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Avînd să vă povestesc mai 

încolo niște extraordinare 
fapte de eroism, sper că-mi veți 
ierta introducerea redactată „fă
ră imagini". Fapt este că se îm
plinesc 
Reșița, 
bricat 
agregat 
tea lui 
cartea de vizită a industriilor 
evoluate. împlinirea acestui 
cincinal a fost sărbătorită in 
uzină prin intrarea în func
țiune a unui nou tip de tur
bină. în timp ce primul avea 
o putere de 3000 kw., cel de al 
doilea are o putere de 4.500 
kw. Totuși, noul tip se produce 
pe baza unui consum de mano
peră și materiale mai redus cu 
circa o treime decît al prede
cesorului său.

De curind, depășindu-și pro
priile lor angajamente, reșițe- 
nii au reușit să pună în probă 
o nouă turbină de 4500 kw., 
pentru a fi trimisă la termo
centralele care se construiesc 
in R.P. Chineză.

Dar, precum desigur bănuifi, 
producția acestei complicate 
mașini nu s-a desfășurat așa, 
simplu. S-au intîmplat multe...

Cel mty dramatic moment 
•— ni se povestește — a fost 
cel al probei subansamblelor. 
Era o* duminică dimineața cind 

s-a început proba; duminică, 
fiindcă e liniște, și dimineața, 
pentru că așa o probă se poate 
termina la începutul nopții, ba 
chiar și mai tîrziu. La „stan
dul mic“ soarele de iarnă se 
cernea prin geamurile înalte. 
Șeful secției, inginerul Ion Sbe- 
rea, împreună cu colaboratorii 
săi, ai; pus în probă, răbdători, 
fiecare element în parte. Pri
mul a reușit. Al doilea — a 
reușit. Al treilea însă... nici un 
„însă“ — a reușit și el. Oame
nii au stat pînă pe înserat in 
hală, cînd turbina întreagă a 
începui să meargă.

O veche și romantică tradi
ție a turbiniștilor cere ca pe 
marginea stativelor noilor tur
bine, spre a le dovedi mersul 
lin, să se așeze un pahar plin- 
ochi sau o monedă pe muche, 
l-am luat-o înainte inginerului. 
„Așa ați făcut, desigur... A fost 
emoționant ? Mi-a răspuns: 
„Avem instalație electronică— 
n-am mai făcut așa...“

A mers normal și ei au ple
cat acasă cu autobusul.

cinci ani de cind la 
in Rominia, a fost fa- 
intiiul turbogenerator, 
care prin complexita- 
este consacrat drept

Dar unde e momentul dra
matic? Unde e eroismul?

Eroismul... Să o luăm dina
inte.

Sectorul de turbine este for
mat mai ales din tinerel. Am

Eroismul 
constructorilor 

de turbine 
de la Reșița

— Unde ai învățat dumnea- 
ta meserie; urmezi vreun curs 3 
ceva, sau vreo școală? 3

— Acum, nu.
— Studiezi vreun manual? 3
— Da, mă uit... obișnuit... oZ 

așa. oj
— Și cine te-a calificat? 3
— Ei, păi eu sînt strungar ©< 

vechi...
— Cum „vechi"? 3
— Lucrez aici de la 15 ani.
— Și totuși, cine ți-a arătat 3 

întîi... vreun muncitor vîrstnic 3

Mobila 
romînească 
peste hotare
La expoziția internațională de 

mobile de la Köln, care se va des
chide la 8 februarie, participă și 
R.P. Romină.

Pavilionul țării noastre va pre
zenta vizitatorilor ultimele mo
dele de mobilă romînească : o su
fragerie lucrată în stil rominesc, 
două dormitoare, o cameră de zi, 
o cameră birou și alte mobile pe 
care astăzi industria noastră de 
mobile le exportă in mod curent 
în numeroase țări.

Exportul de mobilă fabricată în 
R. P. Romină reprezintă astăzi 
circa 15 la sută din livrările de 
produse finite din lemn. In ulti
mul timp „Exportlemn“ a în
ceput să livreze mobilă in Uniu
nea Sovietică, R. D. Germană, 
Belgia, Grecia, Liban, Arabia 
Saudită și in alte țări ale lumii. 
Pentru anul 1958 s-au șl primit 
o serie de comenzi importante.'

Vești bune 
de la metalurgiști 

și mineri
In ultima lună a anului trecut, 

muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la uzina cocsochimică a Com
binatului siderurgic Hunedoara 
au inscris mari succese pe linia 
îmbunătățirii calității cocsului 
metalurgic. Astfel rezistența coc
sului a ajuns Ia 300 kg. pe tobă, 
fapt care permite utilizarea lui 
cu mai mare randament în furna
lele combinatului.

in 1958, chiar în prima săptă- 
mină a lunii ianuarie cocsarii au 
livrat furnalelor cu peste 800 tone 
cocs metalurgic mai mult decit 
prevedea planul. Rezistența medie 
a cocsului trece acum de 305 
kg. pe tobă. Ca urmare s-a putut 
înregistra sporirea cantitativă și 
calitativă a producției de fontă 
fabricată cu cocs.

Folosind cele mai bune metode 
de pregătire și comprimare a șar
jei și respectind întocmai proce
sul tehnologic, cocsarii din schim
bul condus de ing. Emeric Kaba 
și maistrul Ștefan Starom au în
cărcat în cuptoarele bateriei și au 
descărcat zilnic in medie cîte 34 
piloți de cocs, depășind astfel 
simțitor sarcinile de plan.

★
In primele 12 zile din noul 

an minerii, Văii Jiului și-au între
cut sarcinile de producție cu 1,6 
la sută. Fruntașii pe bazin sînt 
minerii de la Vulcan care au 
extras peste plan în această pe
rioadă 1.467 tone de cărbune, 
precum și cei de la •Petrila ȘÎ 
Lonea cu un plus de 900 și res
pectiv 608 tone de cărbune. Co
lectivele minelor Aninoasa și 
Uricani și-au îndeplinit planul 
de producție prevăzut.

(Agerpres)

neau pahare cu șampanie în nu
mele „Războiului Sfînt“ și „Ful
ger“.

...Stăteau ascunși în răgăliile 
Prutului și trăgeau cu coada ochiu

lui hulpav spre 
pămîntul popoa
relor vecine.

Apoi, într-o zi. 
peste tufărișuri 
și crînguri usca
te, înfiorînd su
fletul poporului, 
răsună una din
tre cele mai o- 
dioase porunci 
ale fascismului 
din România :

— Vă ordon, 
treceți Prutul !

Niciodată sîr- 
mele stîlpilor de telegraf nu zor- 
năiseră mai cutremurător. Căldă
rile megafoanelor se mișcau în
tr-o parte și în alta ca niște ca
zane ce revarsă în atmosferă mi
rosul înecăcios al smoalei topite. 

...In vremea aceasta pe malul 
Mării Negre, între stînci, cîțiva 
uteciști ascultau cu răsuflarea în
tretăiată îngrozitoarea veste. Unul 
dintre ei, cu ochelari fumurii, 
vorbi cu o voce plină de calm și 
totuși schimbată, îndurerată și 
gravă :

— O asemenea situație, știți 
bine, era de prevăzut. Iată ce cred 
că ar trebui să facem...

O clipă mai tîrziu, din partea 
opusă a stîncilor apăru un grup 
de polițiști. Apropiindu-se, unul 
dintre ei îi smulse ochelarii de pe 
față :

— N-ai să ne mai scapi, Fiii- 
mon Sîrbu ! Ești arestat.

Cineva trădase.
Filimon Sîrbu fu dus între gar

dieni și zvîrlit în celula închisorii.
Primul „interogatoriu“ a fost 

atît de groaznic îneît întreaga în
chisoare i s-a părut că se clatină

Era la începutul verii anului 
1941. Pe pămîntul Romîniei, din 
Carpații plăeșilor lui Ștefan și pînă 
la Valea Rovinelor bătrînului Mir- 
cea își înfigeau acum copitele de 
oțel, defilînd, 
armatele fascis
te. Pe trupul 
țării, hitleriș- 
tii încrustau a- 
dine, împotri
va poporului, 
pînă la sîn- 
ge, cu fierul ars, 
semnul zvasti
cii. Coloane ne- 
sfîrșite de sol
dați, cocoșați sub 
greutatea rani
ței, străbăteau 
cîinpiile și co
drii spre pămîntul vecin. Trenuri 
după trenuri pline 
spaimă spintecau la 
înăbușitoarea tăcere.

— încotro ? Pentru
In vagoane de clasă, ofițeri cu 

mănuși albe și gulere tari, cioc-

Inițiativa 
tinerilor din Vladimiri 

în preocuparea 
Comitetului 

regional U. T. M. 
Hunedoara

Centrala electrică Grozăvești.
In stația de 30 kw. electricienii de serviciu Arășanu Const. 

și Anghel Măria execută o m anevră cerută de dispecerul siste
mului energetic.
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FILIP CERBU

V. BARAN

O REVOLUȚIE
asemenea faptă 

trebuiau să plă- 
Dar tare s-a mai

Copii de la Școala elementară de 7 ani nr. t din Vinga, Arad, 
în iureșul dansului

la „AL NOSTRU“

stat de vorbă cu cîțiva din cei 
care au asigurat succesul.

Oșan Emil are într-adevăr o 
înfățișare de viteaz. înalt, 
blond, bine făcut, el începe 
fără greutate să-și povestească 
isprăvile : „Eram înconjurat, 
dar cînd am luat odată vi
teză..."

— De cine erai înconjurat ? 
Ce lucrezi dumneata... Carcase, 
nu ?

— Da, dar eu vorbeam de 
fotbal acum. Echipa noastră.... 
și eu, ca fundaș... era 5—1... 
Totul din cauză că nu facem 
destule antrenamente...

Despre muncă — zadarnic — 
Emil n-avu de povestit nimic 
răsunător. E de șapte ani aici 
și s-a calificat urmînd unul du
pă altul cursurile de pregătire 
profesională. Numai atunci 
mi-am putut da seama cum o 
prețuiește, cînd l-am întrebat: 
„Cu ce îți e mai greu — cu 
fotbalul sau cu lăcătușeria ?“ 
„Cu meseria — mi-a răspuns. 
La un meci joci 90 de minute 
și gata. Pe cînd aici, lucrăm 
piesele la milimetru, nu le pu
tem întîrzia nici o clipă; tre
buie creer și efort susținut — 
zile în șir...“

Nevrînd să-l fac totuși să 
subaprecieze sportul, i-am mai 
pus o întrebare, cu sens: „ce 
prețuiește mai mult la un mun
citor?“. „Tehnica". „Dar la un 
fotbalist ?“. „Tot tehnica“. Și 

ne-arn despărțit prieteni.
Am căutat pe al doilea erou: 

Stieger Raymund. Șefii săi îl 
lăudaseră peste poate, dar 
acum, cînd eram față în față, 
nici ei, nici el, nici eu — nu 
găseam să scoatem la iveală 
vreun fapt deosebit. Doar atît: 
uimea felul cum băiatul a- 
cesta — lînăr de tot — a și 
deprins finețea celor mai deli
cate lucrări de strungărie.

Consfătuire a cadrelor didactice 
din școlile profesionale și de 
maiștri din localitățile miniece
La Petroșani a avut loc zilele 

acestea o consfătuire a cadrelor 
didactice din școlile profesio
nale și de maișjri existente în 
toate bazinele miniere ale țării. 
La consfătuire au participat re
prezentanți ai Ministerului Mi
nelor, Comitetului Central al 
Sindicatului muncitorilor mi
neri, precum și reprezentanți ai 
Comitetului raional de partid 
Petroșani. Consfătuirea a anali
zat rezultatele muncii de cali
ficare a noilor cadre de mineri 
din aceste școli, indicînd

odată măsuri pentru îmbunătă
țirea acestei activități. Referate
le prezentate cu acest prilej de 
către directorii școlilor profesio
nale și de maiști din mai multe 
localități miniere au scos în evi
dență realizările obținute în ceea 
ce privește calificarea noilor ca
dre pentru minerit. Consfă
tuirea a adoptat hotărîri în ve
derea îmbunătățirii procesului de 
învățămînt în școlile de toate 
gradele care pregătesc munci
tori calificați pentru industria 
noastră minieră.

Moș Gheorghe Neagu, paznic la 
furaje în gospodăria agricolă co
lectivă din Modelu, raionul Călă
rași, prinsese astă-toamnă la șirele 
de fim ale gospodăriei un cîrd de 
vaci de ale satului printre care și 
cîteva ale colectiviștilor (dintre 
cele pe care le au în folosința lor 
personală). Moșul a alergat după 
ele pînă n-a mai văzut bine, le-a 
prins și le-a dus la sfatul popular 
în ocol. Pentru 
stăpînii vitelor 
tească amendă.
cătrănit moșul cînd a văzut că va
cile au fost trimise acasă ca și 
cum nimic nu s-ar fi întîmplat. 
Printre cei ale căror vaci s-au în
fruptat din fînul obștei erau și ci- 
țiva conducători ai gospodăriei. 
Ei, cum era să plătească ei a- 
menzi? Doar nu e prăpădul dacă 
mai „ciupește“ omul de ici colo 
cîte ceva. Gospodăria are destul.

Uite asta l-a necăjit pe moș. S-a 
dus și-a făcut gălăgie :

„Ce-i aici bre, țara lui Papură 
Vodă ? Toate vacile satului să 
vină și să mănînce fînul gospodă
riei, agoniseala noastră comună, și 
nimeni nu zice nimic ? Asta-i jaf 
din avutul obștesc 1“

Moș Gheorghe Neagu a ajuns să 
gîndească despre bunurile gospodă
riei că sînt „ale noastre“ pentru 
că în ele își vede el îraplinindu-se 
dorința de a avea cît mai multe și 
mai bune mijloace de trai dobîn- 
dite mai ușor și mai din belșug

asemenea ambianță de ordine și curățenie, iau masa muncitorii uzinei „Republica" ' 
din Capitală.

deoît în mica Iul gospodărie indi
viduală.

De la cei care se încăpățînează 
să sustragă din avutul obștesc cît 
mai multe foloase pentru „cheagul 
lor“ și pînă la moș Gheorghe Nea
gu e o distanță. Nu în timp, nu 
în kilometri ci în concepții.

Și cum orice distanță are între 
punctul de pornire și punctul ter- : 
minus o evoluție, n-o putem trece : 
cu vederea, ea fiind de fapt tema 
însemnărilor de față. <

Spiritul avid de proprietate asu
pra pămîntului, a uneltelor de lu
cru, a mijloacelor de producție a- : 
gricole, în general dorința de a 
avea ol cît mai mult în condi- < 
țiile relațiilor de producție capi
taliste, în dauna altora s-a născut 
și s-a statornicit în condițiile vi
trege ale luptei pentru existență, în : 
condițiile relațiilor de producție : 
capitaliste, atunci cînd s-a născut 
și teoria că „peștele mare îl în- 1 
ghite pe ccl mic“, în condițiile 
grijii pentru ziua de mîine. „Al < 
meu“ (ca expresie ce se referă la i 
bunurile materiale) este dacă vreți ; 
un derivat al spiritului de con- : 
servare. i

în multe sate, oamenii aveau i 
un proverb : „Cojocul vecinului 
nu ține de cald“. E tot cojoc, tot i 
din blană de miel dar nu ține i 
cald pentru că riu-i „al meu“. Mai i 
mult decît cu blana cojocului o- 1 
mul se încălzește cu conștiința i 
proprietății asupra cojocului. :

Așa stînd lucrurile, cum. se I 
face totuși că s-au ivit la țară gos- . 
podarii colective în care țăranii, la „al nostru 
renunțînd la fărîmițarea indivi
duală a avutului și-au pus la un 
loti pămîntul, uneltele, interesele ?

A fost deajuns ca viața, faptele 
ei să le demonstreze . clar că lu- 
crînd în felul acesta crește 
nemăsurat de mult puterea omului 
asupra pămîntului, că gospodăria 
colectivă unind într-o singură vre
re chibzuință a sute de oameni re
varsă peste ogoarele lor apa vie a 
rodului mult așteptat pentru ca 
(bineînțeles nu fără șovăitori) ță
ranii să îmbrățișeze cu inima des
chisă ideea aceasta și s-o toarne 
în faptă. Mulți colectiviști însă au 
trecut pragul casei ca să vină la 
gospodărie trăgînd după ei ca pe 
o capră îndărătnică concepția „al 
meu", dorința de a da cît mai pu-

țin șl a lua cît mai mult, de a tra
ge cenușa pe turta lor, străvechea 
pornire spre căpătuială, egoismul.

Ion M. Cocan de la G. A. C. 
Baba Ana, raionul Mizil a adus o 
căruță nouă, doi cai buni și fru
moși, plug, boroană, sanie. Le-a 
adus și le-a lăsat în curtea gos
podăriei. Mai tîrziu însă le dădea 
mereu tîrcoale și cînd a fost să 
iasă la muncă a spus:

•— Eu vreau să lucrez cu caii și 
cu uneltele mele I

— Păi o să poți să lucrezi cu 
toate deodată ? Sînt peste o sută I 
i-a răspuns hîtru președintele.

— Păi, eu vorbesc de alea pe 
care le-am adus eu I

— Și de ce vrei să lucrezi nea
părat cu ele ?

— Așa... fiindcă-s ale mele șl 
nu mă lăsă inima să le dau pe 
mîna altuia.

Mai tîrziu cînd gospodăria s-a 
împlinit ca o puternică formă de 
lucrare în comun a pămîntului, 
cînd averea ei obștească a cres
cut, cînd organizarea muncii în 
gospodărie a trecut pe o treaptă 
superioară, Ion Cocan a început 
să se convingă că nu mai are rost 
să se țină cu dinții de părticica 
adusă de el în gospodărie. Ceilalți 
cai erau la fel de grași și frumoși 
ca cei pe care-i adusese el, căruțele 
erau la fel de îngrijite, pentru că 
în oameni începuse să se înrădă
cineze credința că numai îngrijind 
și dezvoltînd avutul comun crește 
bunăstarea lor personală.

Greutatea trecerii de la „al meu“ 
“ constă în greutatea 

de a înțelege că noțiunea de „al 
meu“ se integrează cu totul în „al 
nostru“ că a doua o satisface pe 
prima.

Dar aceste două noțiuni sînt si
tuate la extremitățile unei revo
luții ce se petrece în felul de via
ță, în relațiile de muncă ale oa
menilor și în conștiința lor.

Concomitent cu munca pentru 
transformarea socialistă a agricul
turii eforturile noastre trebuie în
dreptate cu 
dare înspre 
muncii din 
agriculturii în spiritul socialismu
lui.

perseverență și răb- 
educarea oamenilor 

sectorul socialist al

MIHAI CARANFIL

Pe scurt despre pregătirile 
din Capitală in vederea 

alegerilor de la 2 martie
■ Pîiiă în prezent Comitetul 

executiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei a terminat operațiile de 
delimitare a celor 412 circumscrip
ții electorale orășenești, 1.976 ra
ionale și 404 comunale. Compara- 
rativ cu anul 1956, cînd au avut 
loc ultimele alegeri pentru sfatu
rile populare, numărul circum
scripțiilor electorale orășenești a 
crescut cu 17, iar al celor raionale 
cu 16, datorită creșterii număru
lui populației orașului, precum și 
construirii de noi cartiere de lo
cuințe. Pentru o cît mai bună in
formare a alegătorilor au fost a- 
fișate — la 92 centre speciale — 
publicațiile în legătură cu delimi
tarea circumscripțiilor electorale.

a In numeroasele adunări des
fășurate în întreprinderi, instituții 
și cartiere, la care au luat parte 
circa 11.500 de cetățeni, au fost 
desemnați membrii celor 22 comi
sii electorale orășenești, raionale 
și comunale. De asemenea, în alte 
adunări, la care au participat a- 
proximativ 163.000 de cetățeni, au 
fost desemnați cei aproape 13.000 
de membri ai comisiilor electorale 
de circumscripții. Din aceste co
misii fac parte reprezentanți ai

organzațiilor oamenilor muncii : 
sindicate, cooperative, organizații 
ale Partidului Muncitoresc Romîn, 
organizații de tineret și alte or
ganizații de masă,

B în ultimele zile au fost sta
bilite și numerotate cele 472 secții 
de votare care vor funcționa în 
ziua de 2 martie. în ziua votului, 
pe lingă aceste secții de votare, 
vor funcționa secții de votare la 
spitale, maternități, în Gara de 
Nord etc.

■ Consiliul Frontului Democra
ției Populare al orașului București 
a luat măsuri pentru buna desfă
șurare a campaniei electorale. în 
cartierele orașului își desfășoară 
activitatea peste 24.000 de agita
tori. Consiliul Frontului Democra
ției Populare a luat de asemenea 
măsuri pentru tipărirea unor nu
meroase pliante, afișe, fotogazete, 
lozinci, chemări etc. într-un tiraj 
de circa 465.000 de exemplare,

■ în prezent 
în Capitală se 
desfășoară ope
rațiile de în
scriere a cetățe
nilor în listele 
de alegători. 99Ă0I TINERII

yj

Alte personalități 
care au participat Ia 
funeraliile tovarășului 

dr. Petru Groza 
au părăsit Capitala

Marți dimineața a părăsit Capitala Nguyen Van 
Kinh, ambasadorul R.D. Vietnam care a repre
zentat Comitetul Central al Partidului Muncii și 
Guvernul R.D. Vietnam la funeraliile dr. Petru 
Groza.

La plecare, în Gara de Nord, ambasadorul 
Nguyen Van Kinh a fost salutat de tovarășii C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, D. Simulescu, generali 
și ofițeri superiori ai Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, C. Franțescu, șeful Protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe și alții.

Au fost de față membrii Ambasadei R.D. Viet
nam la București.

Pe peronul gării era aliniată o companie de 
onoare. Fanfara a intonat imnurile de stat ale 
R.D. Vietnam și R.P. Romîne.

Ambasadorul Nguyen Van Kinh însoțit de tov. 
C. Paraschivescu-Bălăceanui a trecut în revistă 
compania de onoare.

Ansamblul 
macedonean „Tanec“ 

a părăsit țara noastră
După un turneu de două săptămîni, Ansamblul 

macedonean de dansuri populare „Tanec" din 
R.P.F. Iugoslavia a părăsit țara noastră, înapoin- 
du-se în patrie.

Spectacolele prezentate de acest ansamblu la 
București, Ploești, Sinaia, Orașul Stalin, Sînnico- 
laul Mare, Arad și Timișoara s-au bucurat de o 
frumoasă apreciere din partea publicului romi- 
nesc. Dansurile populare macedonene și sîrbești, 
cîntecele populare executate de soliștii și orchestra 
ansamblului, măiestria artiștilor și pitorescul costu
melor au produs o vie impresie asupra spectato
rilor.

Reprezentațiile ansamblului macedonean de dan
suri populare „Tanec" au constituit o contribuție 
la cunoașterea folclorului iugoslav și la adincirea 
prieteniei între poporul romîn și popoarele din 
R.P.F. Iugoslavia.

AM RAMAS
simple verze“
Cîteva cuvinte care au căpătat 

premiul I la concursul de bancuri 
și adevărul despre educajia 

tineretului din S.U.A,
centrul New-Yorku.

In vizită la prieteni
In zilele de 11 — 14 ianuarie a.c. o delegație 

a oamenilor muncii din raionul Huși, alcătuită 
din 30 de persoane : activiști de partid și de stat, 
colectiviști, membri ai intovărășirilor agricole și 
țărani muncitori cu gospodării individuale, a vi
zitat intr-un schimb de experiență raionul Căr- 
pineni din R.S.S. Moldovenească. Membrii dele
gației au vizitat colhozuri, școala de 10 ani din 
Cărpineni, întreprinderi și instituții, unde au fost 
primiți cu multă dragoste de oamenii sovietici.

In _
lui, spre sfirșitul anului 
trecut a avut loc un cu. 
rios concurs. Oricine se 
putea prezenta in fața 
unei săli arhipline pentru 
a candida, urmind să se 
aleagă povestitorul ban. 
cului care să stîrnească 
cele mai multe hohote de 
rls. Premiul l și laurii 
pentru cel mai bun banc 
l-a primit un tînăr de 16 
ani, care a fost purtat 
pe brațe de mplțimea en. 
tuziasmată. Ce lucru for. 
midabil a spus acest ti- 
năr ? lată :

„Educația 
Piersicul a fost 
un migdal a. 
mar; conopida 
este o simplă 
varză cu studii 
superioare. Ei 
bine domnilor, 
noi tinerii am 
simple verze...“

Aproape nimeni 
sală nu a sezisat faptul 
că aforismul ii aparține 
lui Mark Ttvain, și că 
tinărul nu făcuse altceva 
decît să-l actualizeze.

Eșecul pe care l-a su. 
ferit știința americană 
in ultima vreme a avut 
darul de a trezi puțin la 
realitate pe cei ce ani și 
ani au crezut că tot ceea 
ce se face în S.U.A. poar
tă pecetea perfecțiunii. A- 
mericanii au socotit mult 
timp că educația dată 
copiilor lor corespunde 
cel mai mult secolului al 
XX-lea.

Dar în fața cărei si
tuații au deschis ochii a- 
mericanii ai căror copii 
vor trebui să primeneas. 
că actuala generație ?

Ne aflăm într-o clasă 
superioară a unei școli 
din New York. Pendula 
indică ora 4 fără cinci 
minute. Se apropie sfir. 
șitul lecției. De odată, din 
fundul clasei, un elev 
părul vîlvoi se urcă 
o bancă și

— Vreau 
profesorul, 
merg la 
ziua mea.

Institutorul, Edwin Phi- 
lipps, un tip excentric, 
deși la vlrsta de 40 de 
ani, fost jucător de fot
bal, a ridicat mănușa.

este totul, 
clndva

rămas

din

strigă: 
să mă bat 
Am poftă 
închisoare

cu 
pe
cu 
să 
de

O chestie tare! Ce, Ui 
fiecare zi se intlmplă așa 
ceva ?! In cîteva secure, 
de a evacuat sala de cla
să. A cerut elevului cu 
pricina Octavio Aracho. 
in vlrstă de 16 ani să 
rămînă la locul său. Cei
lalți elevi au ieșit șl 
privesc pe fereastra. In. 
stitutorul și elevul se 
află față în față. întoc
mai ca in răspînditul film, 
american pentru tineret 
— „Blackboard Jungle“, 
Octavio Aracho a înce
put să.și privească ad. 
versorul cu furie. Din- 
tr.un buzunar a scos un 
cuțit de bucătărie. Din 

gîtlej a țlșnit un 
țipăt întocmai ca 
al pieilor roșii: 

— Te voi omo
ri, profesor mur
dar.

Și lupta a început. In
stitutorul a pus mîna pe 
un scaun pe care îl folo. 
sește drept scut și se a. 
pără. Ar putea foarte 
ușor să.l lovească pe tî. 
nărui derbedeu în față. 
Dar nu vrea, trebuie să 
lupte „bărbătește”. Așa 
va insufla în caracterul 
tînărului „dirzenia“. 
Timp de zece minute are 
loc o luptă cu adevărat 
pe viață și pe moarte. Un 
zbîrnîit scurt șl cuțitul 
se înfige în brațul drept 
al institutorului. Singele 
a început să curgă. Pu
terile au început să.l la. 
se. E gata să se prăbu, 
șească. Ce se va In, 
timpla ?! In acest mo, 
meni năvălește poliția.

Dorința lui Octavio A, 
racho s-a îndeplinit l. 
și-a petrecut ziua de 
naștere la închisoare. Șl 
institutorul e mulțumit t, 
a servit ' • ■ -
mostră .........____ ,
Da, da, în America edu
cația se face cu răbdare, 
cu migală!

Iată de ce o măsură 
recentă a guvernatorul 
lui orașului New York 
sună astfel: toate școu 
Iile urmează să fie ea, 
nectate printr-un fir di: 
rect la postul de poliție, 
(Continuare în pag. 2-a)

CAROL ROMAN

elevului său dț 
de... dîrzenie.
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Margareta Enculn 
seu, colega mea 
de birou, de 

aproximativ cinci ani, 
în fiecare iarnă, îm
plinește mereu 25 de 
ani,

Vîrsta $i obezitatea 
destul de pronunțată 
nu o împiedică să se 
considere „o ■ copilă, 
un ghiocel, o Visătoa
re, o neînțeleasă''.

Și ca atare Margo 
continuă să se îmbra
ce „ca o școlărită" 
Pălărioare, fesuri ji 
căciulite, cumpătate 
de la „Romarta copii
lor". Funde, funduli- 
țe, albastre, roșii, 
verzi, liliachii, de par
că ar pleca la vînătoa- 
re de fluturi. Bre
locuri cu iepuri, ur
suleți, pui și alte oră
tănii copiate dintr-un 
album zoologic desti
nat preșcolarilor. Co
sițe împletite în trei, 
în șase, în opt (după 
sezon și toane) prin
se cu măiestrie sub 
claia tocată de fierul 
de coafat, iar ta gît 
fixat pe panglică de 
catifea neagră... clasi
cul medalion. Zilele 
trecute colega mea a

AH, MAMA!
(Năravuri de familie)

pierdut medalionul. 
Eu l-am găsit. Pentru 
prima oară am fost 
curios să aflu ce se 
ascunde in inimioara 
de aur incrustată cu 
safire. L-am deschis. 
Am văzut fotografia 
unei femei bătrâne 
cu privire blîndă, dar 
tristă. Margo surprin- 
zîndu-mi indiscreția 
și-a țuguiat buzele ex- 
clamînd extaziată.

— Pe brațul ei mă 
legăna / Cu nani, nani 
m-adormea / Ah, ma
ma mea /... Ea este 
pentru mine un soa
re, este...

— Știu — M răs
pund sec.

De mult așteptam 
un astfel de prilej, 
îmi deschid carnetul 
de însemnări ți citesc 
cu voce tare citeva 
spicuiri din convorbi
rile telefonice avute 
de colega mea cu ma
ma și soțul său i

— Mamă, freacă încet, nu te obosi !

„Alo, mama ! Cum 
te simți ? Ai fost la 
policlinică? Ce-a spus 
doctorul ? Vai, vai 
îngrijește-te. Ah, nici 
eu nu-s sănătoasă. Fi
catul nu-mi dă pace 
și sînt extrem de 
epuizată. Mamă n-ai 
vrea să-mi clătești ni
ște rufe ? Dai Te 
pup, dulce, dulce de 
tot. Cheia de la bu
cătărie am lăsat-o sub

burlan. Două kilogra
me de săpun cred 
că-ți va ajunge".

Un nou număr de 
telefon t

„Alo, Nic I Azi de
junăm în oraș. Am 
chemat-o pe mama la 
spălat și n-are rost să 
mergem devreme a- 
cdsă. Nu înțeleg. Re
petă. întrebi dacă 
mama are ce să mă- 
nînce? Fii fără grijă. 
Ne-a rămas de ieri o

farfurie cu oartofi 
prăjiți...

In ajun de Anul 
Nou.

„Alo, mama I Ce 
faci, te pregătești să 
pleci la noi? Fii aten
tă cum mergi. E un 
polei... Petrosin și str- 
mă găsești în vesti
bul. Nic a strîns co
voarele, așa că-ți va 
fi mai ușor. Nu te 
obosi, freacă încet 
parchetul. Noi venim 
diseară mai tîrziu. Te 
pup dulce, dulce de 
tot.

Intr-o miercuri la 
amiază.

„Alo Nic, ce facem 
dragă, mîine e ziua 
bătrînei ?.,. Sigur, tre
buie să ne simțim cu 
ceva. Ce propui ? Un 
capot ? Cum, i l-ai 
cumpărat azi dimi
neață ? I E frumos ? 
Bravo, fetița ta n-are 
capot gros. Se vede 
cit ții la mine. Ma
ma s-ar bucura și

pentru niște papuci. 
N-ai observat că pe
rechea pe care i-am 
dus-o acum un an s-a 
rupt ? Capotul îl 
oprim și...

Intr-o sîmbătă dimi
neață.

„Alo / Nic, la voi 
s-au adus bilete ? La 
ce piesă ? E bună ? 
Știi., nu te supăra 
i-am promis bătrînei 
că o ducem la tea
tru. Da... ia trei bi
lete. Nu-i nevoie să 
fie toate la lojă. N-aș 
vrea s-o pun pe ma
ma într-o situație je
nantă... Toaleta ei e 
cam sărăcăcioasă, 
cumpărări un bilet la 
stal. Mama e mode
stă, chiar dacă nu va 
auzi prea bine, va fi 
mulțumită să vadă ar
tiștii. li dăm benoclul 
tău de artilerist. |Kj.T

Intr-o zi de...

— Destul — mă în
trerupse nervoasă 
Margareta Locuiesc», 
bătând cu piciorul în 
parchet, și înecată de 
plîns continuă. M-am 
înșelat, te știam om 
de caracter...

Din acea zi colega 
mea de birou nu-mi 
mai dă bună-ziua.

Pilon de... putregai
(Indiscreție epistolară)

Epigrame
(Tov. Ologu Mircea, respon 

săbii cu munca culturală la 
schela Berea — reg. Ploiești, 
adeseori este criticat pentru to 

tala sa inactivitate)

Preocupări
electorale

Primele semne tipărite ale eve. 
nimentului electoral ce se profi
lează ia orizont și-au făcut apa
riția in văzul public. înfruintîhd 
ploaia tomnatică ce a bintuit in 
piină iarnă Bucureștii*!, afișe mari 
cu rînduri înghesuite, culese cu 
literă măruntă, s-au instalat se
mețe pe panourile așezate pe ar
terele orașului. Ciad cerul și-a 
mai închis robinetele, trecătorii 
au examinat afișele și și-au cău
tat răbdători strada. E primul 
act din ansamblul îndatoririlor 
cetățenești pe care le presupune 
intîlnirea cu urnele.

Evenimentul de lă 2 martie ab
soarbe însă multe energii, deși 
file de calendar mai sînt destule 
pînă în ziua alegerilor. Pe tele
imprimator ne-a venit o știre la
pidară : pînă la 13 ianuarie, în 
regiunea Timișoara au fost în
scriși in listele de alegători 
peste 350.000 de cetățeni. întru- 
cîtva, un fapt divers. Divers 
datorită multiplicării lui in ac
tivitatea cotidiană. Divers, dar 
nu banal. Pentru că în rapidi
tatea și conștiinciozitatea cu care 
listele de alegători sînt întoc
mite găsim reflectat fenomenul 
electoral al vremii noastre, fn 
1926, „Aurora“ scria în plină 
agitație electorală: „In plasa 
Bran falsificarea listelor electo
rale a atins culmea: cei mai 
mulți alegători au fost omiși de 
pe liste“. Există și cifre din anii 
aceea: comuna Șerban Vodă 
avea 8.000 de alegători, au fost 
afișați 1.764 și au fost înscriși 
în liste 769 cetățeni. Dar aceasta 
nu înseamnă mare lucru pe lin
gă faptul că în 1926 primarul 
Bucureștiului a fost ales de... 
3,9 la sută din numărul alegă
torilor. Rețineți: este vorba de 
3,9 la sută... Era pe vremea co

nului Dinu și a altor cuconi și 
cuconițe (cei 3,9 la sută) care 
prin București erau doar In tre
cere dar care frecventau cu asi
duitate — clienți prin tradiție și 
ereditate — șantanurile pariziene 
și ruletele de la Monte Carlo 
unde multe din fondurile desti- 
rlate nevoilor edilitare erau pier
dute in virtejul citorva minute.

Odinioară, momentul electoral

ștești; intensitatea eforturilor 
pentru pregătirea actului electo
ral stimulată de spiritul de răs
pundere cetățenească. Citeam în- 
tr.o știre că numai în regiunea 
Hunedoara, in comisiile electo
rale raionale, orășenești șl comu
nale activează 14.596 muncitori, 
țărani, ingineri, funcționari etc. 
Altădată, un județ întreg n-avea 
atiți alegători (fără să mai po

era zgomotos, pătat cu sînge șl 
mințit cu noroi. Larma inunda 
paginile ziarelor, sălile de în
truniri, străzile orașelor. Campa
nia noastră electorală nu-și gă
sește termeni de asemănare cu 
trecutul. Absența tam.tomurilor 
iui Cațavencu nu înseamnă însă 
Inerție.

Percepi în atmosfera generală 
a prezentului pasiune și inten
sitate — pasiune generată de 
interesul pentru treburile ob

menim de compoziția socială).
în viața cetățeanului au pă

truns acum din nou preocupările 
electorale. Vremea noastră a 
schimbat profilul acestor preocu
pări. Intr-un fel. sînt pregătiri 
de natură gospodărească, atri
buind noțiunii de gospodărire un 
sens mei larg, obștesc. Sînt pre
ocupări în ajunul unui examen 
de educație cetățenească.

ElIGENHJ OBREA

RAJ KAPOOR 
a sosit la Orașul Stadii

Actorul și regizorul indian de 
filme Raj Kapoor, soția sa Krish- 
na Kapoor șl dl. Bakshi Balraj, 
producător de filme din India, ău 
sosit marți seara la Orașul Sta- 
lin. Oaspeții indieni au avut o în- 
tîlnire cu spectatorii din Orâșul 
Stalin Ia cinematograful „Popu
lar“ cu prilejul prezentării filmu
lui „Articolul 420“, în care Raj 
Kapoor interpretează rolul lui. Raj 
Kumar Saxenă.

Filmul s-a bucurat de un mare 
succes.

—• —

Comemorarea acad.
Constantin Balmuș
Marți după amiază, subsecțla 

de științe istorice a Academiei R. ; 
I’. Romine a organizat o ședință '■ 
pentru comemorarea acad- i Con
stantin Balmuș, decedat la 13 iulie 
1957 înțr-o clinică din străinătate.

Au fost de fațș acad. Atanaăe ■ 
Joja,' ministrul Invățămîntului și 
Culturii.

De asemenea au asistat soția 
și alți membri ai familiei deceda
tului. :

Despre viața și activitatea acad. 
Balmuș, om de știință . progresist, 
militant pentru caiiza poporului f
muncitor, au Vorbit atad- AL
Graur, acad, prof. P. Constanți-
nescu-Iași, președintele subsecției •
de științe istorice a Academiei
R. P. Romtne, prof. H, Mihăiescu, 
din partea foștilor elevi și acăd. ■ 
lorgu Iordan, din partea prezidiu
lui Academiei R. P. Romine și 
Universității „C I. Parhon". De 
asemenea, s-a dat citire comuni
cării profesorului ieșan N. I. 
Popa.

Turul cîclîs al Egiptului
Convocare

Salve Mișulef

Ce mai invîrtești ? Tot pe 
frai planezi ?

Eu ce să-ți povestesc: sînt 
bine mersi. Am „divorțat“ de 
facultate. Mi-au dat papucii pe 
motiv de descompunere. Auzi 
irgument I Ce-s zahăr, uraniu, 
sare ? Invidia, ăsta-i motivul. 
Sînt prea înzestrat, prea deș
tept. Țipă geniul în mine mă, 
auzi ? S-au agățat și de un 
tablou, o capodoperă la care 
am deptls suflet, un kil de vop
sea, bașca 6 kile de inspirație 
„negru de Buzău".

Cînd am prezentat tabloul la 
facultate, profesorul (pictor și 
el) a îngălbenit de ciudă și 
m-a luat la întrebări:

— Ce-i ăsta ?
— Compoziție modernistă.
— Subiectul ?
— Lipsă. los șabloanele cla

sicismului I
— Pata aia galbenă ce în

seamnă ?
— Aur, soare, gelozie, nisip. 

Depinde de imaginația privito
rului.

— Dar labirintul de linii vio
lete ?

— Noroc, iubire, destin, prie
tenie. Im libera alegere I

Mișule, ce să-ți mai poves
tesc... Dar, ce-am avut și ce-am 
pierdut I Un om ca mine, cu 
materie cenușie de import, nu 
indigenă, n-are ce căta la fa
cultate. De atunci, fac pro
grese uimitoare. Am creat piese 
de te dărîm. Patru metri pă- 
trați de pînză fiecare. Am con
sumat toate cearceafurile din 
casă. Artă grea, Mișule. Am gă
sit și client. Nu le vînd. Intîi 
— pentru că-mi ador opera. In 
al doilea rînd — clientul nu-mi 
inspiră încredere. A fost doi ani 
internat la spitalul central și 
unul ca el e în stare să-mi di
strugă capodopera. Ar fi o im
prudență de neiertat. Aș risca 
să mă judece aspru urmașii, 
posteritatea. Nu fiule, atîta vre
me cit bugetul mă va ține, pă
strez tablourile. In privința ba
nilor, ceac-pac, mă descurc. Ba 
un inel de la grand-maman, 
ba un ciubuc cînd pică, ba un 
sutar-două de la Ema, logodni
ca mea.

Mișule, mi-a spus Gil-Bujie 
:ă la Timișoara mucegăiești de 
plictiseală. La solo e amorțea
lă. Iți pasez un sfat: Fă-ți o 
gașcă. Fii însă atent. Sclavii nu 
trebuie să fie deștepți. Iți peri
clitezi șefia. Eu am o coopera
tivă de 7 suflete. Unul și unul. 
Crezi că i-am crescut ușor? 
Aș! Mi-a fost greu pînă am 
introdus uniforma. Port obliga
toriu : bască sau borsalină, cioc 
sau barbă, ochelari fumurii, lu

lea, sacouri largi, pantaloni 
sMmți (se admit nasturi, nituri, 
cusături cu ață albă, fermuare, 
buzunare, buzunărele pe la ge
nunchi). Mă rog, cit mai de 
cou>-hoy. Apropo... Să nu le 
destăinuiești că în romînește 
cow-boy înseamnă... văcar. Pri- 
mejduiești reușita I

Mișule, ești fiu de fost ofi
țer. Sper că pricepi n rcesitatea 
uniformii: prestanță, originali
tate, rupere de anonimat, per
sonalitate. In plus, portul uni
formei e aventură, e act de cu
raj. Parcă puțini sînt oamenii

care te cercetează ca pe un cal 
de curse ? Mie chiar grand- 
maman mi-a zis:

— Ptiu, necuratul I
— Cine zice, ăla e I I-am în

tors eu vorba.
Iar papa, fudul de ureche 

cum a rămas de la naționali
zare nu m-a auzit și mi-a sărit 
în apărare :

— Să avem iertare coană 
mare, Beby e gentlemen, un pi
lon al viitorului. Dacă am avea 
vreo două regimente de așa ca
valeri, n-aș mai lipi pungi toa
tă ziua. (Babacii lucrează pungi 
pentru o cooperativă).

Pentru că nu făcea să ratez 
un astfel de prilej, i-am cerut 
un sutar.

Microscopice
Erată

Tovarășul Francisc Balogh, vîn- 
zător la magazinul de mobilă Arad, 
a făcut o prețioasă (mai ales pen
tru el) descoperire în fizică. Pen
tru aceasta la pagina 00008, rîn- 
dul 55555 din manualul său de fi
zică, în loc de : „în fizică se cu
nosc doi poli : negativ și pozitiv“, 
— se va citi : „în fizică se cunosc 
trei poli. Un pol negativ, al doi
lea pozitiv și al treilea tot nega
tiv... polul vînzătorului. Spre deo
sebire de primele două, al treilea 
atrage metale sau hîrtii (bani să 
fie 1“) dar și disprețul cumpărăto
rilor cît și sancțiuni penale.

Anunț
Vreți să vopsiți rapid cămășile? 

Folosiți cu încredere hainele de 
catifea confecționate de cooperati
va „Artex“ Arad. Garantăm că în 
nu mai puțin de o oră cămașa 
dumneavoastră va căpăta culoarea 
hainei respective. In caz de trans-

Mișule, viața în anturaj... în
trerup scrisoarea.

Cineva îmi bate cu pumnul 
in geamul din stradă. A venit 
Ema la mine. E nervoasă. In 
zece minute a lichidat sticlăria 
din cameră. I-am dat să spargă 
și ceașca de la candelă. In 
sfțrșit s-a potolit, Am scrîntit-o. 
Ieri seara am fost cu sclavii și 
cu Ema la un ceai dansant în 
familie. Ne-am distrat ca-n fil
me. Am dansat rock-and roii 
pînă la unsprezece. Se lăsa cu 
prelungire însă un chimist care 
locuiește cu-n etaj mai jos ne-a 
reclamat că i-a căzut candela
brul. Băieții erau înfierbîntați 
și s-a iscat pe scări o bătaie de 
nu s-a văzut om cu om. Ne-au 
atacat toți locatarii din bloc. 
Habar n-am cum s-a terminat, 
căci eu m-am retras elastic pe 
ușa de serviciu. Ema îmi spu
ne că a venit miliția și că pe 
băieți i-a săltat. Azi dimineață 
am primit și eu o invitație la 
miliție.

Mișule, nu mă lăsa. Aranjea
ză-mi un culcuș la Timișoara. 
Sper să pic la tine peste vreo 
trei zile, 
la punct

Din cei ce te-au criticat 
Nimeni nu îți poartă ură 
Ești atît de temperat
Că provoci... temperatură .

(La casa teatrului. I. L. Ca- 
ragiale din București cînd se 
vînd bilete pentru anumite pie
se (printre care și „Omul cu 
mîrțoaga“), se produce îmbul
zeală)

Piesa poate e frumoasă
Dar pînă ajungi la casă 
Pe cuvînt nu e de șagă 
Intri om și ieși... mîrțoagă.

Pînă atunci îmi pun 
bugetul.
CEAU COLEGA !

Dacă voi întârzia, săP. S. 
știi că am avut ghinion.

[
} Grupaj scris pe
( telor trimise de 
ț denții voluntari : 1.
f Slănic-PIoești ; E.
( Buziaș,
f comuna Pecica, G.
[ LESCU-Orașul Stolin, 
f ȘTEF-București,

P. Dan
n
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devenit cunoscut faptul că la magazinele din orașul Slă- 
nic—Ploiești nu se găsește echipament sportiv de iarnă).

g Comitetul Organizatoric 
§ A.V.S.A.P. Oraș București 
= convoacă în ziua de 17 ia- 
= nuarie 1958, orele 18,00, toți 
s antrenamentiștii aviație — 
= motor, planor, parașutism ae- 
s ronavă — din orașul București 
= pentru începerea cursurilor în 
ș vederea antrenamentului prac- 
g tic.
g Convocarea va avea loc în 
g sala Raionului Tudor Vladimi- 
ș rescu din str. Colței nr. 21.

CAIRO 14 (Agerpres).
Turul ciclist- al Egiptului a 

continuat marți cu desfășurarea 
etapei a IlI-a între orașele Assiut 
și Minia (135 km.). Victoria a 
revenit alergătorului sovietic A- 
natoli Cerepovici care a sosit de
tașat la Minia, cronometrat cu 
timpul de 3 h. 21’ 10". Pe locul 
doi s-a clasat coechipierul său 
Gayan S.aidhujin — 3 h. 22’ 53” 
iar pe locul trei Horst Kappel 
(R.D. Germană) — 3 h. 23’ 05”. 
Al patrulea a sosit Koțev (Bul
garia) — 3 h. 23’ 25” și al cin
cilea Gheorghe Calcișcă (Romî- 
nia) în același timp cu ciclistul

bulgar. Ceilalți concurenți ro- 
mîni: Moiceanu, Șelaru, Braharu 
și Dobrescu au trecui linia de so. 
sire în mijlocul unui pluton mai 
mare, la 2’53” după învingător. 
Cursa a fost deosebit de rapidă, 
înregistrîndu-se o medie ora-ră de 
40 km., deși șoseaua era neasfal- 
tată. Rutierii sovietici au fost din 
nou animatorii întrecerii, arătînd 
o combativitate excepțională. 
Echipa U.R.S.S. și-a consolidat 
locul de fruntașă în clasamentul

pe țări, fiind urmată la aproxi
mativ 5 minute de R.D. Germană, 
R.P. Bulgaria și R.P.R.

In clasamentul individual nu 
a survenit modificări importan
te. Concurentul maghiar Geza 
Torok continuă să poarte tricoul 
galben, urmat de Boian Koțev. 
Reprezentanții noștri, Șelaru și 
Braharu se află pe aceleași po
ziții ca după etapa doua, la 6 
minute de lider.

Campionatul de șah al U.R.S.S.

Pentru viitoarea 
casă memorială
Filimon Sîrbu

(Urmare din pag. l-a)

și se dărîmă peste el. Cînd își re
veni ofițerul de Siguranță îl lovi 
peste față și așezîndu-1 pe scaun îi 
porunci să mărturisească cine-i 
sînt „complicii“ și unde se află 
locul în care se adună. Tînărul își 
lipi capul de peretele umed. Nu ! 
Despre așa ceva el nu va vorbi
•................................. în

...Filimon Sîrbu, neînfricatul 
luptător împotriva cotropirii fas
ciste a fost ucis prin împușcare în 
curtea închisorii Jilava la 19 iulie 
1941, în 
ani.

vîrstă de numai 25 de

★
ca amintirea lui Filimon

Finala celui de-al 25-lea cam
pionat unional de șah a început 
efectiv la 13 ianuarie la Riga, 
in Palatui Științei. Din cele 9 
partide programate în prima 
rundă, numai trei s-au terminat 
în timpul regulamentar de joc. 
Deținătorul titlului de campion, 
Mihail Tal a debutat cu o vic
torie relativ ușoară în fața lui 
Tolus, care la mutarea 28 s-a 
recunoscut învins.

Taimanov și Spasski au con
venit la remiză după ce, în urma 
schimbului damelor pe tablă,

apăruse o poziție perfect egală. 
Cu același rezultat s-a terminat 
partida Borisenko-Furman. Bron
stein cu negrele împotriva lui 
Kotov a jucat o variantă puțin 
uzitată a apărării indiana veche, 
dar albul păstrează inițiativa 
la întrerupere.

Petrosian, cu doi pioni în 
plus, are șanse bune de cîțtig 
la Suetin, la fel ca și Gellgr la 
Krogius.

In poziții complicate s-au in. 
trerupt partidele Polugaevski- 
Gipslis; Korcinoi-Boieslavski și 
Averbach-Bannik.

DINCOLO
DE FOC $1 APÀPentru

Sîrbu să trăiască mereu vie și pil
duitoare în sufletele și conștiința 
miilor de tineri, Comitetul regio
nal U.T.M. Hunedoara a luat de 
curînd o inițiativă prețioasă. Casa 
din Herepeia (azi Filimon Sîrbu) 
în care eroul a trăit primii ani ai 
copilăriei, să fie transformată în 
Casă-muzeu.

★
...De la Filimon Sîrbu ne-au ră

mas documente extrem de puține. 
Acum, cînd scriu, am în față cî- 
teva fotografii cu Filimon Sîrbu 
— copil, apoi băiețandru în Ciș- 
migiu, și o alta pe plaja mării, la 
Constanța, în mijlocul unui grup 
dc tineri. In plus, rîndurile tri
mise de el din închisoare fami
liei sale scrise pe hîrtia unui pa
chet de țigări „Naționale“ cu pu
țin timp înainte de a fi executat 
și o scrisoare a fratelui către ma
ma sa prin care acesta îi anunța 
tragicul eveniment spunînd: „Cînd 
vei primi această veste dureroasă, 
fii tot atît de calmă cum a fost 
și el“.

Fără îndoială că se mai găsesc 
și alte documente despre viața și 
activitatea lui Filimon Sîrbu. Cer- 
cetînd cu amănunțime locurile pe 
unde a trăit eroul, stînd de vorbă 
cu cei care l-au cunoscut se vor 
putea descoperi mult mai multe. 
In Constanța, într-un timp, Fili
mon Sîrbu a locuit pe strada Gîn- 
dului (numele 
casă pe stînga 
port. Altădată 
tlar în spatele 
doi brazi“ iar 
1936, a avut loc, pare-se, pe stra
da Dacia. în timpul cînd își sa
tisfăcea stagiul militar, pe cînd se 
afla la Careii Mari, Fjlimon Sîrbu 
a fost cunoscut de mulți oameni, 
apreciat și iubit.

Pentru a veni în sprijinul ini
țiativei menită să cinstească me
moria eroului Filimon Sîrbu comi
tetul regional U.T.M,. Hunedoara 
face pe această cale un călduros 
apel către toate organizațiile 
U.T.M. din locurile pe unde a 
trăit și luptat Filimon Sîrbu, ru- 
gîndu-le să cerceteze și să ajute 
la descoperirea unor documente 
privind viața și activitatea sa.

De asemenea, Comitetul regional 
U.T.M.-Huncdoara roagă să fie aju
tat în acest scop și de cei care 
l-au cunoscut în mod direct pe 
erou — tovarășii săi de muncă și 
luptă, prieteni și rude.

Așteptăm ca documentele și in
formațiile obținute să fie trimise 
pe adresa ziarului nostru în plicuri 
cu mențiunea: ,.Dentru Casa-mu- 
xeu „Filniio-n-Sîrbu“.

niciodată. Ura ce-i clocotea 
piept crescu și mai puternic 
toate acțiunile conduse de el în 
timpul cît fusese liber : răspândi
rea „Scînteii“ ilegale, distrugerea 
unei magazii militare hitleriste, 
sabotarea fabricării de armament 
i se părură neînsemnate pe iîngă 
ceea ce va trebui să facă după ce 
va scăpa de aici.

Pricepîndu-i parcă gîndurile că
lăii se năpustiră asupra lui. Ii 
frînseră picioarele adueîndu-i ge
nunchii în piept și legîndu-i strîns, 
ca pe o minge, îl aruncară din
tr-un perete într-altul, lăsîndu-1 să 
cadă la voia întîmplării, pe du
șumea. Și iarăși își pierdu cunoș
tința. Fu trezit de loviturile vînei 
de bou. Picioarele i se păreau ar
se în apă clocotită, iar de pe țîm- 
ple i șe scurgeau șiroaie de sînge.

— Și vorbește odată, ce-mi stai 
ca o stafie ? urlă călăul, el însuși 
înfiorat de tăria de neclintit a de
ținutului.

Dar Filimon Sîrbu n-a vorbit I 
Peste puțin timp, în ziare, o 

știre anunța laconic : „Curtea 
Marțială â Comandamentului II Te
ritorial prin sentința nr. 22 din 4 
iulie 1941 a condamnat la moarte 
pe Filimon Sîrbu...“

Proiect

va

N.

— Vrei să pari 

cu șic !

— Nu, sînt de 

la Slănic.

— Nu, nu-i ne
bun ! E un tip 
delăsător. Pe 
toate le face pe 
jumătate.

desene de
CLAUDIU

o

pirație timpul de vopsire se redu
ce, în plus aveți avantajul să co
lorați și stofa mobilei dumnevoa- 
stră.

Așadar, nu uitați, marca coope
rativei : „Artex" Arad.

de rectificarea dicționarului lim
bii romîne :

Aparatele de condiționat aer se 
vor numi în raport cu mărimea 
lor, avioane de turism, de trans
port, de vînătoare etc. etc.

Centrifuga de stors miere se 
numi motor în stea.

Plugul se va numi jambă.
Expunere de motive : întrucît 

între numele fabricii producătoare 
I.C.A.R. (a se citi: întreprinde
rea de construcții aeronautice ro
mîne) din București și profilul ei 
nu există nici o contingență, apre
ciem că schimbarea propusă este 
fondată.

de atunci) a doua 
din partea dinspre 
pe șoseaua Murfa- 
fostului local „La 

prima arestare, în

(Urmare din pag. I-a)

pe care-l stimezi și acum... tre
buie să fie ceva în genul ăsta...

— Puțin m-am ajutai cu vă- 
ru-meu, Stieger Bruno; lucrăm 
la aceiași mașină. Și apoi...

— Și apoi? ■
— Tata — e strungar mai 

încolo, în stînga halei, cu mai
strul Ferenczi... El lucrează 
bine, că l-a „introdus“...

— Cine?
— Unchiul Felix. Dînsul e 

pensionar, dar a fost strungar 
la fabrica veche de mașini din 
Reșița, de prin 1910...

— Frumos! Și pe vărul du- 
mitale, tot tata l-a învățat ?

— Și el, dar, vedeți, mai 
avem un unchi, care a fost 
frezor aici, tatăl altui verișor, 
Frantz, care e strungar...

începeam să mă încurc în 
acest arbore genealogic. Totuși 
poanta o prinsesem.
- Va să zică, toți sînteți 

strungari...
— Nu tocmai... Am alți ve

rișori, Reiner Stieger, tot aici, 
la Hala Nouă, și Ferdinand 
Stieger, la fabrica de locomo
tive; ei sînt lăcătuși.

— Da... da... Așa... schimbai 
vorba. Dumneata ești căsăto
rit?

— Sigur: soția mea e Elisa- 
beta... de la „strunguri mici“, 
dacă știți pe acolo...

M-am despărțit de familia 
Stieger, în care, ca în multe 
familii reșițene, mândria de 
muncitor nu se „cîștigă“ și 
meseria nu se „învață“, căci se 
sug odată cu laptele mamei... 
Nu știam ce să mai socot e- 
roism — și ce nu.

— Du-te la bătrînul Adalbert 
Meszaroș — m-a sfătuit cine
va. A avut o viață plină de a- 
centură, și o mare bucurie la 
bătrînețe. A fost în China, a 
montat centrala de la Sini-Veni, 
și, drept răsplată, împreună cu 
alți cîțiva tehnicieni roniîni, a 
primit medalia „Prietenia“ cu 
brevet iscălit de Ciu-En-lai....

Tovarășul Meszaroș m-a pri
mit cu multă prietenie, mi-a 
istorisit temerare intîmplări 
petrecute odinioară, cînd nu 
era bunic cu bărbuță, ci tină: 
lucrător peregrinînd prin Au- 
stro-Ungaria și prin Italia. Și-a

reamintit emoțiile pregătirii 
pentru îndepărtata expediție 
chineză: „nu știam unde mă 
duc, am pregătit nu numai tot 
ca trebuie unor montări, dnr 
tot ce e nevoie pentru viață, 
pînă la săpun și lămpi cu pe
trol... Dar cînd am ajuns a- 
colo, mi-a fost rușine să despa
chetez trusa, căci chinezii ne 
pregătiseră de toate, și nu oda
tă lucruri mai bune și mai fru
moase decît ceea ce adusesem 
noi...“

Dar cînd l-am rugat să-mi 
povestească momentele cele mai 
eroice ale muncii lui de mon- 
tor, poezia albumelor deschise, 
a uitatelor Treviso și Cordova- 
do, și a recentelor Sini Peni 
și Tai Șan, parcă s-a estompat.

— Montajul a mers fără sur
prize... i-am învățat și pe chi
nezi... sînt foarte receptivi... și 
ne-am întors... Mîine împlinesc 
60 de ani; uite, mi-au venit 
toate rudele; bea un păhărel. 
Dumneata ce crezi: nu cumva 
mă scoate la pensie?!

M-a străfulgerat îngrijorarea 
omului : „Nu cumva mă 
scoate la pensie?!“ Cuvintele 
lui le supraimprim peste gene
rațiile de strungari și lăcătuși 
cu același nume de familie, și 
peste pasiunea turbinistului — 
fotbalist: tehnica... pe toată li
nia.

Să nu îngustăm eroismul, 
socotindu-l legat doar de anu
mite forme exterioare. Să se 
cațere temerar la nu știu ce 
înălțime, să lucreze zile la rînd 
pînă la sfîrșeală, să se arunce 
în valuri ori în flăcări—aceste 
gesturi, potrivite alpiniștilor 
sau marinarilor, pompierilor 
sau pescarilor — se complec- 
tează firesc cu porniri mai pu
țin spectaculoase poate, dar la 
fel de puternice și nobile. Ero
ismul la un constructor de tur
bine— și oare numai el?—este 
de sens opus: tocmai să nu se 
cațere, tocmai să nu se arunce, 
tocmai să nu se istovească, 
tocmai să nu se piardă în 
bucurie și în supărare, ci să 
lucreze perseverent și cumpă
tat, calm și precis, pînă la 
reușită.



următoarele 
luni ale

La ordinea zilei :

Pentru TRATATIVE EST VEST
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Nehru : A sositMesajele adresate 
de N. A. Bulganin 

premierilor unor state
MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS transmite: N. A. Bulganin, 

președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a adresat mesaje 
lui A. Menderes, primul ministru a! Turciei, W. Droes, primul 
ministru al Olandei, T. Erlander, primul ministru al Suediei, J. 
Raab, cancelarul Austriei și lui Sardar Muhammed Daud, primul 
ministru al Afganistanului.

Aceste mesaje au fost remise în capitalele respective de amba
sadorii U.R.S.S. în Turcia, Olanda, Suedia, Austria și Afganistan.

în aceste mesaje se exprimă speranța că propunerile sovietice 
cu privire la convocarea unei conferințe la nivei înalt vor fi pri. 
mite favorabil de către premierii și guvernele statelor respective.

Propunerile sovietice au cucerit 
opinia publică mondială

timpul ca puterile 
să stea de vorbă

între ele

9.235 oameni de știință 
cer înterzketea 
experiențelor 

cu armele nucleare
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : Dr. Linus Pau- 
l.ing, laureat al premiului No
bel, a adresat lui Hammarskjoeld, 
secretar general al O.N.U., o pe
tiție semnată de 9.235 de oa
meni de știință din 44 de țări, 
care cer încheierea unui acord 
internațional cu privire la inter
zicerea experiențelor cu armele 
nucleare.

In petiție se spune printre al
tele : „Un acord internațional cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu bombele nucleare ar constitui 
un prim pas spre o dezarmare 
mai generală, spre o eficientă in
terzicere definitivă a armelor nu
cleare1, cit și spre preîniîmpinarea 
eventualității 
Cl$ar..;“.

■Printre cei 
tifla sînt 38 
roiului Nobel.
bri corespondenți ai Academiei de 
Științe a U.R.S.S.. 1.141 oameni 
de știință din S.U.A., printre care 
101 membri ai Academiei națio
nale, 305 oameni de știință din 
Anglia, printre care 35 membri ai 
Societății regale engleze, 1.141 
oameni de știință din Japonia. 535 
de oameni de știință din India, 
92 oameni de știință din Brazilia, 
259 cameni de știință din Ceho
slovacia, 65 oameni de știință din 
Franța, 140 oameni de știință din 
Germania, 41 oameni de știință 

din Belgia, 236 oameni de știință 
din Egipt, 20 oameni de știință 
din Tailanda, 84 oameni de știin
ță din Polonia etc.

unui război nu-

care au semnat pe- 
de laureati ai pre- 
216 membri și mem-

Zilele acestea tema princi
pală a comentariilor de presă 
din străinătate, a posturilor 
de radio sau a discuțiilor o- 
muilui simplu de pe stradă o 
constituie noile propuneri de 
pace ale guvernului sovietic. 
Comentatorul ziarului egiptean 
„Aș-Șaab“ apreciind inițiativa 
de pace a Uniunii Sovietice, 
scria că „Rusia întinde mina 
Statelor Unite pentru a începe 
tratative la cel mai înalt ni
vel și pentru a lichida răz
boiul rece“.

Dintre propu
nerile sovietice 
cea cu privire 
la organizarea 
în următoarele 
2—3 luni ale 
anului curent a unei conferin
țe la nivel înalt la care să 
participe conducătorii statelor 
membre ale N.A.T.O. și ale 
Tratatului de la Varșovia'pre
cum și ai mai multor țări 
care nu fac parte din aceste 
grupări Întrunește pe drept 
cuvînt adeziunea uneî covârși
toare majorități a opiniei pu
blice internaționale. Ziarul 
conservator „Sunday Times“ 
care în general defăimează 
propunerile sovietice a fost 
constrins de realitate să recu
noască că acestea „au cucerit 
opinia publică din occident“.

Interesul general pentru o 
conferință Est-Vest apare fi
resc dacă ne gîndim la faptul 
că in occident cursa înarmă
rilor atomice și eforturile a- 
numitor cercuri conducătoare 
pentru instalarea de rampe a- 
mericane de lansare a rache
telor cu rază medie de acțiu
ne sînt realități de care se lo
vesc masele populare din oc
cident. „Conducătorii tuturor 
țărilor N.A.T.O. — scria zia
rul „Tribune“ — sînt supuși 
la presiuni din partea opiniei 
publice occidentale care cere 
negocieri cu Răsăritul“.

Deoarece noile propuneri so
vietice pornesc de la ana'iza 
realistă a actualei situații in- 
ternațicnale și reprezintă in 
fond singura alternativă care 
va face să înceteze cursa înar
mărilor, cercuri din ce e mai 
diverse straturi ale societății, 
persoane influente din occi
dent cer guvernelor lor înlo
cuirea vechii politici cu politi
ca rațională a tratativelor. 
„De ce nu acceptați tratative 

’între cei patru mari la nivel 
înalt ?, întreabă ziarul londo
nez „Sunday Expres“. De'ce 
le considerați un rău ? Răul 
nu rezidă în tratative, ci în 
refuzul de a le duce“.

In rîndul opiniei publice in-

ternaționale există convinge
rea profundă că, ținerea unei 
conferințe la nivel înalt, oferă 
posibilitatea — dacă puterile 
occidentale doresc într-adevăr 
aceasta — lichidării divergen
țelor existente in multe pro
bleme importante ale relații
lor internaționale. Nu se poa
te să se treacă ușor cu vede
rea peste faptul verificat că 
contactul personal al condu
cătorilor de state din Răsărit 
și Apus constituie un mijloc 
eficace de rezolvare a proble- j 

melor interna
ționale. Conte.

la Ge- 
arătat 

Același
„Washington 

Post and Times Herald“ scria 
pe bună dreptate că confe. 
rința Est-Vest „nu ar face 
nici un rău, iar un eventual 
acord ar putea înlesni acor
duri și asupra altor proble
me“.

Cercuri conducătoare din A- 
pus în loc să gîndească la ce 
ar trebui făcut pentru micșo
rarea încordării internaționale 
nu știu ce să mai facă pentru 
a o mări. In loc de o studiere 
atentă a propunerilor sovieti
ce aceste cercuri se mulțumesc 
să ie declare (pentru a cita 
cară?) „manevră propagan. 
distici". Argumentele lor 
nu-și găsesc însă priză în rin. 
dui opiniei publice. De aceea 
ele încearcă să înlăture ideea 
conferinței Est-Vest invocind 
in chip fariseic necesitatea u- 
nei „minuțioase pregătiri di
plomatice“ în vederea aces
teia. Ei cer să se țină înainte 
o conferință a miniștrilor afa
cerilor externe, ceea ce n-ar 
contribui de fapt la altceva 
decit la ingreunarea drumului 
către o conferință la cel mai 
înalt nivel. Ziarul englez 
„Reynold’s News“ referindu- 
se la faptul că Uniunea So
vietică preferă conferința la 
nivel înalt unei conferințe a 
miniștrilcv afaceri'or externe, 
scria pe drept cuvînt: „moti
vul este cu totul clar ; rușii 
nu vor să vorbească la pereți, 
iar Du'.les este mai rău decit 
un perete“.

Așa dar, dacă puterile occi
dentale doresc într-adevăr pa. 
cea, nu au nici un motiv să 
refuze ținerea unei conferințe 
între Est și Vest la nivelul 
cel mai înalt. Altfel, ele se 
vor demasca încăcdată în fața 
lumii întregi ca fiind acele 
forțe care întrețin o încordare 
nefirească în relațiile dintre 
state.

Jocul de-a moartea
Un avion american, avind 

pe bord o bombă atomică, s-a 
prăbușit, anunță ziarul „New- 
York Times“. Faptul a fost 
strecurat cu discreție intr-o pa
gină care nu ia ochii, ca o 
simplă întimplare diversă. Cei 
care, nu obosesc să facă zgo
mot ridicind osanale politicii 
agresive dusă de propovăduitorii 
„războiului rece“, care reco
mandă cu dezinvoltură și per
severență instalarea de baze a- 
topiice și de rampe de lansare 
a rachetelor, pe teritoriul altor 
țări, au tăcut mile.

Un avion s-a prăbușit avind 
la bord o bombă atomică! Din 
fericire bomba n-a explodat și 
reflexele pilotului au funcționat 
normal de astă dată. Așa s-a 
intlmplat în primul accident 
și a fost o minune.

Dar... Dar prăbușirea avio
nului dovedește că temerile oa
menilor in ce privește o explo
zie atomică occidentală sini în
temeiate.

Prăbușirța avionului american 
oprește pentru o clipă răsufla
rea omenirii, ca la efectuarea 

. unui salto mortale in vid. De 
data asta a ieșit bine, dar... Dar 
data viitoare ? S-a dovedit fără 
putință de tăgadă că se pot 
ivi defecțiuni tehnice la un a- 
vion ce poartă cumplita armă 
la bord. S-a dovedit deci clar 
că avioanele americane ce cu
treieră lumea cu periculoasa 
încărcătură nu sînt deloc ino
fensive așa rum afirmă condu
cătorii politici și militari ai 
occidentului. Data viitoare ar

sau 
ifi 
fi

7ui

putea să se ivească o defecțiune 
mecanică, așa cum s-a ivit la 
motorul avionului prăbușit 
acum și bomba să explodeze. 
S-ar putea ca nervii pilotului 
să nu fie in bună stare, re
flexele să nu funcționeze și să 
greșească comenzile. S-ar putea 
ca această dramă să se petreacă 
asupra Londrei, a Parisului 
New Yorbului și oricine 
poate imagina gravitatea 
imensitatea consecințelor.

In interviul acordat
Hearst, tov. A. S. Ilrușciov a- 
trăgea atenția asupra pericolu
lui imens pe care-l reprezintă 
faptul că numeroase avioane 
avind la bord arme termo-nu- 
cleare stau timp îndelungat in 
aer, fac manevre, străbat teri
torii întinse. Tov. N. S. Hruș- 
ciov sublinia îndeosebi ires
ponsabilitatea celor care lasă 
răspunderea unei catastrofe, ce 
ar putea deveni într-o clipă 
mondială, pe seama nervilor 
mai slabi sau mai tari a unui 
pilot oarecare, pe starea lui 
de spirit.

Prăbușirea avionului ameri
can arată că mai există și un 
alt elpment: defecțiunile meca
nice. La un viilor accident
putea declanșa catastrofa fie 
din prltina acestui factor, 
din aceea a factorului psiho
logic sau din combinarea amin- 
durora.

S-a prăbușit un avion cu 
bombe nucleare la bord! Omul 
siniplu se cutremură și se in-

dignează. Jocul de-a moartea, 
jocul cu soarta oamenilor a 
întrecut limitele. E de mult 
vremea să înceteze. Paharul 
miniei se umple mereu. E 
timpul să fie curmată această 
lipsă de răspundere. Să fie in
terzise experiențele cu arme 
nucleare, să fie interzisă 
fabricarea lor, să înce
teze jocul cu viețile oamenilor. 
Conducătorii americani ar tre
bui, măcar în ceasul al 12-lea 
să plece urechea la glasul oa
menilor să accepte propunerile 
unei intîlniri la nivel înalt și 
si contribuie cu simțul răspun
derii, la elaborarea 
suri practice, de 
care să 
rea de 
vremea !

unor mă- 
dezarmare 

elibereze odată omeni- 
pericolul atomic.

s-ar

/<e

DELHI 14 (Agerpres). —Zia
rul „Times of India“ relatează 
că Nehru este în favoarea ultimei 
propuneri sovietice pentru o con
ferință a șefilor de stat la care 
să se examineze o serie de pro
bleme precise în vederea micșo
rării încordării în lume. Ziarul 
scrie că premierul indian a decla
rat Comitetului de conducere al 
Partidului Congresul Național 
Indian în cadrul unei
nute la Delhi că în prezent o 
conferință ținută la cel mai înalt 
nivel ar fi bine venită deoarece a 
sosit timpul ca puterile să stea 
de vorbă între ele și nu să se 
dușmănească. Cel mai important 
lucru în momentul de față, a 
spus Nehru, este ca conducătorii 
puterilor atomice să discute pro
blema cea mai importantă — pro
blema dezarmării.

ședinje ji-

In R. P. Bulgaria, țară 
țească vecină, se ridică mereu 
noi construcții industriale ale 
socialismului.

In foto : Se apropie de sfîrșit 
una din aceste mari construc
ții — combinatul textil 
„Gheorghi Dimitrov“ din ora
șul Slivcn.

CU PRILEJUL ALEGERILOR 
PENTRU SOVIETUL SUPREM 

AL

Hotărîrea 
al U. T.

U.R.S.S.

c. c. 
C. L,

14 (Agerpres).MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : Comitetul Cen
tral al U.T.C.L. din U.R.S.S. a 
adoptat o hotărîre cu privire la 
sarcinile organizațiilor de comso- 
mol în legătură cu alegerile pen
tru Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
care vor avea loc la 16 martie. In 
hotărîre se. arată că tineretul so
vietic se pregătește pentru alegeri 
cu un sentiment de legitimă mîn- 
drie pentru patria lui. El vede în 
alegeri înfăptuirea democrației 
sovietice cucerite de popor sub 
conducerea partidului ccmunist.

Răsunătorul succes
al maestrului Constantin Silvestri
în Olanda și Franta

HAG-A 14 (Agerpres).— Cores
pondență specială : Artistul po
porului Constantin Silvestri, lau
reat al Premiului de Stat, șî-a în
cheiat turneul pe care l-a între
prins la sfîrșitul lunii decembrie
1957 și începutul lunii ianuarie
1958 în Olanda.

Cele cinci concerte dirijate în 
orașele Amsterdam, Arnliem și 
Nimegen, la pupitrul orchestrei 
„Konzert Gebouw“, s-au bucurat 
de un răsunător succes, fiind una
nim elogiate de publicul muzical 
și presa olandeză.

Concertele dirijate de maestrul 
romîn au provocat o reacție rar 
întîlnită la publicul olandez. 
După interpretarea lucrărilor, a- 
cest public — îndeobște rezervat 
— se scula în picioare, izbucnind 
în ovații însoțite de bătăi din pi
cioare.

Mai multe ziare olandeze, prin
tre care „Het Parool”, „Algemee- 
na Handelshat“, „De Vaarheid“, 
„Friej Niederland", „News van de 
Dag“ și „Maasbode“ scriu că 
prezența dirijorului romîn Con
stantin Silvestri a constituit un 
prilej de sărbătoare pentru olan
dezi care sînt mîndri a fi gazdele 
unui astfel de musafir de seamă.

In răgazul dintre con
certe maestrul Constantin Sil. 
vestri a avut în Olanda întîl- 
niri cu numeroși muzicieni cărora 
le-a împărtășit, la solicitarea a- 
cestora, aspecte ale variatei și bo
gatei activități artistice din țara 
noastră.

Presa franceză continuă să pu
blice cronici elogioase despre în
registrările făcute de Constantin 
Silvestri la Paris.

Referindu-se la faima dirijoru
lui romîn care s-a impus într-un

atît de scurt timp în lumea mu
zicală de prim rang a occidentu
lui, revista franceză „Artaban“ 
scrie: „Silvestri, plnă ieri un ne
cunoscut la Paris, se plasează 
dinfr-o dată printre primit aștri 
ai baghetei internaționale“.

Artisul poporului Constantin 
Silvestri își. continuă turneul în 
occident. Spre sfîrșitul acestei luni, 
maestrul romîn va pleca la 
Londra. El își va împărți timpul 
din lunile februarie și martie în
tre 4 mari capitale europene și în 
același timp centre muzicale de 
prestigiu: Londra, Paris, Bruxel
les și Berlin.

Despăgubiri 
ciudate

oc-Tn cinci ani Germania 
aproape 

miliarde mărci pentru 
urmări- 
această

cidentală a cheltuit
100 
așa-zisa lichidare a 
lor războiului. Din 
sumă 5 miliarde s-au plătit 
ca pensii și ajutoare foștilor 
funcționari de slat 
și numai un miliard pentru 
plata despăgubirilor victimi- 
lor fascismului. Judecind du
pă aceste date n-ar fi de mi
rare, oa restul hanilor pentru 
lichidarea urmărilor războiu
lui să fi fost destinați pen
tru despăg.ubirea unor sinis
trat! ca domnii Krupp, Thy- 

de

hitleriști

essen etc. N-ar fi deloc 
mirare I

Spre unitatea de acțiune
a tineretului francez în lupta

pentru pace în ALGERIA
De trei 
murdar

ani un război nedrept 
este dus împotriva po-. . . , , - 

porului algerian. Acest război are 
mari consecințe asupra tinerei ge
nerații a Franței, în special. El 
se află tot mai mult în inima vie
ții politice și economice franceze 
și de aceea problemele legate de 
încetarea sa capătă astăzi o impor
tanță primordială.

★
500.000 de tineri soldați recruți 

sînt angajați în așa zise „operații 
de pacificare“, dar care, luîndu-ne 
după sursele oficiale, au pricinuit 
deja moartea a sute de mii de al
gerieni și a mii de tineri francezi. 
Actualmente, toți soldații sînt men
ținuți sub arme peste timpul le
gal pentru perioade variind între 
6 luni și 1 an. Profund loviți în 
viața lor familiară, în situația lor 

în fața 
care sînt 

sînt

economică, în continuu 
morții, tinerii francezi 
forțați să lupte în Algeria, 
supuși celei mai josnice propagan
de de război și anticomuniste.

Dar tinerii soldați francezi, nu 
sînt singurii care suferă de pe ur
ma acestui război murdar și fără 
rost. Întregul tineret, din cauza 
dificultăților de tot felul, este vic
tima consecințelor acestui război. 
Astfel, în ciuda interesului națio
nal al Franței, care cere mărirea 
eforturilor în vederea formării 
unei intelectualități înaintate, 
tinde la reducerea cu 20% « bur
selor studențești, 
tot în acei

lovind 
care întîmpină

se

desigur 
dificul-

Patrioții 
astăzi o

algerieni au 
forță militară 

bilă să
respect 
regulate

devenit 
capa

ci nă la 
trupele 

fran-

reînviat
O adunătură de fasciști ger

mani și francezi s-au gîndit 
să-și exporte talentele tocmai 
in Argentina.

Și cum „Ies affaires soni Ies 
affaires“, și dumnealor vor să 
trăiască bine, au plănuit să fa
că comerț. Ei și-au adus aminte 
că în Argentina se practicase 
cu câțiva zeci de ani în urmă, 
unul foarte rentabil: traficul 
cu „carne vie".

Imediat au intrat în funcțiu
ne „talentele" organizatorice. 
Traficul cu „carne vie" a fost 
repus pe piața Argentinei sub 
firma de... trupă de balet. Mij
locul era simplu și eficace: 
seducerea frumoaselor argenti- 
nience și apoi angajarea lor 
ca... balerine. Acum urma co- 

. merțțd propriu zis. . După un 
scurt „stagiu", în care se apli
cau multiple și variate mijloa
ce de constringere, fetele erau 
vîndute la un preț ridicat di-AL. GIRNEAȚA

desen de NIC. N1COLAESCU

PREOCUPAREA LOR
— Dece dezgrcpați pietroaiele ? ?
— Ca să curățăm drumul de 
obstacole ! 1

Christian Echard 
membru al Biroului Național 

Uniunii Tineretului Comu
nist Francez, secretar 
general al F.M.T.D.

financiare în efectuarea

al

«tu-

oerselor bordeluri și haruri. Ba
nii curgeau gîrlă in buzunare
le patronilor. „Comerțul" în
florea și Argentina devenise o 
piață prea mică. Au început 
„turneele" și în alte țări ale 
Americii de Sud.

Corespondentul din Argenti
na, al ziarului britanic „The 
Times" încheie astfel această 
informație : „Banda a operat 
îndeosebi prin organizarea 
unor pretinse companii de ba
let, trimise în turneu. Odată 
departe de Buenos Aires, fete
lor li se spunea deschis că tre
buie să „coopereze“. S-au cu
noscut cazuri, cînd cele ce re
fuzau să „coopereze" cu orga
nizatorii au fost legate, bătute, 
înfometate și pur și simplu a- 
runcate pe stradă fără niciun 
ban“.

lată cum a fost reînviat trafi
cul cu „carne vie" în Argen
tina. E de mirare că tocmai 
un grup de fasciști se ocupă 

,. reînvierea?

lăți 
diilor.

Sutele de miliarde consacrate 
cheltuielilor de război, nu numai 
că periclitează economia franceză, 
dar provoacă inflația, avind re
percusiuni grave și asupra învă- 
țămîntului. La Paris în anul 1957, 
15.000 de tineri nu și-au găsit loc 
în centrele de pregătire profesio
nală.

De la începutul războiului 
nedrept împotriva poporului alge
rian 
nist s-a pronunțat cu hotărîre, ală
turi ' ~
cez, 
cunoașterii dreptului poporului al
gerian la autodeterminare.

Algeria este astăzi o națiune, 
care are, incontestabil, o serie de 
probleme complexe de rezolvat, ca 
urmare a compoziției populației 
sale 1 8 milioane de musulmani și 
1 milion de europeni. Dar ea este 
o națiune în toată accepțiunea cu- 
vîntului formată în toate domeni
ile: politic, economic și cultural. 
Dreptul la independență al po
porului algerian constituie dc a- 
ceea o chestiune de la sine înțe
leasă și este în conformitate cu 
spiritul vremii noastre.

In Franța au avut loc importan
te manifestații ale soldaților, mun
citorilor, tinerilor. Numeroși ti
neri au fost arestați și urmăriți 
pentru activitatea pe care au de
pus-o în favoarea păcii în Algeria. 
Ei au devenit însă simbolul acestei 
lupte, tot astfel precum Henri 
Martin și Raymonde Dien au fost 
simbolul ș punctul de onoare al 
luptei pen ru pace în Vietnam. 
Autoritățile franceze reprimă însă 
orice manifestare pentru tratative. 
Procesele și urmăririle judiciare 
nu lipsesc! „L’Avantgarde“, zia
rul tinerilor comuniști francezi, a 
fost confiscat de 3 ori în numai 
cîteva săptănrni.

Și apoi mai este un fapt demn 
de luat în considerație. Astăzi, co
muniștii nu mai sînt singuri în 
această luptă! Tot mai multe for
țe noi, mai active apar în țară. 
Socialiști, radicali, catolici, sînt 
acum mai activi, cerînd alături <le 
comuniști încetarea rușinosului 
război împotriva poporului alge
rian. Acest fenomen este și mai 
vizibil în rîndurile tineretului. După 
ce timp de luni de-a rîndul guver
nul socialist Guy Mollet a între
ținut cu iluzii pe cei ușor de indus 
în eroare, asistăm astăzi la luări 
de poziții nete în toate marile or
ganizații democratice ale tineretu
lui socialist, Tadical, catolic, în 
favoarea unei rezolvări pe cale 
pașnică a problemei algeriene.

In urmă cu cîtva timp Federa
ția studenților socialiști s-a ridicat 
împotriva politicii dusă de colo
nialiști în Algeria, constatînd că 
excesele comise împotriva patrio- 
ților algerieni „pun în joc onoa
rea partidului“. La fel au proce
dat și numeroase federații depar
tamentale ale tineretului socialist.

Tineretul radical sprijină majo
ritatea partidului radical, care în 
frunte cu Mendes-France se pro
nunță în favoarea unei soluții li
berale în Algeria.

în ansamblul lor, mișcările cato
lice se pronunță, deși în forme di
ferite, împotriva torturilor, pen
tru pace. Aceasta este cazul tine
retului agricol catolic, al tineretu
lui muncitoresc catolic.

Numeroase grupuri de recruți 
sînt azi sub influența Uniunii Ti
neretului Comunist Francez. Ei 
ascultă cuvîntul reprezentanților

Uniunea Tineretului Comu-

de Partidul Comunist Fran- 
pentru tratative pe baza re-

♦ ♦♦♦♦ ♦

„Spionita“
Se pare că e o boală care 

bîntuie în S. U. A., în același 
timp cu „maccartita“. O mani
festare recentă a semnalat-o 
„New York Times”. O tînără ' 
funcționară a serviciilor ameri
cane de informații (C.I.A.) s-a 
hotărît să consulte un psiha
nalist. Știind pe semne cîte ce
va, ea s-a adresat, superiorilor 
cerîndu-le voie. A primit con- 
simțămîntul șefilor cu O mică 
condiție : psihanalistul să fie 
supus în prealabil unui mic 

examen de securitate“.
Comentariile sînt de prisos.
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tineretului comunist și ai Partidu
lui Comunist care le vorbesc despre 
caracterul războiului din Algeria 
și despre revendicările lor. Actual
mente este greu pentru un tînăr 
să-și găsească de lucru. Și pe dea
supra, el riscă să-și piardă califi
carea profesională. Cu sprijinul 
deputaților comuniști, al sindica
telor din C.G.T., Uniunea Tinere
tului Comunist din Franța apără 
revendicările soldaților și recruți
lor. Aceștia cunosc sau învață să 
cunoască U.T.C.F. în fiecare an 
înscriindu-se cu miile în această 
mare organizație a tineretului.

Asemenea lui Henri Martin în 
timpul războiului murdar din 
Vietnam tînărul soldat Alban 
Liechti a fost condamnat la 2 ani 
închisoare, pentru „vina“ de a fi 
arătat tinerilor soldați francezi 
nejustețea războiului din Algeria, 
într-o scrisoare, adresată președin
telui Republicii și semnată dc sol
dați din unitatea sa, Alban a afir
mat în mod solemn că dat fiind 
că războiul din Algeria este con
trar constituției franceze, consi
deră că este de datoria sa să nu 
ia parte la acest război.

Și alți soldați au imitat exemplul 
său. Bcsffety, Clanel, Letognant, 
Lameurot, Lonelli. Și iată că 
presa a primit copia unei scri
sori trimisă de un tînăr soldat 
președintelui Republicii.

„Sînt unul din cei 500.000 de 
tineri soldați, care se află în Al
geria, spunea el. Am primit prima 
mea permisie, care ia sfîrșit sîmbă- 
tă, 19 octombrie.

Am înțeles acum că nu acțio
nam în Algeria în interesul Fran
ței, ci dimpotrivă în interesul a- 
numitor cercuri colonialiste.

Vreau să-mi fac datoria dc sol
dat francez și sînt gata să iau ar
ma în mînă dacă Franța ar fi în 
pericol, dar refuz să lupt împo
triva unui popor, care luptă pen
tru libertatea și independența sa.

în felul acesta, sînt credincios 
Constituției țării mele, care spune 
în preambulul său că ” 
franceză „nu va 
un război pentru 
pație și nu-și va 
forțele împotriva 
nui popor“.

Sînt la domiciliul meu, 42 rue 
Barbussc, la Sete, la dispoziția au
torităților militare, pentru a-mi 
continua îii țara mea obligațiile 
de soldat francez.

Vă rog să primiți, domnule pre
ședinte al Republicii respecloasele 
mele

Republica 
întreprinde nici 
scopuri de ocu- 
folosi nicicind 
libertății vreu-

salutari republicane.
FRANÇOIS RENDA 

din reg. 421 R.A. in Batne 
(Algeria)

Tineretul comunist desfășoară 
larg lupta sa pentru pace în Al
geria. In același timp, tineretul 
comunist ține seama de faptul ca 
există și alte organizații de tine
ret, care deși se pronunță în gene
ral pentru pace în Algeria, au 
lozinci și soluții diferite. Noi nu 
ne așteptăm desigur ca soluțiile 
acestora să fie la fel ca ale noastre. 
Se poate găsi însă pînă la urmă 
o soluție comună. Biroul Național 
al U.T.C.F. a lansat de aceea lui 
apel pentru regruparea pe scară 
locală, departamentală și naționa
lă a principalelor organizații de ti
neret, în vederea unei acțiuni co
mune, pe baza unor puncte recu
noscute de toți. Acest apel a avut 
un larg răsunet în întreaga țară. 
Deja au avut loc în uzine, în școli, • 
în cartiere, numeroase acțiuni co
mune. Au loc întîlniri pe scară 
departamentală și națională. în 
rîndurile poporului francez, ale ti
neretului său înaintat există pu
ternica convingere că în cele din 
urmă va învinge rațiunea, forțele 
progresiste fiind în stare să pună 
capăt acestui război rușinos.

VA.NFfrlțM&M
SOFIA. — După cum anunță 

radio Sofia, in ședința din după- 
amiaza zilei de 14 ianuarie, a se
siunii extraordinare a Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, la pro. 
punerea lui Anton lugov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria. Adunarea Populară 
a aprobat in unanimitate compo. 
nența guvernului.

TALL1N. — La 14 ianuarie s-a 
deschis la Tallin expoziția „Repu. 
blica Populară Romină". organi. 
zată de Asociația estoniană pentru 
relații culturale cu străinătatea și 
de Asociația pentru răspindirea 
cunoștințelor politice și științifice 
din R.S.S. Estonă.

BUENOS AIRES. — Ziarul chi
lian „El Siglo“ propune convoca
rea unei conferințe a țărilor de pe 
continentul American cu partici
parea diferitelor partide politice 
și organizații sindicale: de partid, 
de tineret și de femei. Ordinea de 
zi a acestei conferințe scrie zia
rul, ar putea include următoarele 
probleme principale ale luptei

pentru eliberare : Indepen
dența politică. 2. — Independența 
econonică. 3. — Independența mi
norităților locale.

PEKIN. — Se prevede ca pe 
cursul superior al fluviului Amur 
să ce construiască cinci hidrocen. 
trale. în prezent, specialiștii chi
nezi și sovietici 
de prospecțiune.

efectuează foraje

14 ianuarie s-a 
sesiunea pe anul 
Naționale Fran-

PARIS. — La 
deschis la Paris 
1958 a Adunării 
ceze-

Marți după-amiază, mai mulți 
deputați, au cerut să se acorde 
prioritate problemei pensiilor foș
tilor combatanți.

După o suspendare a ședinței 
în timpul căreia Gaillard a con
vocat o ședință fulger a Consiliu
lui de Miniștri, s-a anunțat ofi
cial că el obiectează împotriva 
includerii pe ordinea de zi a aces
tei interpelări și pune în acest 
sens chestiunea de încredere. Vo
tul urmează să aibe loc joi.
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