printre altele că delegația romî
nă » exprimat îngrijorarea legi
timă a guvernului și poporului 
romîn fată de agravarea încor
dării în Orientul Mijlociu ți în 
special fată de campania îndrep
tată împotriva Siriei.

Arătînd că plîngerea siriană 
cere o examinare urgentă de că
tre Adunare și 0 neîntîrziată lua
re de măsuri corespunzătoare, 
vorbitorul a declarat:

Cu atît mai mult acest lucru 
se impune cînd faptele grave’pe 
care guvernul sirian le aduce în 
sprijinul cererii sale sînt atît de 
evidente.

Căci ce dovezi «r mat trebui 
pentru a certifica existența de
clarației Departamentului de stat 
din 7 septembrie 1967, care a 
constituit semnalul oficial al 
măsurilor militare îndreptate îm
potriva Siriei ? Și cine ar mai

putea pretinde vreo dovadă des
pre spectaculoasele expedieri de 
arme americane în Turcia, în 
Iordania și în alte țări din O- 
rientul Mijlociu, despre manevre
le demonstrative ale flotei a 6-a 
americane în apropierea terito
riului sirian și despre frecventele 
debarcări de trupe americane pe 
teritoriul turcesc ? Ar mai trebui 
oare dovedite cu ceva concentră
rile de trupe turcești la granița 
siriană cînd ele n-au fost tăgă
duite nici de către reprezentantul 
turc care, de altfel n-a dezmin
țit nici declarația atît de eloc
ventă a lui Ismet Inonu ? Șînt 
cumva aceste masive concentrări 
de trupe făcute în scopuri defen
sive? Amenință într-adevăr Si
ria pe cineva ? In acest caz cum 
s-ar explica declarațiile de altfel 
repetate ale tuturor statelor ata- 
be, că Siria nu amenință pe ni
meni și că cumpărările de arme 
de către Siria sînt exclusiv de 
competenta internă a Siriei ?

Și, în sfîrșit, dacă Turcia ar 
fi „grav amenințată" cum se 
face că cel care o semnalează 
cel dintîi este tot dl. Dulles, la

La frontierele Siriei
continuă provocările

7 septembrie 1957, și că ecoul 
turc se produce abi.a după două 
săptămîni la 24 septembrie, cînd 
se pronunță dl. Menderes pentru 
prima 
gătură

Nici 
toriul 
sprijin 
care plănuiesc răsturnarea regi
mului legal din Siria reprezen
tantul turc n-a pomenit nimic în 
cuvîntarea sa.

Ocupîndu-se de problema in
strumentului O.N.U. care să stu
dieze și să verifice situația fap
tică și să informeze Adunarea 
Generală, tov. Ion Gh. Maurer a 
declarat că delegația romînă con
sideră că nici o altă propunere 
nu poate înlocui măsura cerută 
de către guvernul sirian — nu
mirea de către O.N.U. a unei co
misii alcătuite din reprezentanți 
ai statelor membre.

După ce a arătat că politica 
S.U.A. în Orientul Mijlociu își 
găsește expresia în „doctrina 
Eisenhower" și că premizele și 
obiectivele pe care și le propune 
această doctrină sînt contrare li
terei și spiritului Cartei O.N.U. 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.P.R. a declarat că în poziția 
americană se ghicește limpede 
intenția de a împiedica examina
rea problemei de către O.N.U., 
intervenția O.N.U. și aplicarea 
principiilor Cartei O.N.U. în O- 
rientul Mijlociu, cu alte cuvinte

oară în mod oficial în le- 
cu Siria ?
despre stabilirea pe teri- 
turc a unui punct de 
pentru emigranții sirieni

intenția de a scuti politica ex
ternă a S.U.A. în această regiune 
de orice obligație față de nor
mele unanim admise ale vieții 
internaționale.

Iată ceea ce obligă pe fiecare 
dintre noi să-și afirme convinge
rea că mai mult ca oricînd, fie
care stat membru, fie el mare 
sau mic, trebuie să-și aducă în 
mod activ, pe măsura posibilită- 
ților. contribuția la apararea și 
traducerea în viață a principiilor 
Cartei.

In acest spirit, guvernul romîn 
își exprimă satisfacția față de 
atitudinea de înaltă principialitate 
a Uniunii Sovietice în problema 
Orientului Mijlociu.

Tov. Ion Gh. Maurer, a atras 
atenția Adunării Generale asupra 
unui anume paralelism între eve
nimentele care au precedat agre
siunea anglo-franco-israeliană îm
potriva Egiptului și cele ce se 
desfășoară astăzi privind Siria.

Acestea sînt problemele, a. de
clarat jn încheiere vorbitorul, pe 
care delegația romînă înțelege 
să Ie semnaleze astăzi cu odazia 
discutării problemei ridicate de 
plîngerea guvernului sirian, EA 
SPRIJINĂ PROPUNEREA ACE- 
SȚUI GUVERN PENTRU NU
MIREA UNEI COMISII A ADU
NĂRII GENERALE, ÎNSĂRCI
NATA SA EXAMINEZE SITUA
ȚIA LA FAȚA LOCULUI ȘI SA 
INFORMEZE CIT MAI REPEDE 
ADUNAREA.

Delegația romînă afirmă hotă- 
rîrea guvernului său de a parti
cipa la toate acțiunile organi
zate în conformitate cu Carta 
O.N.U. pentru împiedicarea agre
siunii ca și pentru ajutorarea 
victimei unei eventuale agresiuni.

★
NEW YORK 26 (De la cores- 

pondentul special Agerpres): In 
ziua de 25 octombrie ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Romîne, Ion Gh. Maurer, 
a oferit o masă în saloanele hote
lului Waldorf Astoria în cinstea 
conducătorilor unor delegații par
ticipante la lucrările Adunării 
Generale a O.N.U.

Siriei, Khalil Kallas, următoarea 
comunicare din partea guvernului 
Republicii Populare Romine pen
tru a fi adusă la cunoștința gu
vernului sirian.

DAMASC 26 (Agefpres). — In 
ziua de 26- octombrie 1957 mini
strul R.P. Romîne la Damasc, 
Alexandru Steflea, a făcut mini
strului Afacerilor Externe a l. al

„Guvernul și poporul romîn privesc cu profundă simpatie hotă- 
rîrea fermă a guvernului și poporului sirian prieten de a lupta 
pentru apărarea independenței naționale și a integrității terito
riale a Siriei împotriva amestecului unor puteri străine în tre
burile sale interne șl a încercărilor de dezlănțuire a unui război 
agresiv împotriva acestei țări.

Interesată în menținerea și apărarea păcii în Orientul Apro
piat și Mijlociu, Republica Populară Romînă, alături de cele- 
lalte state iubitoare de pace, sprijină lupta poporului și guver
nului sirian în vederea zădărnicirii încercărilor de încălcare a 
suveranității și independenței Siriei și pentru preîntîmpinarea 
unui conflict care ar aduce grave prejudicii intereselor vitale ale 
tuturor popoarelor aflate în această regiune și cauzei păcii ge
nerale.

Guvernul R.P. Romîne va susține demersul guvernului sirian 
la O.N.U. și va cere Organizației Națiunilor Unite ca — în 
conformitate cu țelurile și principiile Cartei — să ia toate mă
surile care se impun pentru prevenirea unui act de agresiune 
împotriva Siriei, pentru a se pune capăt politicii de presiune, 
intervenție în treburile interne și amenințare de folosire a forței 
împotriva statelor din Orientul Apropiat și Mijlociu, pentru salv
gardarea păcii și securității în această regiune".

încheierea tratativelor
McMillan - Eisenhower

rezultă de ase- 
și Anglia nu 

ajungă la un 
la dezarmare, 

la un acord cu

WASHINGTON 26 (Agerpres). 
— La 25 octombrie s-au terminat 
la Washington tratativele care 
au durat trei zile dintre McMil
lan, primul ministru al Marii Bri
tanii, și președintele Eisenhower 
La încheierea tratativelor s-a dat 
publicității un comunicat comun 
denumit „Declarația cu privire la 
comunitatea de țeluri1*. Din acest 
amplu document întocmit în ter
meni generali rezultă că guver
nele S.ll.A. .................. ..............
tenționează .„_____ ____  . .. . ..
înarmărilor șl să continue poli- politică a Turciei împotriva Si- 
tica „de pe «nzitli rU fnrta". riei

șl Marii Britanii in* 
să intensifice cursa

Din comunicat 
menea că S.U.A. 
intenționează să 
acord cu privire 
cu atît mai mult
privire la interzicerea armei nu
cleare și termonucleare întrucît, 
după cum rezultă din comunicat, 
ele vor duce ca și pînă acum în
treaga lor politică bazîndu-se pe 
„forța de intimidare a armei nu
cleare". Din comunicat rezultă de 
asemenea că S.U.A. și Anglia 
vor sprijini și pe viitor actuala

oocc >o«oaoooooooeoaooooeooooooe©oeooeo30*  
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| Un bețiv își tîra picioarele pe 8 
2 calduriniul străzii pustii. Se | 
8 despărțise de niște gălăgioși ? 

amici de chef. S-a oprit lingă | 
.« un felinar ,tși l-q îmbrățișat. Nu S 

știu dacă felinarul s-a simțit 8 
g stingherit, cert este însă că be-1 
8 țivul s-a considerat jignit în o 

amorul său propriu de indife- 8 
g rența felinarului. Supărarea și-a | 
8 tradus-o prin cîteva răcnete pe g 

care orice ascultător al „rock 8 
8 and roll“-ului le-ar considera, 3 
8 dezamăgit, blânde exclamații, g

Răcnetele l-au epuizat definitiv 8 
8 și confundînd caldarțmul cu | 
8 patul propriu s-a întins în mij- g 
g locul străzii. Așa a fost. 8

0
de pomină

*

8

DAMASC 26 (Agerpres). — și va stărui cu hotărîre asupra 
TASS transmite : După cum reia- examinării plîngerii Siriei la 
teaza presa, avioane turcești con- ~ 
tinuă să efectueze zboruri provo
catoare deasupra frontierei si
riene. La 24 octombrie cîteva a- 
Vioane turcești au zburat la mică 
înălțime deașupra orașului sirian 
de frontieră Kamîșlî. Se anunță 
de asemenea că cinci avioane a- 
mericane au violat din. nou spa
țiul aerian al Siriei, zburînd dea
supra orașului Latakya.

★
DAMASC 26 (Agerpres). — 

TASS transmite: Postul de radio 
Damasc a transmis declarația 
lui Sabrl Asali, primul ministru 
al Siriei. în care se spune că 
«guvernul sirian nu va accepta 
nici o mediere în vederea regle
mentării conflictului turco-sirian

O.N.U.
★

BEIRUT 26 (Agerpres). - 
ȚASS transmite; Ziarul libanez 
„AȘ-SARK" relatează că postul 
de radio din Iordania, care trans
mite informații și comentarii ca
lomnioase la adresa Siriei, este 
pus de fapt sub controlul misiunii 
militare amerieane. Conducătorul 
acestui post de radio, scrie ziarul, 
este unul din membrii misiunii 
— un maior din armata america
nă. Autoritățile iordnniene au dat 
dispoziții tuturor funcționarilor po
stului de radio să se subordoneze 
acestui maior amepințîndu-i că |n. 
caz de nesupunere' vor fi conce- 
diați sau întemnițați,

CAIRO 26 (Agerpres). — TASS 
transmite t Ziarul „AL-AHRAM** a 
publicat o informație a Agenției 
United Press in care se anunță 
că potrivit declarațiilor unor re
prezentanți ai cercurilor forțelor 
navale americane, S.U.A. au con
centrat în Marea Mediterană o 
flotă formată din 93 de nave mi
litare printre care 4 vase port
avion. 3 crucișătoare, 25 contra- 
torpiloare, 6 submarine și alte 
nave.

Presa franceză despre
Vizita delegației parlamentare 

romîne în Franța

-t-

Un gest de bunăvoință
MOSCOVA 26 (Agerpers), — 

TASS transmite î Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a hotă- 
rît să elibereze pe toți pescarii ja
ponezi condamnați pentru pescuit 
ilegal în apele teritoriale sovieti- 
ce sau care sînt anchetați fiind a- 
cuzați de aceasta. Decretul de am
nistiere a pescarilor japonezi a 
fost emis cu prilejul sărbătoririi

- celei de-a 40-a aniversări a Marii
■ Revoluții din Octombrie și pornind 
’ de la năzuința spre îmbunătățirea 
, continuă a

neze.
Decretul

Suprem al
i pinat în Japonia cu deosebită sa

tisfacție....... .............

relațiilor sovieto-jaj)o-

Prezidiului Sovietului
U.R.S.S. a fost întîm-

|

A început conferința 
U T. C din Ungaria
BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 

MTt transmite : La Budapesta 
și-a ■ început lucrările conferința 
Uniunii Tineretului Comuni si din 
întreaga Ungarie La deschiderea 
conferinței au fost de fală lanos 
Kada'r, președintele guvernului re
voluționar muncitoresc - țărănesc, 
prim secretar al C.C. al P.M.S.U,, 
conducători ai partidului și gu
vernului, reprezentanți ai organi
zațiilor obștești.

Pe ordinea de zi a conferinței 
figurează raportul de activitate al 
comitetului organizatoric pe în
treaga Ungarie al U.T.C. cu pri
vire la activitatea Uniunii, adop
tarea statutului U.T.C. și alegerea 
organelor de conducere ale Uni
unii.

PARIS 26. — Corespondentul 
special Agerpres transmite: Nu
meroase ziare franceze continuă 
să publice articole consacrate 
vizitei delegației parlamentare 
romîne în Franța..

Ziarul „COMBAT", care rela
tează pe larg în numărul sau 
din 25 ’octombrie despre vizitele 
făcute1 de delegația romînă la 
patatU'1 din Versailles, la-, fabrica 
de porțelan Sevres, la uzinele 
Renault, la Teatrul de Operă 
etc., redă de asemenea numeroa
se pasaje din declarațiile 
dp șeful deleg.atiei. 
Ștefan Nicolau, cu 
tor vizite.

„Șeful delegației 
romîne, dl. Nicolau scrie „Com
bat" ne-a declarat că scopul vi
zitei parlamentarilor romîni este 
strîngerea legăturilor de priete-

acad, 
prilejul

făcute 
prof, 
aces-

parlamentare

nie și colaborare între Franța 
și Romînia.

Dl. Nicolau a amintit de ase
menea despre recentele propu
neri făcute de guvernul romîn 
în legătură cu convocarea une» 
conferințe a țărilor balcanice și 
a vorbit despre importanța In
tensificării relațiilor economi
ce între Franța și Romînia, sub 
semnul politicii de destindere in
ternațională. Interesele comune 
ale țărilor noastre nu pot fi tă
găduite, a declarat dl- Nicolau. 
Limba franceză figurează în 
programele tuturor școlilor din 
Romînia".

„Referindu-se ’a vizita făcută 
la București de delegația paria’ 
mentară franceză în frunte cu 
Le Troquer — scrie în continuare 
același ziar — dl. Nicolau și-a 
exprimat speranța că în curind 
alte delegații vor vizita Romi’ 
nia".

poziții de forță". riei.

Moscova se înnoiește

■■ ■ ■

Anul acesta 2 milioane de locuitori din orașele sovietice pri
mesc în folosință apartamente noi.

în clișeu : Aspect al uniți șantier de construcții în noile car
tiere din partea de sud-veșt a Moscovei.

j Important este că un polițist l-a 8 
g invitat să-și regăsească patul. ? 
8 Normal, firesc. Se întîmplă și g 

la Paris, și la Londra, și la New 8 
8 York, și la Lisabona. Dar, ve- 2 
8 deți dumneavoastră, în cazul | 
| nostru bețivul era locuitor al 8 
8 orașului Fraga. Și, în plus, un | 
8 ziarist occidental trecea tocmai 8 
2 prin apropiere. Se clătina pu- 8 
8 țin, iar fantezia îi era stimu-1 
Viată de băuturi alese,'însă a- 8 
o mestecate fără alegere. La un 8 
g colț de stradă s-a ciocnit de | 
8 bețiv și de polițist. Bețivul < s-a 8 
8 adresat furios t
? — Uită-te, dom’le, unde 8

’ mergi. Bea mai puțin... g
i Abia atunci a observat tia- 8 
i ristul occidental că la brațul | 
; bețivului se afla polițistul. N-a g 
! stat pe ginduri și a alergat la 8 
! cabina telefonică. A cerut Vie- § 
I na- 8
I O zi mai tlrziu, sub semnă- 8 
; tura corespondentului din Vie-
na, ziarul londonez „Daily Te- g 
legraph" anunța... un mare in- 8 
cldent la Praga. Coresponden- g 
tul garanta că informațiile au 8 
fost obținute direct din Cehn- 8 
slovacia. Postul de radio Roma g 
a reluat știrea. La Roma, inci- 8 
dentul a ajuns... tulburări. Im- 8 
brățișarea bețivului cu felina-1 
rul însemna magazine devasta- g 
te și demonstrații. „II Popolo" 8 
și „Messagero" s-au bucurat. | 

Lisabona e mai departe de 8 
Praga decît Roma. Dar distanța | 
nu contează: la Lisabona s-au | 
auzit focuri de armă trase la 8 
Praga. 8

Dar despre bețiv P Oare ni- g 
meni nu-l pomenește ? Ba da. 8 
de el are grijă „France Presse" | 
care relatează că cineva a rostit | 
fraza : „Nun poate un om să 8 
se îmbete în liniște P". Cu a- 
ceastă frază bețivul este consa- g 
crat drept un martir al liberia- 8 
ții pe care comuniștii o... etc. | 
etc. -/

...Dimineața, un bărbat s-a | 
spălat pe- fața cu apă rece. 8 
Avea cearcăne la ochi ca după | 
o noapte nedormită. Mergea la g 
lucru puțin obosit. Nici nu bă- 8 g 
nuia ce emoție stârnise în opci- g 

jj dent beția lui, nici nu se gin- 8 
8 dea că acolo, în presa și radioul 8 
g reacționare, bîntuie o beție și g 
g mai dementă: beția calom-1 
8 niilor.

EDGARD OBERST I

Deasupra Pfalz-ului plutesc umbre de Wolfgang Neuhaus
scriitor din R.D. Germană

STOCKHOLM. - Acad prof. Ale
xandru Rosetti, care se află în 
Suedia la Invitația Universității 
din Lund a " * ’ '
la această 
rință despre istoria 
bii romîne.

BERLIN. - La 26 
deschis la Berlin o

ținut la 24 octombrie 
Universitate o conte, 

formării lim.

octombrie s-a 
______ ___  _ conferință a 
reprezentanților secțiilor de agita, 
ție și propagandă ale Comitetelor 
centrale ale Partidului Socialist 
Unit din Germania și Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. La 
conferință participă de asemenea 
și un reprezentant al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Conferința urmează 
să examineze mijloacele, formele 
și căile de luptă împotriva impe. 
rialismului și militarismului ger. 
man.

MOSCOVA. — „Pravda“ anunță

Noul ministru 
al Apărării al U.R.S. S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). - 
Agenția TASS transmite sub ti
tlul „Despre eliberarea lui 
Jukov" următoarea informație:

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a numit pe mareșalul 
Uniunii Sovietice Rodion Iakov- 
levici Malinovski, ministru al 
Apărării al U.R.S.S.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a eliberat pe mareșalul 
Uniunii Sovietice Gheorghi Kon- 
stantinovici Jukov din funcția de 
ministru al Apărării al U.R.S.S.

î

Cînd ne-am urcat în automobil la Berlin, clima din Ger-j 
mania de nord-vest era mai aspră decît este de obicei în j 
acest anotimp. Dar, mai departe spre apus, în ziua urmă-j 
to^re, pe cînd priveam Rinul șerpuind la picioarele noastre jj 
copacii erau în floare. Soarele strălucea pe cer, fapt ce ne-a 3 
făcut să ne desbrăcăm repede de pardesie și de haine și să -i 
le punem pe scaunul din spate. Ne-am continuat călătoria 1 
peste Main, în regiunea pito rească a Pfalz-ului,

De vorbă la un pahar 
cu vin

Ne bucuram, eram fericiți 
că puteam călători și cunoaște 
Germania cea împărțită. Par
fumul vițe} de vie părea că ne 
îmbată; mirosul pătrunzător

Colectivizarea complectă a agriculturii
in regiunea Constanța

(Urmare din pag l-a) 

împreună peste 575.000 ha. Aci, în marea familie a gospodăriei agri
cole colective, «lături de țărani muncitori romîni au pășit pe calea 
agriculturii socialiste și țărani de alte naționahtoți. Această unire fră
țească a țăranilor de toate naționalității? în marea gospodărie socia
listă ilustrează în mod grăitor politica justă, leninistă a partidului 
nostru în problema națională.

In acest? zile cu adevărat istorice, cînd satul dobrogean a luat și 
continuă să ia o nouă înfățișare, cînd viața fericită, lipsită de grija 
zilei de mîine, se face din ce în ce mai mult simțită, țăranii munci
tori din regiunea Constanța nu pot să nu-și aducă aminte de vre
murile cînd pe meleagurile noastre stăpîneau moșierii și chiaburii, 
de vremurile cînd mizeria și bolile secerau mii de vieți omenești, 
cînd țăranii muncitori erau înjosiți și socotiți buni numai, de a. fi ex
ploatați pentru a asigura o viață plină de huzur moșierilor și chia
burilor. a , u

Țăranii muncitori din regiunea noastră sînt ferm hotanți ca sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romîn să lupte pentru întărirea 
cuceririlor lor, pentru consolidarea succeselor obținute.

Comitetul regional de partid și comitetul executiv al Sfatului Popu
lar regional Constanța, întreaga organizație regionala de partid, sînt 
conștiente că terminarea colectivizării impune sarcini de și mai mare 
răspundere și în primul rînd sarcina de a îndruma și ajuta masele 
de țărani muncitori în lupta pentru continua întărire economico-or
ganizatorică a gospodăriilor agricole colective prin :

— mărirea suprafețelor de grîu, de porumb și a culturilor tehnice,
redînd agriculturii uncie terenuri din Delta Dunării ; ,

— dezvoltarea sectorului zootehnic, îndrumînd fiecare gospodărie 
colectivă, după condițiile specifice, să crească mai multe oi, porci și 
vite cornute;

_  dezvoltarea viticulturii și pomiculturii în raioanele în care există 
posibilități.

Se va acorda o atenție deosebită dezvoltării multilaterale a gos-

podanilor agricole colective și în special acelor ramuri care aduc 
mari venituri bănești.

Țăranii colectiviști din regiunea noastră au primit un ajutor deose
bit de înseninat din partea statului, în mașini agricole, tractoare, să- 
mînță și animale de rasă. Ei vor răspunde ajutorului dat de statul 
nostru democrat-popular mărind producția la hectar și numărul de 
animale, creîndîn felul acesta condiții de a vinde statului cantități 

’ tot mai mari de cereale și carne, intensificînd schimbul dintre oraș 
și sat — baza economică a alianței dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare.

Organele și organizațiile de partid din regiunea noastră vor munci 
în permanență pentru a îmbunătăți munca de educare a colectiviș
tilor în spiritul păstrării, apărării și dezvoltării avutului obștesc.

Chezășia consolidării succeselor, a dezvoltării gospodăriilor agri
cole colective, a creșterii conștiinței socialiste a colectiviștilor, o con
stituie continua îmbunătățire a muncii organizațiilor de partid.

Sîntem siguri că sub conducerea înțeleaptă a Comitetului nostru 
Central și cu ajutorul său, vom obține și în viitor noi succese în 
muncă și vom contribui cu toată energia și capacitatea noastră la în
tărirea patriei noastre dragi, Republica Populară Romînă.

Să trăiască și să se întărească eroicul nostru partid, în frunte cu 
Comitetul său Central care ne conduce pe drumul construirii socia
lismului și al făuririi bunăstării 1

Trăiască guvernul Republicii Populare Romîne !

Comitetul Regional P. M. R.
Constanța

Comitetul Executiv 
al Sfatului Popular Regional 

Constanța

și parfumat al pămîntului rea
văn ne mișca parcă mai repe
de sîngele prin vine. Ne-am o- 
prit pentru un scurt popas la 
un țăran, proprietar de vie și 
am coborît cele, dteva zeci 
de scări ce duc spre crama sa. 
Pe cîteva butoaie de vin șe
deau țărani și muncitori, cu 
pahare de vin auriu în mîini. 
Cînd am intrat, și-au întrerupt 
cîntul.

-— De unde veniți, domni
lor ?

Dar de câte ori nu răspunse
sem noi la această primă în
trebare de cunoștință I De a- 
ceea am răspuns „Berlin". De-- 
îndată veni și a doua întreba
re : „Est sau Vest Am răs
puns î „Est". Nimeni nu s-a 
supărat de aceasta.

— „Noroc r. Am stat ală
turi unii de alții și am ciocnit, 
în acele momente nu exista 
nici un fel de graniță, nici un 
fel de deosebire. Ne simțeam 
fii ai aceluiași popor. Cu a- 
ceeași sinceritate cu care am 
fost primiți și salutați, cu ace
eași sinceritate am fost între
bați : „la spuneți cum stau 
lucrurile pe la voi

Stăpînul viei se apropie de 
noi prietenos, împreună cu fiul 
său, în vîrstă de douăzeci de 
ani și intră și el în discuție;

— „Soarele a fost bun în a- 
nul trecut și recolta de vie a 
fost bogata. Am fi putut fi 
mulțumiți. Dar partea cea rea 
e tocmai la urmă. încheiasem 
contracte bune cu Republica 
Democrată Germană și am fi 
primit bani peșin — iar voi 
vinul nostru. Dar Bonnul a 
interzis exportul, afacerile in
terzonale s-au oprit. Acum șe- 
dem pe butoaiele noastre ai
doma doștilor pe ouă, zîmbi 
el acru. Bonnul zice: nu. Acum 
Iosef, fiul meu, umblă din 
oraș în oraș să vîndă vinul. 
Concurența e mare și sînt fe
ricit că pot vinde litrul cu 60

pfennigi. Dar impozitul nu 
mi-a fost redus. Am de plată 
6.000 mărci".

Le e greu viticultorilor de 
pe Pfalz. Nici astăzi nu știu 
cui o să vîndă recolta anului 
viitor. Statul vest-german nu-i 
ajută, ci dimpotrivă, boicotea
ză pe proprii săi țărani. Stă- 
pînii de la Bonn cîștigă mai 
mult din impozitele vamale pe 
care le încasează de la vermu
tul italian și vinul roșu fran
cez.

Ne-am luai rămas bun cu 
prietenie și căldură de la prie-

plaiuri s-a înălțat ca o ciuperca 
otrăvitoare, un oraș american, 
Camp Baumholder. Acest oraș 
are tot confortul. Am trecut 
prin acest oraș de trei ori: 
ziua, noaptea și iar ziua. 
Ne-am oprit în fața clădirilor 
moderne, înalte, care se în
tind în toată valea.

„Tot ce vezi, noi am plătit", 
ne-a spus un miner din co
muna Ruthweiller, pe plaiurile 
căreia fac manevre tancurile 
americane. Cuvintele acestea 
le-a rostit cu un ton amar, cu 
o pripire ca de ghiață. \meri-

fotografiat în buzunarele pan
talonilor. Inspecția dură 2 mi
nute. în cele din urmă auzi
răm cunoscutul „O.K.“ și tre
curăm de barieră.

tenii noștri. N-au vrut să 
mească nici un ban de la 
pentru băutură. Ne-au 
drum bun. în spatele nostru, 
soarele apunea, învăluind via 
într-o mare de aur.

Circulație pe risc propriu
Cu cît ne apropiam mai mult 

de Baumholder, cu atît deve
neam mai triști. Pe vremuri 
aci locuiau țărani, care semă
nau secară și ^rîu. Acum, pă
mânturile lor sînt de nerecu
noscut. Populația germană a 
fost înghesuită intr-un cartier 
al orașului. Străzile sînt domi
nate ziua de soldați americani; 
noaptea, acestora li se adaugă 
prostituatele. Noaptea, lumina 
unei stele strălucește deasupra 
orașului. Steaua aceasta are 
două culori. Dapă lumina ei e 
verde — și ea este vizibilă 
deasupra întregului oraș — a- 
tunci circulația pe străzi este 
îngăduită. Dacă lumina stelei 
este roșie, circulația este in
terzis^, xleparecc au loc ma
nevre ale trupelor americane si 
vestgermane.

Din pitorescul peisajului n-a 
mai rămas nici urmă. Pămîn
tul a fost luat cu forța de la 
țărani, iar în locul roditoare
lor plaiuri se întinde acum, 
Cît cuprinzi cu ochiul, de la 
nord la sud, de la vest la est, 
un câmp întins pentru ma
nevre. In mijlocul acestor

cânii sînt urîli în această .. 
giune. E deajuns să începi con
vorbirea, aducînd vorba despre 
..Ami\ ca limbile se dezleagă. 
Statul de la Bonn nu are fon
duri pentru școli, grădinițe de 
copii și cămine de tineret. Dar 
bani suficienți are pentru a 
cheltui în cursul anului 1955 
suma de 3.251 milioane de 
mărci pentru acoperirea chel
tuielilor de ocupație și stațio
nare. $i puterile occidentale 
au cerut din nou milioane de 
mărci pentru trupele lor.

Am fost avertizați, înainte 
de a pătrunde în zona stelei 
verzi-roșii: să nu luați cu voi 
aparate de fotografiat. Cu 
toate acestea, le-am luat -cu 
noi. nu pentru că nu luam în 
seamă avertismentul, ci pentru 
că eram convinși că este mai 
util să facem un reportaj foto
grafic asupra manevrelor tru
pelor N.A.T.O.

Mașina ne purta pe o șosea 
sinuoasă. în serpentine. Cînd 
am ajuns sus, pe munte, ne-am 
oprit în fata unei bariere 

■ vopsite -în alb-roșu, cu inscrip
ții în germană, engleză și 
franeeză: „CIRCULAȚIA BE 
ACEST DRUM SE FACE PE 
RISCUL PROPRIU". Alte 
tăblii ne avertizau că este cu 
desăvîrșire interzisă pătrunde
rea pe terenul. manevrelor.

La barieră, un soldat ame
rican ne-a deschis portiera, 
ne-a privit cu îndoială și și-a 
băgat nasul în interiorul ma
șinii. Ascunsesem aparatele de .

re-

Uu pustiu al distrugerii

In fața ochilor noștri se in 
tindea un pustiu al distruge 
rii. Pămîntul era răscolit de 
tancuri, stîlpii de electricitate 
erau doborîți, copacii smulși și 
rupți — iată tot ce a rămas 
din pămîntul odinioară atît de 
roditor. Văzurăm apoi tancu
rile, la o depărtare destul de 
mare. Deodată de undeva iz
bucniră cîteva fulgere de foc. 
Unu. Doi. Trei. O mitralieră 
trăgea undeva și sunetul ei me
talic ne aduse aminte că cir
culația pe șosea se face pe 
riscul propriu.

Ne-am continuat călătoria 
Ne-am trezit în spatele unei 
coline unde am văzut urmele 
unei comune evacuate. Nu mai 
rămăsese decît un morman de 
ruine, stîlpi arși, rămășițe de 
zidărie printre care se înălțau 
bălăriile.

La o încrucișare de dru
muri, ne opri o sentinelă ame^ 
ricana cu casca de oțel pe cap 
și cu revolverul atârnat la cu
rea.

— „încotro ?"
— „Spre pădurea neagra', 

am spus.
El răspunse : „Aici pădure 

neagră nu este".
Am fost nevoiți să ne în

toarcem.
Am văzut în deajuns din 

primo călătorie printr-unul din
tre cele mai mari orașe-poli- 
goane militare de manevre a- 
mericane, de pe teritoriul ger
man t depozite de muniții, tu
nuri cu gurile îndreptate sprp 
răsărit. Am văzut cum pregă
tirile de război pe teritoriul 
Germaniei occidentale se fac 
cu sprijinul americanilor în 
ritm rapid.

Dar nu același lucru îl gîn- 
desc oamenii simpli, muncitorii 
și țăranii din R.F.G. Am stat 
de vorbă cu oameni de din
colo de Elba și mi-am dat. sea
ma că ei vor pacea la fel de 
aprins' ca și noi — cei din 
R.D. Germană........

1



Mat în trei mutări.

Dresoarea sovietică Nazarova demonstrează...

Cît de „blînd“ poate fi un tigru
Era o zi călduroasă de toamnă, dar tînăra excursionistă care-și 

croia drum prin pădurea deasă, fredonînd un cîutec voios, purta 
o haină groasă de piele vătuită și cizme care urcau pînă peste 
genunchi. Nimic nu părea să tulbure liniștea caracteristică a pă
durii cînd, deodată — ca în toate poveștile de junglă — un răget 
lugubru răsună prin desișul frunzelor.

La un moment dat, se auzi un 
Zgomot de crăci rupte și apoi, 
un cap uriaș de tigru apăru 
printre frunze. Ca și cum nimic 
nu s-ar fi întîmplat, eroina noa
stră merse mai departe, fără 
să-și îndrepte măcar privirea 
către ochii sticloși ai fiarei. Ti
grul se arcui, gata să sară a- 
supra pradei, apoi — deodată — 
mușchii i se destinseră ți încet,

stei experiențe i-a fost prilejuită 
Mărgăritei Nazarova de recentul 
turneu întreprins în orașele din 
Extremul Orient. In apropierea 
unui orășel prin care trecu an
samblul de circ, Margarita des
coperi o pădurice adecuată pen
tru a pune tigrul la încercare. Și 
după cum afl putut vedea, încre
derea îmblînzitoarei în animal 
nu a fost înșelată, chiar dacă —

nesimțite în cameră. Labele sale 
mari nu făcură nici un zgomot, 
intundindu-se în covorul gros. 
Inutil să spunem cit de mare a 
fost groaza invitaților la apari
ția neașteptată a fiarei, iar 
groaza acestora nu se potoli 
nicidecum cînd Margarita, foarte 
dezinvoltă... „prezentă" tigrului | 
mi satirii pe nume. Purș asculta 
cuvintele stăpinei sale — ba 
schiță parcă și un „zîmbet" de 
amabilitate — și apoi se așeză 
foarte liniștit la picioarele noilor 
sale cunoștințe. După cîteva mi
nute de liniște, în care timp mu
safirii nu mai putură găsi nici 
un subiect de conversație, ei se 
scuzară și;și luară rămas bun 
de la Margarita. Pentru a duce 
gluma pînă la capăt, Margarita 
se scuză la rîndj ei că nu-i 
poate conduce pînă la ușă — 
la celălalt capăt al apartamentu
lui — asigurindu-i însă că... Purș 
le va arăta drumul! După cite 
se pare, niciodată nu li s-a părut 
celor doi tineri un drum mai 
lung decît cei cîțiva metri pînă 
la ușă I De altfel, se părea că 
Purș este obișnuit să facă ase
menea oficiu, căci ii conduse li
niștit.

Un meci de polo 
original

încet se apropie de tînără, cui-, 
cîndu-se la picioarele ei.

Experiența curajoasă a Măr
găritei Nazarova, cea mai cele
bră îmblînzitoare de animale 
sălbatice a Circului Mare din 
Moscova, reușise din plin. Era 
o experiență pe care Margarita 
intenționa de mult s-o facă, dar 
niciodată nu-i fusese dat prilejul. 
Imblinzitoarca voia să știe cum 
s-ar comporta tigrul ei preferat 
— uriașul Purș — dacă i-ar da 
drumul în mijlocul unei păduri 
și s-ar întîlni cu stăpina sa 
după citeva ore ?

Ocazia pentru realizarea ace-

pentru orice eventualitate — 
Margarita îmbrăcase un costum 
de protecție.
O glumă neobișnuită

Aceasta nu este decît una din 
multiplele „încercări44 la care își 
supune animalele îmblînzitoarea. 
Uneori, Margarita recurge la a- 
jutorul involuntar al prietenilor și 
cunoscuților ei, combinînd expe
riența cu cîte o mică farsă.

Intr-o bună zi, de pildă, o pe
reche de tineri prieteni au venit 
să-i facă o vizită la ea acasă. 
In timp ce gazda și musafirii 
stăteau de vorbă, Purș intră pe

Teama tinerilor invitați — ca 
și a tuturor celorlalți musafiri ne- 
obișnuiți ai Mărgăritei — era inu
tilă, căci îmblînzitoarea l-a supus 
pe Purș la multe încercări înainte 
de a-l... prezenta prietenilor. Deși 
— după cum arată Margarita — 
Purș a rămas în fond tot o fiară 
sălbatică, la fel de feroce ca toți 
semenii săi, dresajul îndelungat a 
fixat în animal cîteva reflexe con
diționate care sînt acum mai pu
ternice decît instinctele naturale. 
Experiența din pădure a însemnat 
de fapt „încercarea supremă" și — 
după cum am văzut — tigrul a 
fost la „înălțime".

Ultima îndeletnicire omenească 
pe care a învățat-o Purș este 
înotul. Și de astă dată tigrul s-a 
dovedit un elev docil și talentat 
și astfel cel mai recent număr de 
senzație al Mărgăritei Nazarova la 
circul din Moscova este... un meci 
de polo pe apă cu Purș!

POVESTE 
fara

CUVINTE

INSTANTANEE 
TEATRALE

LEUI
CEI

F
— Au ! Au ! Au ! Au ! Atențiune !
a răcnit leul odată 
ciupindu-se furios cu laba 
de coama roșie și bogată.

Au ! Au ! Au ! Au ! Aș vrea tăcere 
voi, animale ! Și-atențiune !
Cu-o nouă premieră voi deschide 
în teatrul nostru, noua stagiune.

Bineînțeles, voi pune piesa EU, 
iar distribuția n-o s-o schimbe nime .
Leoaica, elefantul, papagalul,

el, minunatul spunător de rime,

și șarpele, și tigrul, și maimuța,
ea, mima noastră cea neîntrecută...
Ei, da, colegi, voi toți, toți veți juca 
sub laba mea păroasă și temută.

Iar ție, tinerele urs, îi spuse
el, ursului, îți dau un rol ce-n teatru 
va fi pentru orice-o lovitură : 
tu vei intra cu tava-n actul patru !

— Cummmm ? Iarr cu tava ? Oarrre pînă cîîînd ? 
a mânii atît de indignat
că ierburile se înfiorară 
și pentru-o clipă, pomii-au tremurat.

O, dați-mi un prilej măcar odată 
să vă arăt că știu și eu ceva.
De șapte ani mă chinuiesc cu tava: 

ba intru mut, ba ies, tot mut, cu ea.

Iară de nu voi reuși nimic 
mă las de teatru ! Nu-mi va fi rușine.
Se va găsi cumva vre-o meserie 
și pentru cei netalentați, ca mine.

Și se-ncălzi de propriile-i cuvinte 
și se porni pe-un dans nemai văzut.
Cu sufletul dansase ursulețul 1 
Era, dansînd, de nerecunoscut.

H. S t o I p e r

$B URSUL 
Ii MĂR

A B U L Ă
Aplaudară cei de față, toți, 
treziți din vis, un vis adevărat, 
și frunzele chiar, cu gingașe palme, 
de pe copaci l-au tot aplaudat.

Au ! Au ! Au ! Au ! Tăceți odată !
A răcnit leul furios 
ciupindu-se cu laba groasă 
ds părul lui roșcat, stufos.

— Eu nu fac experiențe, nu!
Să facă cine-o să poftească. 
Pe coama mea nu las pe nimeni 
să-nvețe să se bărbierească !

Eu pun în scenă piese mari, 
doar cu-animale consacrate, 
cu lei, cu tigri, șerpi, maimuțe, 
ce știu să joace, cum se cade.

Eu lucrez doar cu nume rare 
ce au subtitluri — două rînduri, 
că lucrul curge ca izvorul
și nu te pun nicicînd pe gînduri.

Lor nu le spui nimic și joacă
Lor nu le-arăți un gest măcar.
Prin ei devin și eu un „nume“, 
și pot s-ajung maestru chiar.

Firește că aceste gînduri
n-a vrut la nimeni să le spună, • 
și a plecat, cu coada-n sus, 
uitînd să zică „noapte-bună“,
• • • * • • • • • » ii • * S •

NOTA AUTORULUI:

Ce bine-i, ce noroc pe capul nostru 
că leu-acesta laș și diplomat 
există doar în fabula lui Stolper 
și nu cumva-ntr-un teatru adevărat 1

In romînește de AUREL STORIN

CXD z"^-'

Există un lac situat în statul Massachutes (S.Uf.A.). Dar încercați 
să memorați denumirea lui. El sc numește Chargoggagoggmanchaug- 
gagoggchaubunagungamaugg. După cum vedeți lungimea denumirii 
lacului nu este mai prejos decît frumusețea lui.

Totuși această denumire poate părea scurtă în comparație cu alte 
denumiri geografice, care au pretenție să bată recordul mondial din 
acest punct de vedere. La Londra puteți lua bilet pînă la stația de 
cale ferată Llanfairowllgwypgyllgogerychwymdrobwllllantysilioggo- 
gorch Numai să nu scăpați trenul pînă cînd îl veți pronunța. Această 
stație și orășelul cu același nume cu un număr de locuitori invers 
proporțional cu numărul de litere din care este alcătuită denumirea 
se află pe țărmul de sud-est al insulei Anglesey. Denumirea lui nu
mără 58 de litere. Dar locuitorii întrebuințează rar denumirea com
plectă a orașului lor și se mulțumesc ku numele scurt de „Llanfair“.

Alb: Rel, Da7, Nbl, Cc2, 
Cd3, Ph7.

Negru : Rh8, Pc3.
Compoziția pe care o publicăm 

astăzi a fost creată încă din se
colul trecut. Faptul că o repro
ducem nu este o întîmplare. 
Ideea autorului ei, spaniolul To- 
losa Carreras a făcut-o nemuri
toare.

Sîntem siguri că peripețiile 
prin care trece pionul negru pînă 
să se transforme în damă, o să 
vă placă foarte mult, la fel ca 
și „generozitatea“ albului.

Dacă biciul n-ar fi mai mare ca el, ce călăreț ar mai fi 
Ionică...

CLANDESTINII

De ce RACHETA 
a întrecut SATELITUL
(Urmare din pag. l-a)

să se miște pe o aceeași or- 
circulară, cu viteze diferite, 
orbita circulară

care 
bită 
Dacă 
viteza este dată.

De aceea, lucrurile 
din cauza rezistenței 
cheta pierde viteză și 
tîndu-se menține pe orbita sa din 
cauză că forța de atracție a pă- 
mîntului devine mai mare decît 
forța centrifugă, racheta începe să 
coboare. Apropiindu-se de pămînt, 
prin aceasta cîștigă o oarecare vi
teză. La altitudinile actuale de 
mișcare, pierderea de viteză da
torită rezistenței aerului reprezin
tă aproximativ 40% din cîștigul 
de viteză obținut prin „cădere4*, 
îneît, pe noua orbită, racheta are 
o viteză mai mare decît pe orbita 
anterioară. în aceste condițiuni, 
racheta continuă să rămînă sate
lit, pe o orbită mai 
care se mișcă 
mare și deci 
telit care se 
mai lungă și 
că. Dacă nu ar exista acest cîștig 
de viteză obținut prin „căder^44, 
racheta ar cădea foarte repede pe 
pămînt.

Cînd racheta se va apropia mai 
mult de pămînt, la altitudini de 
100-200 km., densitatea aerului 
crescînd, pierderea de viteză va 
putea deveni comparabilă ca va
loare cu sporul de viteză, îneît, 
practic, viteza va rămîne constan
tă. în această situație, racheta nu 
se va mai putea menține mult 
timp ca satelit și va cădea repede 
pe pămînt, pe o spirală strînsă 
în jurul pămîntului. Ea va arde 
ca un meteorit la o viteză de 
mișcare care în nici un caz nu va 
fi mai mică decît viteza inițială 
pe care a avut-o pe prima orbită 
circulară, cea mai depărtată de 
pămînt.

este dată și

stau astfel: 
aerului ra- 
ne mai pu-

scurtă, pe 
însă cu o viteză mai 
va depăși sfera sa- 

mișcă pe o orbită 
cu o viteză mai mi-

mișcării pe o orbită 
fenomenele

în cazul 
în formă de elipsă, 
explicate sînt analoage în gene
ral, însă, ceva mai complexe.

Să reținem deci că racheta în
trece satelitul deoarece se mișcă 
mai repede decît acesta și are o 
orbită mai scurtă decît a satelitu
lui.

în sfîrșit, se mai face o eroare 
atunci cînd se afirmă că aceeași 
explicație dată pentru depășirea 
satelitului de către rachetă este 
valabilă și pentru rămînerea în 
urmă a rachetei, la începutul 
mișcării. Aceasta însă nu poate fi 
adevărat.

Rămînerea în urmă a rachetei, 
la începutul mișcării, trebuie pusă 
pe seama condițiilor de lansare, 
în adevăr, probabil că desprinde
rea sferei de racheta purtătoare 
s-a făcut prin intermediul unei 
explozii provocate de o încărcă
tură de pulbere. Explozia încăr
căturii a trimis sfera mult înainte, 
dîndu-i și un oarecare spor de 
viteză. în același timp, această 
explozie a cauzat etajului final o 
oarecare frînare care i-a micșorat 
viteza de mișcare. în felul acesta, 
de la început, între racheta satelit 
și sfera satelit a existat o anumită 
diferență de drum care ul
terior s-a anulat, pentru motivele 
arătate în prima parte a exptine- 
rii după care racheta purtătoare 
a întrecut sfera satelit.

Explicația dată în unele publi
cații că racheta a “ 1
în urma satelitului 
și-a micșorat viteza 
efectului rezistenței 
este justă. Aceasta ar 
de fapt, deși racheta 
viteză a continuat să 
aceeași orbită cu satelitul spre a 
putea realiza o asemenea diferen
ță mare de drum de 1000 km. 
ceea ce este imposibil. Totodată,

a admite că, deși racheta s-a miș
cat pe”orbite din ce în ce mai 
scurte, cu viteze micșorate din 
cauza rezistenței aerului, efectul 
inițial a fost de rămînere în ur
mă iar ulterior de depășire a 
satelitului, este paradoxal.

Pe de altă parte, această dife
rență mare de drum de 1.000 km. 
realizată • imediat după lansare, 
nici nu poate fi pusă pe seama 
micșorării foarte lente a vitezei 
din cauza rezistenței aerului. în 
schimb, diferența actuală de drum 
de aproximativ 30.000 km. între 
rachetă și satelit este consecința 
cîștigului de viteză realizat prin 
„cădere“ și a mișcării pe orbite 
din ee în ce mai scurte rezultate 
din apropierea de pămînt.

în încheiere, menționăm 
deși viteza rachetei crește și de
pășește satelitul aceasta nu înseahi- 
nă că racheta va avea o existență 
mai mare decît a satelitului. Ra
cheta va pătrunde mai repede în 
straturile dense ale atmosferei de
cît satelitul și va arde, în timp ce 
satelitul își va continua mișcarea 
încă multă vreme, așa cum s-a pre
văzut inițial.

Presa Italiană su- 
biliniază că in cadrul 
așa-zisei „pieți comu. 
ne europene" se des- 
fășoară în prezent un 
trafic ilegal de mun
citori, fiind în pri
mul rind vizați mun
citorii italieni șomeri.

Trecuți clandestin 
in Belgia, muncitorii 
italieni sînt șantajați 
de patroni cu denun
țarea în foța autorită
ților, atunci cînd re
vendică salarii mai 
bune și asigurarea 
împotriva accidente, 
lor. Adesea, munci
torii italieni emigrați 
în Belgia sînt recru
tați în Legiunea 
Străină de către a- 
genți ai colonialiști
lor francezi. Referin- 
du-se la această si
tuație ziarul italian 
„Paese Sera" scria. 
„Compatrioții noștri 
odată ajunși în Bel
gia. sînt constrînși să 
facă ceea ce vor 
tronii și uneori 
folosiți în mine 
care guvernul 
gian le exploata
trecut cu ajutorul de- 
ținuților la muncă 
silnică'. Cine se opune 
este denunțat autori, 
tăților ca fiind emi- 
grant clandestin, sfîr.

pi- 
sînt 

pe 
bel- 

în

șind în închisoare sau 
în lagăre de. concen
trare. Dacă nu moa- 
re înainte, la întoar
cerea în patrie acești 
oameni sînt luați în 
primire de un tribu- 
nai italian și legea 
nu este blîndă cu cei 
care se expatriază 
clandestin. Dacă ne- 
mulțumirile se ma
nifestă pe teritoriul 
belgian, unii dintre 
ei sfîrșesc în Legiu- 
nea Străină, cu groaz
nicele consecințe de. 
nunțate de întreaga 
lume civilizată'4.

Ziarul dă amănunte 
asupra felului cum sînt 
aceștia recrutați în 
Italia de către trimiși 
ai patronatului .bel- 
gian.

Muncitorii șomeri 
sînt recrutați cu pro
misiuni mincinoase 
pentru ca apoi, a- 
junși pe teritoriul 
străin „fără pașa
port", fără documente 
în țară străină, fără 
bani, să nu le ră
mînă altceva de făcut 
decît să coboare la 
zeci și zeci de metri 
sub pămînt pentru a 
cîștiga un salariu de 
mizerie. Tn fiecare 
săptămînă agenți de 
recrutare fac un tur-

neu la toți cel recru
tați și le cer 10 la 
sută din cîștig. . Cine 
nu plătește este de. 
nunțat autorităților 
drept „clandestin".

„Paese Sera" su
bliniază că regiunile 
cele mal înapoiate 
din puncte de vedere 
economic și unde șo. 
majul atinge cele mat 
ridicate proporții — 
dau cel mai mare 
procent de muncitori 
care se expatriază 
clandestin, fiind re- . 
cruțați de agenți 
străini.. „Zonele cele 
mai frecvente de a- 
genții de recrutare 
sînt cele din sud, în 
special Abruzii, Cala
bria, Sicilia și Sardi
nia, ca și marile ora
șe unde „negustorii de 
negri*' au țesut o ade. 
vărată rețea*'.

Rejet indu-se la a. 
ceeași problemă, zia
rul „Unita" 
niază că 
muncitorilor 
șomeri care
ză clandestin in Bel
gia se ridică la 700 
pe lună, în timp ce 
peste 60.000 de mun
citori italieni emi
grați legali sînt folo
siți în zona „piețil 
comune europene".

subli- 
numărul 

italieni 
emigrea.

rămas, inițial, 
din 'cauză că 
ca urmare a 

aerului fiu 
însemna că, 
a pierdut 

se miște pe

IN SATUL
LUI ADY

0 căruță mi-a înlesnit sosirea 
in satul lui Ady. Un sat obișnuit, 
pierdut undeva în zarea nesfîrșită 
a cîmpiei transilvănene. Același 
praf al drumurilor de țară, aceleași 
scîrțîituri de care ce se întorc în
cărcate, aceeași nostalgică melodie, 
a tălăngilor.

lată satul. Aceleași case. S-au 
mai înmulțit doar f infinite, grajdu
rile și hambarele. Oamenii au mai 
multe vite și mai multe roade. în
să nici în ziua de azi, oamenii a- 
cestor locuri nu se înstrăinează. 
Ady Endre a fost unul din puținii 
care au plecat din sat. Dacă ar fi 
plecat mai mulți, spun localnicii, 
ce s-ar fi făcut astăzi lumea cu 
atîți poeți ?

Și locurile și lucrurile din sat 
amintesc de Ady. Există casa în 
care marele poet a văzut lumina 
zilei. O casă ? Mai curînd o coli
bă, acoperită cu stuf și care în înăl
țime nu trece de cumpăna fîntinii. 
l-am pășit cu evlavie pragul. E 
goală. Acum cîțiva ani un foc 
bucnit într-o noapte furtunoasă 
ars în întregime acoperișul. Au
mas pereții de lut, groși și goi. Au 
pierit atunci amintiri de neegalat. 
Mai tîrziu casa a fost reconstituită.

în casa aceasta se vor aduna toa
te documentele și lucrurile care a- 
mintesc de Ady. Guvernul nostru a 
hotărît ca cu prilejul comemorării 
a 80 de ani de la nașterea poetu
lui să se înființeze aici casa-muzeu 
Ady Endre. Cînd am fost acolo, 
Szabo Catalina făcea tocmai cură
țenie. E o femeie trecută de 60 de

iz- 
i-a 
ră-

ani care l-a cunoscut îndeaproape 
pe Ady — a trăit doar în casa 
părinților acestuia de la 10 ani.

în curte, fîntîna cu cumpănă pă- 
răginită, un dud uriaș, care se spu
ne că a fost sădit acum 80 de ani, 
la nașterea lui Ady.

La doi pași de aceasta se află o 
altă casă. Aici au locuit mai tîrziu, 
cînd s-au căpătuit, părinții lui Ady. 
O casă mare, spațioasă, de cără
midă. Tot aici și-a avut mai' tîr
ziu camera și Ady cînd se 
cea acasă de la Oradea sau 
pesta, de la Debrețin sau 
O cameră mare, luminoasă, 
s-au păstrat pînă astăzi mai 
lucrqri aparținînd poetului. O cana
pea, o masă, un scrin, cunune de 
lauri și fotografii. Multe fotografii. 
Ady fotografiat la Paris (1904) la 
Budapesta și Oradea. Există și o 
fotografie tristă : 27 ianuarie — 
1919. Cimitirul Kerpeși. Singura 
fotografie, rămasă de la înmormîn- 
tarea poetului.

Pe scrin, cîteva glastre cu flori, 
o mască mortuară a poetului, anun
țuri mortuare și cîteva cărți. Ad
mir cărțile rămase de la Ady și ră
tăcite printre lucruri de bucătărie, 
borcane de compot și dulceață pe 
un dulap în camera de locuit a mă- 
tușii Szabo, aflată alături. Zola în 
piele verde, Moricz Zigmond în 
piele maro. în bunătatea ei naivă, 
mătușa Szabo ne invită.

— Dacă vă place, luați-le..,
Cîte cărți, cîte lucruri nu s-au 

pierdut oare în felul acesta ?
în curte o masă de piatră. Cîndva

întor- 
Buda- 
Paris, 
în ea 
multe

Casa în care s-a născut Ady Endre

a fost acoperită de un chioșc și 
iederă. A putrezit și s-a dărîmat. 
A rămas doar masa. în 1917 Ady 
Endre a scris aici, la casa părin
tească, ultima poezie. îl revăd par
că pe Ady cu fața sprijinită adine 
în mîna stingă. Așa stătea de obi
cei și scria ore în șir. Cu ochii 
săli mari, deschiși, în care era a- 
dunată deopotrivă bunătatea pen
tru cei obidiți și trudiți ca și ura 
nestăvilită pentru „ploșnițele" aris
tocrate, înbuibate, îmbogățite.
Odată doar a fost aici ospăț, 
Adevărat și uriaș ospăț, 
Atunci cînd mire-acestei țări 
El, Gheorgbe Doja

Și-n primăvara cînd din mii de 
părți

era

Săltau văpăi de bucurie
Poetul cu 

brună" a slăvit întotdeauna 
țea asupriților, a iobagilor, a mun- 
citoriloi, mîndrindu-se că este „no
bil opincar", „nepot al lui Doja". 
Aici, pe această masă de piatră a 
scris Ady în 1902 cuvintele : ,,Nu
mai cei slabi cad în genunchi. 
Cei tari sînt mulți. Viitorul îl 
clădesc aceștia. Un viitor mai bun. 
Viitorul nostru, al tuturor. Trebuie 
să terminăm odată cu rangurile, cu 
privilegiile, cu împilările, cu aris
tocrația și cu clerul și cu clasa 
exploatatoare4'. (Dintr-un articol 
publicat în „Nagyvaradi Naplo" 
—• „Ziarul Oradiei")

„ochi mari și pielea
noble-

gtDACpA Șl ADMIN ISIRA f IA Bucu(t|U Pia|« „ScfoteU*. ItU Z.oU lO. 1HAKUL Combioalul Eal'g'-tiQ „Caia L V. Statin'.

Și oamenii simpli l-au iubit în
totdeauna pe Ady Endre. în sat 
sînt mai mulți oameni care l-au 
și cunoscut.

Barna Iosif, un fost prieten și 
aproape de aceeași vîrstă cu poe
tul, ne povestește amintiri. De ci
te ori n-a povestit 
odată duminica, în 
copiii și-l roagă :

— Povestește-ne

el? Vin cîte- 
fapt de seară,

Barna 
baci... Și bătrînul nu se lasă mult 
rugat. Mai întotdeauna le poveste- 
-ște despre Ady.

— îi plăceau florile. Curtea era 
plină întotdeauna cu . flori din 
primele zile ale primăverii și pînă 
iarna. MaLmult ca florile, ca via
ța iubea însă libertatea, drepta
tea. El m-a îndemnat ca în 1918 
să intru în armata roșie ungurea
scă...

Aflăm că ultima dorință a poe
tului a fost să strîngă mîinile 
prietenilor săi din „Comitetul Na
țional" revoluționar, alături de 
care visase și luptase ani și ani 
de zile pentru libertatea adevăra
tă. Revoluția era doar revoluția 
lui, îndreptată împotriva ordinei 
vechi boierești, reacționare, privi
legiate, împotriva claselor domi
nante ; el o dorise, o invocase, 
o îmbărbătase.

Și generația tînără a satului îl 
cunoaște pe Ady Endre. Silaghy 
Margareta e o fată blondă, micu

ță. E instructoare de pionieri. îl 
cunoaște „bine de tot" pe Ady : 
îi știe versurile pe dinafară. De 
la ea am aflat că tinerii au de 
gînd să ia sub patronajul lor ca
sa și curtea în care s-a născut po
etul și că toți tinerii din sat pre
gătesc un bogat program cultural 
pentru ziua cînd se va împlini 
80 de ani de la nașterea poetului. 
Amintirea îi e cinstită și de bă- 
trîni ca și de tineri. Cinstirea cea 
mare a poetului e dată însă de 
viață. Ideile de înfrățire pe care 
le-a cîntat Ady Endre și pentru 
care a luptat, își găsesc astăzi o- 
glindirea în viața nouă pe care 
oamenii din fostul sat 
țiu — ' ‘
trăiesc deopotrivă. Viața pe 
poetul o visase, o dorise, o 
văzuse
Din mii de lumi, s-o zămisli

doar __ .
0 lume însă grea de bucurii, 
Și-această Vale-a Plîngerii de 
astăzi
O țară, scumpă tuturor va fi.

De curînd, baci Iosif Barna, fos
tul prieten al lui Ady Endre, a 
înălțat „Steagul roșu" deasupra 
primei întovărășiri din satul lui 
Ady.

Și drumurile și locurile și oa
menii au rămas aceiași. Numai 
viața lor s-a schimbat, așa cum, 
a dorit-o Ady.

AL. P1NTEA

M ecen- 
romîni și maghiari — o 

care 
pre-

una»
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