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■oamna fmpodobeș- 
j așezările noas- 
re nu numai cu 
linătatea roade
ți pămîntului, cu 
eselia pe care ți-o 

inspiră hambarele 
4 îndesate și cu poezia meiancoli- 
4 că a viței de vie ce a devenit 
4 lichidul rubiniu din pahare. 
* Decorul autumnal este înfru- 
4 musețat de o sărbătoare a 
Î prieteniei ce își păstrează pros

pețimea și și-o va păstra mereu, 
înfruntînd timpul, asemeni ce
lui ce a descoperit tinerețea 
fără bătrînețe. Este o sârbă- * 
toare ce-și deapănă firul o lună 4 

4 întreagă și ne stîrnește în su- J 
4 flet, mai puternice, rezonan- ♦ 
4 țelo clopotelor din tumul Spas- 4 
4 ki. Este sărbătoarea prieteniei ț 
4 cu omul sovietic, a cărui inimă ♦ 
J largă au cîntat-o poeții și au 4 
X simțit-o cei aflați la nevoie, 4 
4 Este o prietenie pe care cimen- 4 
T tul vremii a consolidat-o, năs- 4 
* cută din deplină sinceritate, J 
4 aureolată de cele mai nobile 4 
f gînduri ale omului stăpîn pe 4 
4 sine. 4

...Seară posomorită. Pe cer no
rii se fugăreau bezmetic. întune
ricul cuprinsese în învăluirea 
sa cenușie toată întinderea 
Băicoiului. Pe ta ferestre înce
puse să licărească lumina plă- 
pîndă a luminărilor începutului 
de veac. In șat liniștea era în
treruptă doar de urletul sfîșietor 
al clinilor, hămesiți și ei de foa
me. Vîntul șuiera printre pond, 
ducînd cu el jalea petroliștilor, 
a copiilor care-și întindeau mîi- 
nile după un codru uscat de 
pîine.

Trecuseră ctteva zile de cînd 
un puțar fusese scos afară din 
gaura de unde scotea petrolul, 
rîzînd ca un nebun și cu spume 
la gură.

Multe vieți de om înghițise 
putui Sfetescu.

Nenorocirile se (ineau lanț. 
Nu trecea zi să nu auzi: pujarul 
de la sonda X-a a fost prins în 
puț, altul a înnebunit, alții au fost 
carbonizați în timpul erupției li
bere a sondei... Femei cernite, co
pii fără părinți.

Patronii însă știau doar atît: 
„petrol t“. In ctrdășie cu capita
liștii străini apăsau mai crunt 
jugul pe grumazul muncitorilor. 
In 1905 — peste 4300 lucrători 
de la Băicoi și Florești erau
exploatați cîinește pentru 1,50 
lei pe zi.

In 1912, vreo 600 de olteni au 
venit să-și încerce norocul In va
lea petrolului. Cazărmile din 
Băicoi i-au primit cu „confort"— 
seînduri de lemn în loc de pa
turi, păduchi de lemn și șobolani 
din belșug. Multi s-au îmbolnă
vit de tifos, alții au plecat înco
tro au văzut cu ochii.

Petrolul a jertfit multe sufle
te. Vorbind despre toate acestea 
„decanii petrolului"—bătrîni mun
citori trecu{i de 70 de ani — își 
fac instinctiv semnul crucii. Ger-

preajma anului 1919, 
de oameni, cîți lucraseră 

înainte în schelă, multi plecase-

Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la începuturile industriei 
petrolifere romînești sute de 
muncitori, brigadieri, ingineri, 
tehnicieni și funcționari din în
treprinderile petrolifere din re
giunile Ploești, Bacău, Pitești șl 
Craiova au sărbătorit sîmbătă 
pentru prima oară în țara noa-, 
stră „Ziua petrolistului".

La adunarea festivă care a 
avut loc sîmbătă după-amiază tn 
sala clubului rafinăriei nr. 1 din 
Ploești au participat peste 1000 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni petroliști precum și un 
mare număr de invitați.

Participanjii Ia adunare au 
ascultat cu justificată mîndrie 
bilanțul realizărilor lor. Ei au 
adoptat într-o atmosferă de mare 
însuflețire textul unei' telegrame 
adresată C.C. al P.M.R. și Con-, 
siliului de Miniștri al R.P.R.

In continuarea adunării festi
ve, tov. Gheorghe Stan, preșe
dintele Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al regiunii 
Ploești, a dat citire Decretului 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale pentru conferirea, cu oca^ 
zia „Zilei petrolistului" și a sărbă
toririi centenarului industriei pe
trolifere romînești a Ordinului 
Muncii și Medaliei Muncii unui 
număr de 109 muncitori, ingi
neri și tehnicieni petroliști de 
pe cuprinsul regiunii Ploești.

★
Adunări asemănătoare au avut 

loc și în alte centre petrolifere 
ale regiunii Ploești: Ia Moreni, 
Cimpina și Tîrgoviște.

★
In sala Palatului Cultural din 

Pitești la adunarea festivă 
consacrată „Zilei petrolistului", 
au participat delegați ai petro
liștilor din toate schelele și trus-

Ieri de dimineață. Suceava, 
străvechea cetate moldovenească 
era împodobită ca pentru o mare 
sărbătoare. Și cum ar fi putut fi 
altfel, cînd ieri a avut loc des
chiderea Festivalului tineretului 
din această regiune, Festival în
chinat prietenei romîno-sovieti- 
ce. In cursul după-amiezii, Sta
dionul tineretului se umpluse de 
fete și băieți îmbrăcaji în cos
tume naționale.

4 Unii considerau toamna drept* 1 * 
* un anotimp al tristețe!. Erau 
4 cei ce vedeau doar frunzele ru- 
4 ginite ce părăseau trupurile co- 
J pacilor. Anii din urmă ne au 
4 schimbat însă definitiv peisajul 
4 social și au dăruit toamnei sem- 

nificația firească de anotimp al 
muncii împlinite. In anotimpul 

4 acesta, s-a statornicit tradiția 
t lunii marii prietenii cu oamenii 
4 sovietici. O tradiție clădită pe 
4 fundamentul bogat al faptelor 
4 pe care niciodată nu le vom 
4 șterge din memorie. Se poate 
4 oare uita că datorăm oamenilor 
4 sovietici libertatea ? Se poate 
♦oare uita că pașii noștri spre 
4 socialism au fost posibili grație 
4 ajutorului venit tot de la Ră- 
4 sărit ?
♦ Sîntem tineri și furtuna anilor 
4 ne-a ferit întrucîtva. Dar știm 
4 cu toții cum s-a călit oțelul. O 
4 știm nu numai din povestea lui 
4 Pavel Korceaghin ci și din epo- 4 
Z peea impresionantă pe care ge- 1 
4 nerația lui Korceaghin at scris-o 
4 pe șantierul Komsomolslcului pe 
4 Amur și din epopeea la fel de 
4 avîntată și plină de poezia e- 
4 roismului pe care generația tî- 
4 nară a zilelor noastre a scris-o 
4 pe pămînturile desțelenite. Insă 
K și Pavel Korceaghin, și Komso- 

nolskul de pe Amur, și pămîn- 
r turile desțelenite își au izvor de 

măreție în clipa cînd omenirea
4 a renăscut, în clipa cînd sal- 
4 vele de pe „Aurora“ au vestit 
* marele Octombrie roșu.
4 40 de ani s-au scurs de cînd
♦ ostașii roșii au urcat scările de 
4 marmoră ale Palatului de .iarnă 
4 și de cînd o orînduire socială a 
4 devenit piesă de muzeu pe un 
4 teritoriu cu 200 milioane de 
4 locuitori, iar mai tîrziu pe un 
4 teritoriu de la Elba la Pacific. 
4 Liniștea profundă, copleșitoare, 
ț din Piața Roșie te invită tol- 
4 deauna la reflecții. La 40 de 
♦ ani, puterea sovietica este 
4 mai tînără ca oricînd, mai vi-
4 guroasă ca oricînd, mai mă- 4 
♦ reață ca oricînd. Posedă tinere-1 
4 țea pe care i o transmite o lume 4 
4 căreia îi aparține viitorul și a 4 
4 cărei glorie o cîntă cu glasul 4 
♦ său grav turnul Spaski și o co- ♦ 
4 munică dincolo de . granițele 4 

globului primul satelit artificial 4 
r al pămîntului. 4
4 Toamna ne-a readus în pra- 4 
♦ gul sărbătorii prieteniei. Să 4 
J cinstim această sărbătoare în
4 cîntec și dans, cunoscînd mai 4 
4 bine pe frații noștri sovietici,*  
4 republicile lor, minunata lor 4 
4 arta și cultură, trecutul plin 4 
4 de măreție și prezentul care-it 
t aduce pe culmile civilizației u-1 
4 mane. Să împodobim aceasta 4 
4 sărbătoare cu simțămintele fier-1 
J binți ale inimilor noastre. I 

; „Scînleia tinerelului"!

t♦

In lupta pașnică
dintre

și U.R.S.S. 
pentru 

cunoașterea 
tainelor cosmosului

Uniunea Sovietica
a ieșit victorioasa

PARIS 5 (Agerpreș). —Toate 
ziarele pariziene de dimineața re
latează pe prima pagină despre 
lansarea cu succes !n Uniunea 
Sovietică a primului satelit arti
ficial al pămîntului și citează ca- 
racteristicile lui tehnice. Agcn,ia 
France Presse a transmis în re
petate rînduri comunicatul TASS.

Comentînd comunicatul TASS 
cu privire la lansarea in U.R.S.S. 
a primului satelit artificial al pa- 
mîntului, agenția France Presse 
anunță: „IN LUPTA PAȘNICA 
DINTRE S.U.A. ȘI U.R.S.S. PEN
TRU CUCERIREA SPAȚIULUI 
INTERPLANETAR, UNIUNEA 
SOVIETICA A IEȘIT VICTO
RIOASĂ. EA A FOST PRIMA

Deva
Proletari din toate târlle

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Un veac de industrie
. petroliferă,
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O nouă eră în știință
UNIUNEA SOVIETICĂ A LANSAT
PRIMUL SATELIT ARTIFICIAL

AL PĂMÎNTULUI
MOSCOVA 5 (Agerpres).— 

TASS transmite următorul co
municat :

De cîtiva ani în Uniunea 
Sovietică se desfășoară cerce
tări științifice și lucrări expe
rimentale de construcție pentru 
crearea de sateliți artificiali ai 
pămîntului. _____

După cum s-a mal anunțat tea și la ora 
în presă, primele lansări ale 
sateliților în U.R.S.S., urmau 
să fie înfăptuite în conformi
tate cu programul de cercetări 
științifice din cadrul anului 
geofizlc internațional.

In urma unei muncf vaste și 
intense a institutelor de cer
cetări științifice și a birourilor 
de construcție a fost creat pen
tru prima oară în lume un sa
telit artificial al pămîntului.

LV
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Bine că ai venit frățioare I! Dar unde sînt ceilalți ?LUNA: Bine ci ai venit frățioare! 1 Dar unde stnt ceilalți 7 
SATELITUL ARTIFICIAL: Deocamdată am venit numai eu. 
Sini in recunoaștere. (Desen de COST1 MUSTEȚEA)

LA 4 OCTOMBRIE 1957 IN 
U.R.S.S. A FOST EFECTUA
TĂ CU SUCCES LANSAREA 
PRIMULUI SATELIT. Potrivit 
datelor preliminare, racheta 
purtătoare a imprimat satelitu
lui viteza de orbită necesară 
de aproximativ 8.000 metri _ pe 
secundă. In prezent satelitul 
descrie traectorli eliptice în 
jurul pămîntului și zborul lui 
se poate observa în razele soa
relui cînd răsare și apune cu 
ajutorul celor mai simple In
strumente optice (binocluri, 
lunete etc.).

Potrivit calculelor care în 
prezent se precizează prin ob
servații directe satelitul va 
zbura la o înălțime pîna la 
900 km. deasupra pămîntului;

Presa internațională 
comentează cu viu inte
res lansarea cu succes 
în U.R.S.S. a satelitului 
artificial al pămintuiui

CARE A LANSAT UN SATELIT 
ARTIFICIAL AL PĂMÎNTULUI .

Agenția France Presse subli
niază. că lansarea satelitului ar
tificial al pămîntului are o uriașă 
însemnătate științifică. „LjĂSIND
LA O PARTE TOATE CONSIDE
RENTELE DE ORDIN POLITIC 
ȘI STRATEGIC, se spune in știrea

1

durata unei rotații complecte a 
satelitului va fi de o oră si 35 
de minute, unghiul de înclina
ție al orbitei fată de planul 
ecuatorului este de 65 grade. 
Deasupra regiunii orașului 
Moscova satelitul va trece la 
5 ootombrie 1957 de două ori 
— la ora 1 și 46 minute noap- 
' .. ,1 ’... _.j 6 și 42 minute
dimineața, ora Moscovei. In
formațiile despre mișcarea ul
terioară a primului satelit ar
tificial lansai î,n U.R.S.S. la 4 
octombrie se vor transmite re
gulat de posturile de radio.

Satelitul are forma unei sfere 
cu diametrul de 58 centimetri 
și cu greutatea de 83,6 kg. Pe 
acest satelit sînt montate două 
posturi de radioemisiune, care 
lansează necontenit semnale de

r A

\<j

3
I

radio cu o frecvență de 20,005 
și 40,002 megahertz!, (lungi
mea undei este respectiv de 
aproximativ 15 și de 7,5 metri). 
Puterea posturilor de emisie a- 
slgură recepționarea certă a 
semnalelor de radio de către 
un cerc larg de radioamatori. 
Semnalele au forma unor sem
nale telegrafice cu o durată de 
aproximativ 0.3 secunde, cu o 
pauză cu aceeași durată. Lan
sarea semnalului unei frecvente 
se efectuează în timpul pauzei 
semnalului celeilalte frecvente.

Stațiunile științifice situate 
în diferite puncte ale Uniunii 
Sovietice supraveghează sateli
tul și determină elementele 
traectoriei sale. Intrucît densi
tatea păturilor superioare rare-

agenției, SE POATE SPUNE CU 
CERTITUDINE CiĂ SINTEM 
MARTORII UNUI EVENIMENT 
EXCEPȚIONAL DE IMPOR
TANT. ȘTIINȚA AJUNGE DIN 
URMĂ FANTEZIA ȘTIINȚIFICA. 
PRESUPUNEREA CĂ PESTE 
CIȚIVA ANI SE VA PUTEA 
STABILI MULT DEASUPRA AT
MOSFEREI PĂM1NTEȘTI MARI 
STAȚII INTERPLANETARE, NU 
MAI ESTE DE DOMENIUL 
FANTEZIEI".

:eci da

sfîrșitul 
datorită 
savant

fia.te ale atmosferei nu este 
bine cunoscută, în prezent nu 
există date pentru a determina 
cu precizie timpul de existentă 
a satelitului și locul unde va 
intra în păturile dense ale at
mosferei. Calculele au arătat 
că din cauza vitezei uriașe a 
satelitului, la sfîrșitul existen
tei sale el va arde atingînd 
straturile dense ale atmosferei 
la o înălțime de cîtiva 
kilometri.

In Rusia, încă la 
secolului al XlX-lea, 
activității eminentului _ 
K. E. Țiolkovski, a fost pentru 
prima oară fundamentată din 
punct de vedere științific posi
bilitatea realizării zborurilor 
cosmice cu ajutorul rachetelor.

Prin lansarea cu succes a 
primului satelit al pămîntului 
creat de om se aduce o contri
buție de cea mai mare impor
tantă la tezaurul științei 
și culturii mondiale. Experien
ța științifică, realizată la o 
înălțime atît de mare, are o 
uriașă importanță pentru cu
noașterea proprietăților spațiu
lui cosmic și studierea pămîn
tului ca planetă a sistemului 
nostru salar.

în decursul anului geofizic 
International, Uniunea Sovie
tică intenționează să lanseze 
încă cîtiva sateliți artificiali ai 
pămîntului. Acești sateliți vor 
avea un gabarit și o greutate 
mal mare și cu ajutorul lor va 
fi realizat un vast program de 
cercetări științifice.

Sateliți artificiali ai pămîn
tului vor croi drum spre că
lătorii interplanetare și probabil 
că contemporanilor noștri le 
este sortit să fie martorii fap
tului că munca liberă și con
știentă a oamenilor societății 
noi socialiste face să devină 
realitate cele mal îndrăznețe 
visuri ale omenirii.

Oamenii de știința 
din R. P. Romînă

SALUTA MAREA VICTORIE 
A ȘTIINȚEI SOVIETICE 
Telegrama adresată de Prezidiul Academiei R.P.R.

Cu prilejul lansării în Uniunea Sovietică a primului satelit artifi
cial al pămîntului, Academia R. P. Romîne a trimis următoarea tele
gramă Prezidiului Academiei de Științe a U.R.S.S., președinte acad. 
A. N. Nesmeianov :

„Oamenii de știință din R.P. Romînă au aflat cu deosebită bucurie 
de marea victorie obținută de știința sovietică, prin lansarea în ziua 
de 4 octombrie 7957 a primului satelit artificial .al pămîntului. Această 
cucerire epocală a științei sovietice, care îmbogățește tezaunil știin
ței și culturii umane, constituie o nouă și strălucită dovadă a tehnicii 
înaintate de care dispun constructorii comunismului, a forței crea
toare și a îndrăznelii științifice a oamenilor de știință sovietici. Feli
citam din toată inima Academia de Științe a U.R.S.S. și prin ea 
poporul sovietic și pe toți oamenii de știință sovietici, urîndu-Ie noi 
succese în lupta lor nobilă pentru construirea comunismului, pentru 
progresul necontenit al omenirii și pentru apărarea păcii“.

PREZIDIUL ACADEMIEI R. P. ROMINE

1N PAG. U-a:
O declarație a acad. prof. O. DEMETRESCU, 

* Un articol de prof. ing. PAUL IOANID.

Sistcm de săpare a sondelor în anii 1880—1900. In fotografie pregătirea săpatului 
pentru coborîrea în puț.

! Luceafărul i
* o
* Cui nu i-au legănat primele •
? visuri ale adolescenței stela- • 
: rele versuri eminesciene ? •
? Era a noastră, a tuturor pă- •
* mîntenilor, dorința fierbinte, • 
® țîșnită din rugămintea Cătăli- •

•

e 
o

nei către iubitul ei din cosmos: 
„Cobori în jos, luceafăr 

blind, 
Alunecînd pe-o rază 
Pătrunde-n casă și în gînd, 
Și viața-mi luminează !“ 
Sorbind stihurile, speram 

mereu că luceafărul va veni. 
Dar el ne-a retezat trufaș a- 

ripile :
„Trăind în cercul vostru 

strimt,
Norocul vă petrece, 
Ci eu în lumea mea mă simt, 
Nemuritor și rece“. 7
Vasăzică, zadarnic tînjesc oa- • 

menii de milenii să-și apropie : 
necunoscutul ? Oare să nu iz- :

j• 
butească ei să arunce o punte • 
între pămînt și univers, între o 
materie și spirit, între caruse- • 
Iul viață-moarte și înghețata• 
nemurire ? •

Așa să fie ? •
TVu a fost așa. „Cercul • 

strimt" al oamenilor s-a lărgit « 
din ce în ce. Epoca noastră • 
pe care luceafărul poeziei ro- • 
mînești, în cuvintele primilor • 
proletari, abia o întrezărea, • 
(„De ce uitați că-n voi e și • 
număr și putere / Cînd vreți, • 
puteți prea lesne pămîntul • 
să-mpărțiți“) — a generat în- • 
făptuiri neașteptate. •

„Cerc strimt" ? Da I —- atît ®
FILIP CERBU •

Iadul negru

mani, americani, olandezi, to(i 
și-au făcut căuș ghiarele să 
prindă tn ele petrol — aurul no
stru negru. Fie că era vorba de 
Kibic, director austriac în Glo- 
denii din Deal, de colonelul ger
man, șef de schelă la Ochiuri, de 
Jackson Braun, stăptnul britanic 
al Băicoiului, de olandezul R. 
Van Sykle, de societățile „Vala- 
chian Petroleum Company", „Au
rora", „Steaua Romînă", toți și 
toate sugeau aurul negru și vla
ga petroliștilor.

De erai tînăr, te păștea și mai 
mare necaz. Salariu mai mic și 
bătaie. Unii vătafi te bateau că 
ai stricat ceva, alții că ai răs-

puns „obraznic", alții... așa, din 
capriciu, ca să vadă cum plîngi 
și dacă plînsul nu le plăcea, Iți

Apoi au început să circule fi
țuicile. Mici cît unghia, aveau 
scris un singur cuvint: grevă. 
Așa a aflat și Urlăjeanu de grevă.

Grevă I Grevă I — răsuna în 
urechile petroliștilor din Băicoi. 
Era în anul 1919, doi ani de la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie.

Și într-o seară la fel de poso
morită ca cea de la începutul 
veacului, cu nori care se fugă- 

. ,. „ __ reau bezmetic, cu cîini care ur-
ră unde îi duceau ochii, 80 mu- Iau, a spart zarea un șuierat pu- 

rămă'seseră 120.
Pe furiș, la lumina țigărilor, 

petroliștii acelui an citeau ziarul 
„Socialismul".

— Nea Ioane, bine scrie aici, 
bre, că nu mat trebuie să răb- 
dăm. Trebuie să ne hotărtm. 
Unirea, frate, fără ea nu facem 
nici doi bani.

și dacă plînsul nu le plăcea, 
mai dădeau ctteva.

Prima bătălie
cîștigatd

In
1500

din

riseră de tuberculoză, așa îneît ternic. De la bateria celor trei 
cazane, la ora 9 seara a fost dat 
semnalul. Nimeni n-a mai lu
crat.

— în convoi, să mergem la di-

LIDIA POPESCU

SĂRBĂTORIREA 
„Zilei petrolistului^

Deschiderea Festivalului 
tineretului din Suceava

ÎN ȚARĂ
turtle de foraj din regiune, pre
cum și un mare număr de oa
meni ai muncii din localitate.

Tov. Vasile Damian, vicepre
ședinte al sfatului popular regio
nal a dat citire decretului Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
prin care un număr de 27 de pe
troliști din regiunea Pitești au 
fost decoraji cu Ordinul Muncii 
și Medalia Muncii.

In încheierea adunării festive, 
participants au adresat o mo
țiune de salut către C.C. al 
PMR. și Consiliul de Miniștri.

★

Adunarea festivă a petroliștilor 
din Molnești a avut loc în lo
calul clubului din Lucăcești.

După expunerea conferinței pri
vind însemnătatea Zilei petro
listului și a sărbătoririi cente
narului petrolului rominesc s-a 
dat citire numelor petroliștilor 
fruntași din regiunea Bacău că
rora li s-a conferit Ordinul Mun
cii și Medalia Muncii, drept re
compensă pentru succesele obți
nute tn producție. Totodată s-a 
distribuit insigna-centenar pe
troliștilor eu vechime în profesie.

Tot cu prilejul „Zilei petrolis
tului" în localul clubului din 
Lucăcești ș-a deschis o expoziție 
comemorativă prezentînd aspecte 
din munca de ieri și de azi a pe
troliștilor din Moldova.

La Tg. Jiu „Ziua petrdHstului" 
și centenarul industriei petroli
fere au fost sărbătorite în cadrul 
unei adunări care a avut loc în 
sala „23 August".

La festival a sosit și o dele
gație de activiști și tineri frun
tași din R.S.S. Ucraineană.

După aceasta, prin fața tribu
nei din centrul orașului, partici
pant la festival au manifestat 
In coloane nesfîrșite. Seara, echi
pele artistice au prezentat nume
roase spectacole de estradă și în 
săli special amenajate. Festiva
lul continuă și în cursul zilei 
de astăzi.



La centenarul corului sătesc din Chizăfău Un veac de industrie
tovarășului Dr. PH1U 6P0ZA petroliferă

Dragi bănățeni,
Dragi țărani din Chizătău,
„In istoria satului Chizătău 

șe înscrie astăzi o zi pe care o 
serbează nu numai Banatul doi
nelor și cîntecelor noastre, dar 
și întregul popor din patria noas
tră, privind cu drag spre acest 
sat.

S-au împlinit 100 de ani de la 
înființarea corului sătesc din 
Chizătău. Cei care avem locuri 
de răspundere în munca și lup
ta poporului nostru, pentru un 
viitor mai fericit, pentru înălța
rea patriei noastre și pentru apă
rarea și întărirea păcii în lume, 
ne oprim, în gîndurile noastre, 
cu drag la sărbătoarea voasiră 
de astăzi, dîndu-ne seama că im- 
brăcînd voi haina de sărbătoare, 
cinstiți împreună cu corurile și 
fanfarele sătești care năvălesc 
spre voi din toate colțurile Ba
natului, frumoasele tradiții ale 
părinților și strămoșilor voștri, 
care au ridicat și n-au scăpat din 
mîini niciodată steagul 
noastre populare.

S-a vorbit și se va vorbi 
de Chizătău, de tot ce s-a 
pe acest tărîm în timpul 
s-a scurs și astfel întreaga țară 
va cunoaște trecutul corului din 
acest sat, încadrat în glorioasele 
manifestări ale corurilor și fan
farelor din Banat.

Primăvara vieții mele, pe care 
am trăit-o în mijlocul bănățeni
lor, în Coșteiul Mare din vecină
tatea voastră nemijlocită, este 
plină de amintirile care mă lea
gă de satul și țăranii de odinioa
ră din aceste comune, ale căror 
haine pitorești le îmbrăcam cu 
mîndrie și eu adeseori, încadrîn- 
du-mă în echipele țărănești.

Port în sufletul meu amintirea 
zilelor de sărbătoare pe care le 
petreceam la Chizătău, împreună 
cu tatăl meu, printre sătenii de 
atunci și în familia Sepețeanu.

Păstrez cu pietate și amintirea 
preotului Lucian Sepețeanu care 
ne găzduia. Tatăl acestui preot, 
Trifu Sepețeanu, a înființat acum 
100 de ani, în 1857, primul cor 
sătesc de plugari din Banat, în
jghebat și îmbrățișat cu entu
ziasm de către săteni, în condi
țiile grele ale unui regim feudal 
șovin.

După bunicul și batal, a ur
mat nepotul Sever Sepețeanu la 
conducerea acestui cor, care- s-a 
menținut în toate vremurile și 
pînă 
nivel 
drie 
țării

în
Petru Groza» se 
parte că harnica, vînjoasa plugă- 
rime bănățeană nu numai că.. a 
păstrat în decursul veacurilor cu 
dîrzenie patrimoniul cultural al 
poporului romîn. dar l-a îmbogă
țit necontenit, cu darurile sulte- 
tului său.

artei

încă 
făcut 
care

te vremurile si 
în zilele noastre la înalt 
artistic, constituind o mîn- 

a corurilor ~ 
noastre”.
scrisoarea tovarășului dr.

din Banat și a

arată mai de-

izvorul nesecat și fără 
de bogat al artei acestui

„Din 
seamăn 
popor s-au inspirat marii săi fii 
folcloristul academician Tiberiu 
Brediceanu de la Lugoj, clasicul 
culegător de folclor muzical de 
mai tîrziu.

Pe acest roditor meleag a ră
sărit și arta folcloristului Sabin 
Drăgoi. Tot acolo a răsărit Ion 
Vidu, cu corul lui din Lugoj, 
Iosif Velceanu, Timotei Popovici 
și alții, apoi Filaret Bar))u care 
ne-a adus din Banat melodiile 
operetelor „Ana Lugojana” și 
„Plutașul de pe Bistrița-.

De aici a răsărit șl cunoscutul 
cîntăreț Grozuță, care duce as
tăzi faima cîntecelor și doinelor 
bănățene pînă departe peste gra
nițele țării.

Și așa mai departe, un șir de 
fii ai Banatului s-au răspîndit 
și au popularizat împreună cu 
elementele muzicale specifice 
Banatului, doine cu înflorituri 
melodice îneîntătoare, hore varia
te. dansuri cu ritmuri sincopate 
„de doi“, „pe picior-, „cu contra 
tact-, cum Ie numește vechiul 
meu prieten, plugarul Justin 
Sora, fluieraș din patru genera
ții, din Tigvanul Mic, de lîngă 
Oravița, cunoscut prin emisiunile 
noastre de radio.

Acolo au răsărit plugari care 
nu cunoșteau alfabetul, nu știau 
citi și scrie, dar erau stăpîni pe 
notele muzicale, unii din ei 
creîndu-și faima nu numai de di
rijori, dar și de compozitori.

Cîntecele corului din Chizătău 
pătrundeau neîncetat și dincolo 
de granițele Banatului.

Bihoreanul Iosif Vulcan, fost 
academician, al cărui semicente
nar se serbează acum, a eterni
zat acest cor și în literatură în 
piesa sa de teatru „Ruga de la 
Chizătău”, intrată în repertoriul 
tuturor grupurilor de diletanți, 
scrie în mesajul său tovarășul 
dr. Petru Groza.

„Am imaginea corului din Coș- 
tei și Sîlha, cu plugarul Stoica- 
nescu. a corurilor din Belinț, Ic- 
tar, Bocșa și multe alte coruri 
din cele cîteva sute din Banat, 
precum și amintirea concursuri
lor de coruri, care cu peste ju
mătate de secol în urmă, prin 
măreția și varietatea producțiuni- 
lor a impresionat o 
treagă.

Cîntecele acestor 
atras în Banat și pe 
nul Ciprian Porumbescu, ca ad
mirator, venind de la Brașov, în 
timpul cînd creia opereta „Crai 
nou”.

Iată deci pentru ce regret că 
din motive dincolo de voința 
mea, nu pot participa la sărbă
toarea voastră, revazînd locuri 
și poate pe muilți dintre plugarii 
prieteni, de vîrsta mea, la care 
gindesc cu mîndrie.

Astăzi, tineretul de la sate, 
fii de plugari, pășind înainte pe 
drumul deschis de vrednicii lor 
înaintași, va continua tradițiile 
cîntecului bănățean, pline de fer
mecătoare melodii, precum și rit
mul variat, specific, al jocurilor 
bănățene.

Sîntem încrezători că acest ti
neret nu numai că va păstra cu 
sfințenie această comoară a cul
turii noastre naționale, dar o va 
spori cu noi creații populare, 
pentru ca din ele să se inspire 
arta noastră muzicală din toate 
colțurile țării, ducînd arta noa
stră populară pînă dincolo de 
granițele țării și însuflețind mun
ca noastră comună spre un viitor 
luminos, întărind neîncetat pa
tria noastră, care își asigură un 
loc de cinste în marea familie a 
popoarelor ce construiesc o viață 
nouă și luptă pentru pace".

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale 
București, 27 septembrie 1957

lume în-

coruri au 
bucovinea-

Recomandările Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii privind culesul și viniticarea strugurilor 

Condițiile climatice din anul 
acesta, cu ploi frecvente și reci 
în ultimul timp, au favorizat în 
unele podgorii dezvoltarea putre
gaiului cenușiu al strugurilor.

Strugurii atacați sînt acoperiți 
de un mucegai de culoare cenu- 
șie-murdară, mustul și vinul re
zultat este tulbure, se limpezește 
foarte greu și are miros neplăcut.

Pentru a se preîntîmpina a- 
ceste neajunsuri, Ministerul Agri
culturii și Silviculturii recomandă 
să se ia următoarele măsuri:

— In viile unde a apărut mu
cegaiul și are tendință de extin
dere se va grăbi culesul str gu
rilor, iar pentru vinificare se va 
face sortarea lor;

— să se facă limpezirea mu
stului prin tratare cu bioxid de

sulf, folosindu-se în acest 
metabisulfit de potasiu în 
titate de 
must, iar 
stanțe se 
ardere în 
la 10 dai.

— după limpezire mustul se 
va trage imediat de pe depozit 
și se va supune la fermentare 
adăj :gîndu-se maia de fermenți 
selecționați în cantitate de 1—^2 
litri..............................

scop 
can- 
dal. 
sub- 
priu

15-20 gr. la 10 
în lipsa acestei 
poate folosi sulf 
cantitate de 3—5 gr. 
must;

Interviul acordat de toy. Ana Toma

la 10 dai. must;
Pritocirea vinurilor se va 

imediat ce s-a oprit fertnen-

— vinificarea strugurilor roșii 
șl tămîioși intens atacați să se 
facă după schema tehnologică a 
vinurilor albe obișnuite.

(Agerpres)

13 ani de libertate
(Urmare din pag. l-a)

rector ! — a răsunat glasul mais
trului Nicolae Șerbănică.

— La director, la director 1 — 
s-au amplificat vocile.

Și convoiul a pornit spre bi
rouri.

Armata a ocupat schela și îm- s 
pușcăturile au cutremurat văzdu
hul.

Mulțimea striga :
— La director, la director. Să 

vină afară directorul !
Vrem ziua de muncă de opt 

ore.
Vrem pîine.
Vrem să nu mai fim cîini.
O baionetă a culcat 

un petrolist. Mulțimea 
jH.

—r Vrem pîine.
Pîine, pîine, pîine...
Cineva a dat tonul 

prima oară în istoria , 
romînesc, mulțimea a început să 
cînte „Internaționala”.

bțouă săptămîni a durat prima 
grevă. Foamea săpa .adînc, dar 
petroliștii n-au dat nici un pas 
înapoi. Nici un minut peste opt 
ore de lucru I

Sondorii Nicolae Șerbănescu și 
Ștefan Urlățeanu, le-au prezen
tat revendicările.

Prima bătălie — ziua de mun
că de op.t ore — a fost cîști-

și, pentru 
petrolului

citorii concediați au refuzat însă 
să părăsească lucrul. împreună 
cu șomerii mai vechi, au demon
strat în fața direcțiunilor.

Anul 1933 și-a pus serios am
prenta în mișcarea petroliștilor. 
L^ Cîmpina, Moreni, comiietele 
muncitorești sub conducerea co
muniștilor au organizat acțiuni 
pentru reprimirea celor conce
diați. Petroiiștii de la Băicoi li 
s-au alăturat, cerînd sistarea 
concedierilor, reprimirea celor 
dați afară, sporirea salariilo-r, 
condiții de viață mai bune.

Reorganizarea organizațiilor 
P.C.R. din Valea Prahovei dă
dea avî-nt luptei petroliștilor, în
credere în izbîndă.

Cartel-a jiul petrolului, din 1933, 
a făcut multe victime. Unele sche-

In timp ce patronii societății 
„Steaua Romînă“ îi țineau pe 
muncitori în cazărmi ca aceea 
de jos, în anii regimului de
mocrat popular, la schela 
Băicoi, ca în toate schelele pe
trolifere, au fost construite 
sute de locuințe muncitorești 
luminoase (in fotografia de

o greva
Exploatarea însă rămăsese h 

fel de grea. Oamenii mureau arși 
de vii sau de mizerie. Odată, 
din pricina gazelor, a ars la 
Băicoi un sfert de șat. Peste 
ruină s-<a așternut liniștea și ja
lea grea. Oamenii n-au uitat.

La 22 octombrie 1922 s-a în
cercat o nouă grevă. Mărirea sa
lariului — se cerea — și pro
tecția muncii. O serie de elemente 
reformiste, însă, oare porniseră 
inițial alături de greviști, au tră-

O DECLARAȚIE
a acad. prof. G. Demetrescu

Acad. prof. G. Demetrescu, di
rectorul Observatorului Astrono
mic din București, .președintele 
Comitetului romîn pentru Anul 
Geofizic Internațional, a făcut 
unui redactor al Agenției „Ager- 
pres- o declarație în care a spus 
între altele :

„Succesul răsunător pe care 
l-au obținut savanții sovietici 
lansînd, la 4 octombrie 1957, 
primul satelit artificial al pă- 
mîntului ne bucură în mod deo
sebit.

Printre rezultatele de cea mai 
mare Însemnătate pe care le aș
teptăm în urma observațiilor În
registrate pe satelit sînt cele în 
legătură cu urmele de atmosferă 
care mai dăinuie la marile înăl
țimi la care va circula satelitul.

la starea de îonîzare a acelor 
straturi, precum și date deosebit 
de prețioase cu privire la con
stituția internă a pămîntuluL

Oamenii de știință romîn! ur
măresc cu deosebit interes sate
litul artificial. Sîntem în mă< rz 
să informăm că ÎN ZIUA D. 
5 OCTOMBRIE SATELITUL A 
OCOLIT PĂMINTUL DE 15-16 
ORI. Emisiunile sale radiofonice 
au fost ascultate la Observatorul 
din București.

PERSOANELE CARE DO
RESC SA VADA SATELITUL 
ARTIFICIAL O POT FACE IN 
ZILELE CU CER SENIN, LA 
RĂSĂRITUL Șl APUSUL SOA
RELUI, FOLOSIND BINOCLURI 
SAU LUNETE.

O uriașă biruință

Conducătorul delegației econo
mice guvernamentale romîne, tov. 
Ana Toma, adjunct al ministru
lui Comerțului, care a vizitat re
cent Grecia, a acordat un interviu 
reprezentanților presei și radio
difuziunii romîne.

Guvernul romîn, apreciind im
portanța Tîrgului internațional de 
la Salonic, atît pentru posibilită
țile pe care le oferă pentru dez
voltarea relațiilor comerciale, cit 
și pentru faptul că ocazionează 
un contact mai larg între țările 
balcanice, a hotărît să participăm 
cu un pavilion la acest tî/g Pre‘ 
cum și cu o delegație oficială, pe 
care am avut cinstea s-o conduc, 

în convorbirile pe care le-am 
avut cu reprezentanții cercurilor 
economice și cu persoanele ofi
ciale din Grecia am avut ocaria 
să constat că pavilionul nostru 
din acest an a fost mult apreciat 
pentru reușita sa ca aspect și bună 
organizare, pentru varietatea și 
calitatea exponatelor. De aceeași 
înaltă apreciere s-a bucurat și din 
partea largului public care a vi
zitat pavilionul și și-a înscris im
presiile în cartea de aur a expo
ziției»

De altfel, Tîrgul de la Salonic 
a fost în întregime foarte bine 
organizat, lucru pentru care țin 
să felicit pe organizatori și în 
special pe dl. Gheorghiades, pre
ședintele Comitetului de direcție. 
Vizita delegației noastre în Gre
cia ne-a prilejuit un contact strips 
cu autoritățile de stat ale Greciei. 
Chiar din prima zi, împreună cu 
Ion Drînceanii, ambasadorul ro
mîn la Atena, ne-am întîlnit cu 
dl. Paparigopulos, ministrul Gre
ciei de nord, care în cursul dis
cuției noastre amicale a împărtă
șit întrutotul satisfacția noastră în 
privința colaborării și a dezvoltă
rii legăturilor greco-romîne.

Am avut de asemenea convor
biri interesante și caracterizate 
de același spirit prietenesc cu dl. 
Ralis, ministrul Comunicațiilor, dl. 
Martis, secretar de stat la Minis
terul Comerțului, convorbiri î.n 
care- ambele părț’ și-a« exprimat 
bucuria pentru realizările obținu
te pînă în prezent în derularea 
schimburilor economiee dintre ță
rile noastre.

La întîlnirea cu dl. Nikolopou- 
los, președintele Camerei de Co
merț din Atena, c'-sa s-a pronun
țat pentru lărgirea contactelor 
personale și noi am declarat că 
sîntem de acord și cm bucurie 
vom primi și de acum înainte vi
zitele reprezentanților autorități
lor de stat și ale cercurilor de 
gfaceri din Grecia

Sîntem convinși că aceste vizite

și caracterizate

contribui la extinderea rela- 
C ’ i și Romînia. 

convingere ne-a fost con- 
de atenția, de căldura cu 
fost înconjurați solii țării 
cît și de aprecierea de

vor 
țiilor dintre Grecia 
Această 
firmată 
care au 
noastre 
care s-au bucurat realizările ob
ținute de Romînia în dezvoltarea 
economiei sale naționale.

Referindu-se Ia aportul pe care 
l-a adus participarea Romîniei lu 
Tîrgul internațional de la Salonic 
la adîncirea legăturilor de priete
nie dintre Romînia și Grecia, tov. 
Ana Toma a spus .- Avînd la bază 
prietenia și sentimentele de sim
patie reciprocă dintre popoarele 
noastre, legate prin vechi tradiții 
de colaborare și numeroase inte
rese comune, relațiile romîno-gre- 
cești se dezvoltă și se ^consolidează j 
cu repeziciune.

Pe tărîm economic apar tot mai 
variate domenii în care cerințele 
economiei țărilor noastre se pot 
satisface în mod reciproc avanta
jos. Cunoașterea reciprocă este 
cheia apropierii între popoare, iar 
tîrgurile internaționale ne dau o 
posibilitate largă de a cunoaște și 
de a face cunoscut progresul eco
nomic al țării noastre. Anul aces
ta pavilionul romînesc de la Tîr
gul internațional de la Salonic a 
fost mai mare și s-au expus pro
duse noi ale industriei noastre. 
De mare succes s-au bucurat trac
toarele și mașinile noastre agri
cole. De altfel am văzut în Thc- 
salia lucrînd ț/actorul UTOS. De 
fapt succesele pavilionului nostru 
au oglindit progresul economic al 
Romîniei, progres care este ur
mărit, cunoscut și foarte apreciat 
de opinia publică greacă.

La tîrgul de la Salonic au fost 
înregistrate cereri și încheieri pen
tru diferite mașini și utilaje agri
cole, strunguri, shapinguri, pro
duse finite din lemn, cherestea, 
ambarcațiuni, articole de sport, ar
tizanat și altele. Rezultatele co
merciale au fost favorabile. Rămî- 
ne ca în viitor prin vizite reci
proce 
volte 
tentă.

Nu încape îndoială că orice ac
țiune care tinde spre lărgirea și 
întărirea relațiilor de colaborare 
dintre țările noastre se va bucura 
de aprobarea și sprijinul puternic 
al popoarelor romîn și grec, fiind 
o contribuție la cauza păcii.

în încheiere vreau să mențio
nez din nou că vizita delegației 
noastre în Grecia nu a avut nu
mai un scop economic, ci noi am 
venit în Grecia ca solii unui po
por prieten, în vizită la prieteni 
și ne-am găsit într-adevăr printre 
prieteni.

Sîmbătă la amiază a sosit în 
Capitală o delegație municipală 
din Grecia alcătuită din Dimitri 
Sapunachis, primarul orașului Pi
reu și Theodore Klapsopoulos, pri
marul orașului Voios, invitați de 
comitetul executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, să ne vizi
teze țara.

Ing. Anton Vlădoiu a urat oas
peților bun sosit în Capitala R.P 
Romîne.

Dimitri Sapunachis, primarul 
orașului Pireu, răspunzînd a spus: 
„Simt o mare bucurie că mă gă
sesc în Romînia, deoarece legă
turi istorice trainice unesc po
poarele noastre. Prietenia poporu
lui romîn față de Grecia s-a ma
nifestat printr-un prețios sprijin 
în diferite ocazii. Folosesc această 
ocazie pentru a spune că astăzi 
sînt condiții bune pentru dezvol
tarea relațiilor între cele două țări 
ale noastre.

La sosirea mea în Romînia urez 
poporului romîn succes pe dru
mul pe care și l-a ales".

A vorbit apoi Theodore 
sopoulos, primarul orașului 
care a spus printre altele : 
sider că vizita noastră în
nia va contribui la consolidarea 
păcii de care are nevoie întreaga 
omenire".

Asemenea erupții ca cea de 
la sonda nr. 1 Gachița din 
Cîmpina erau plătite cu prețul 
a zeci de vieți omenești.

închise. Oamenii 
— aruncați pe străzi. Numărul 
șomerilor creștea vertiginos. 
Creștea numărul și intensitatea 
grevelor. Cei rămași lucrau nu
mai 15 zile. Capitaliștii 
în mod conștient ordine 
n-ale. Sonda nr. 42 Băicoi 
trecută de la stadiul de 
liberă în producția prin 
Patronii au ordonat:

— Abur în sondă.
Petrolul înfierbîn-tat s->a aprins 

pe dată, și, în trei ore, sondă și 
oameni — totul a fost ras.

Patronii au dat din umeri, iar 
pe la oase au fost atîrnate fîșii 
de doliu.

dădeau 
crimi- 

trebuia 
erupție 
pompă.

construcția șl condițiile 
le oferă, sanatoriul de 
policlinica, preventoriu, 
stadioane, cluburi, 
tere.

31 _ _______ _ _
și-au construit cu ajutorul sta
tului

case

pe care 
noapte, 
cantine, 
de naș-

a științei sovietice
de petroliști din Băicoi

case noi. Alți unsprezece le 
vor termina în curînd. 205 pe
troliști au plecat anul acesta la 
odihnă și tratament. Vor mai 
pleca încă 50.

Noua generație

și prin delegații să se dez- 
colaborarea economică exis-

Alți corbi de pradă

de prof ing. Paul loanid
candidat în științe tehnice.

Klap- 
Voios. 
„Con- 
Romi-

dat. De data aceasta petroliștii 
n-au cîștigat nimic.

Condițiile de muncă s-au în
răutățit. In Valea Prahovei gre
vele se țineau lanț. In 1929 nu
mărul lor era atît de mare, în
eît în anul următor în fiecare zî 
era cîte o grevă. Petroliștii din 
Băicoi s-au ridicat pentru obți
nerea unei vieți mai omenești. 
Grevele erau organizate de sindi
catele unitare, sub conducerea 
P.C.R.

In 1932, monopoliștfl țițeiului 
din lumea întreagă, strînși în- 
tr-o conferință la Paris, au de
cis ca 
ducția 
40—50 
tocilor
ceput concedierile în masă. Mun-

Anii războiului au fost însă cei 
mai grei. Hitleriștii prădau ca 
în codru. In 1944 au încercat 
să arunce în aer sondele. Cre
deau că dacă lor le sunase sfîr- 
șitul și -sondele trebuia să 
le urmeze soarta. Petroliștii 
noștri au stat însă la posturile 
lor. Trebuiau apărate sondele, 
trebuia oa aurul negru să de
vină al celor ce zeci de ani au 
trudit din greu, jertfindu-se 
pentru salariul groazei.

La sonda nr. 300 se afla un 
detașament de hitleriști. Ei nu-și 
dădeau seama că petroliștii din 
Băicoi le urmăresc mișcările. 
Sub pretext că merg la lucru, 
mai mulți muncitori au spionat 
dispozitivul hitderiștilor și au in
format trupele romîne.

Hitleriștii au bombardat rafi
năriile și au adus stricăciuni 
instalațiilor. Petroliștii au mun
cit în chip eroic și le-au refă
cut.

lnsfîrșit al nostru

Inserarea s-'a lăs<at ca o per
dea. Invitații au terminat de de
pănat amintirile. Ultimul a vor
bit Tudosescu Gheorghe, petro
list din 1916. Tinerii din sală, 
muncitori și tehnicieni la schela 
Băicoi, îi cunosc bine pe fiecare. 
Nea Tudosescu este pensionar de 
doi ani și are doi băieți. Cel mai 
mic, Nicolae, a terminat anul a- 
cesta Școala profesională de pe
trol de la Gura Ocniții. Deci — 
petrolist 1

Nicorescu Gheorghe lucrează 
de 35 de ani în petrol și este 
maistru sondor. Băiatul — tot 
petrolist.

Teodosescu Nicolae, petrolist 
din 1904, are 71 de ani, iar co
munistul Cornel Bulan a lucrat 
în petrol 42 de ani.

Cei trei pensionari împreună 
cu maistrul sondor Nicorescu au 
venit la club invitați de tineri 
pentru a le povesti cîte ceva din 
vechea viață de petrolist.

Mircea Zverjinski, Ion Prună, 
Constantin Bobea, Constantin 
Gîlcă, Forea Gheorghe, toți fii 
de petroliști, Ana Balaban, Dan 
Apostolache și ceilalți tineri au 
înscris printre cunoștințele pe 
care le au despre istoria petrolu- 
lui romînesc, noi pagini de lup
tă ale înaintașilor lor.

n preajma aniversării 
Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie U- 
niunea Sovietică a ofe
rit omenirii, în dar, 
realizarea unuia dintre 
cele m^i mărețe visuri 
ale omenirii — un 

corp ceresc artificial.
Lansarea primului satelit arti

ficial al pămîntului reprezintă re
zolvarea uneia dintre cele mai com
plexe probleme pe care omenirea 
le-a avut vreodată de realizat. A- 
ceastă idee [imaginată de mai bine 
de 50 de ani de genialul pionier 
al cosmonauticii K. E. Țiolcovski, 
a necesitat decenii întregi de in
vestigație și muncă, a entuziaștilor 
și savanților și a fost realizată în- 
sfîrșit de Uniunea Sovietică, care 
a încununat astfel șirul continuu 
de mărețe victorii sovietice pe a- 
rena științei mondiale.

întrecerea pașnică între Statele 
Unite ale Americii și Uniunea So
vietică, singurele state ce au putut 
anunța hotărîrea de lansare a sate
litului artificial, a fost cîștigată în- 
trun mod strălucit de știința so
vietică ale cărei resurse uriașe au 
fost dovedite azi în mod evident 
întregii lumi.

Complexitatea acestei operațiuni 
tehnice, necunoscute încă în is
torie, se poate înțelege dacă ne 
gîndâm la viteza uriașă necesară 
stabilirii satelitului pe traiectorie, 
care este de aproximativ de 28.000 
Km/oră.

Realizarea unei asemenea viteze

Romînia să reducă pro- 
cu 30 la sută, salariile cu 
la sută, numărul munci- 
cu 25 la sută. Au în-

Azi aurul negru este al no
stru. El dă viață fabricilor, uzi
nelor electrice, trenurilor, auto
mobilelor, vapoarelor, avioane
lor. El este al nostru, al nostru,

Locul mijloacelor primitive l-a 
luat tehnica înaintată. Succe
sele sînt din ce în ce mai mari. 
Anuii acesta de pildă, în primele 
nouă luni, schela Băicoi a dat 
peste plan 3916 tone țiței și 515 
tone gazolină. In aceeași perioa
dă, harnicii petroliști au redus 
prețui de cost la producția marfă 
cu 1 la sută și au realizat eco
nomii în valoare de peste 850.000 
lei.

„Cazărmile- muncitorilor au 
dispărut de mult. In locul lor se 
ridică blocuri impresionante prin

Vernisajul primului salon internațional
de arta

Sîmbătă la amiază la Muzeul 
de Artă al R.P. Romîne a avut 
loc vernisajul Primului salon in
ternațional de artă fotografică al 
R.P. Romîne, organizat de Minis
terul învățămîntului și Culturii, 
Institutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și 
ciația artiștilor fotografi 
R.P.R.

Cuvîntul de deschidere a 
rostit de Octav Livezeanu.

După ce a subliniat că expozi
țiile de fotografii organizate în 
București și în alte orașe ale țării 
ca și participarea țării noastre la 
o serie de acțiuni de acest fel cu 
caracter internațional la Copenha
ga, Edinburg, Londra, Moscova 
etc. au făcut ca arta fotografică 
romînească să se afirme atît pe 
plan intern cît și pe plan inter
național, vorbitorul a încheiat t 
„Sîntem convinși că deschiderea 
primului salon internațional de 
artă fotografică al R.P. Romîne 
va marca un început de mai bună 
și mai strînsă colaborare a artiș
tilor fotografi intr-un climat fa
vorabil pentru ca prin informarea

Ăso- 
din

fost

fotografică al R.P.R.
pe calea artei fotografice, să se 
ajungă la o mai bună cunoaștere 
reciprocă și la dezvoltarea relații
lor de prietenie".

A luat apoi cuvîntul Rene 
Bourigeaud, vicepreședinte al Fe
derației internaționale de artă fo
tografică și președintele Federa
ției naționale a societăților foto
grafice din Franța. Vorbitorul a 
arătat că primul salon internațio
nal de artă fotografică al R.P. 
Romîne constituie un remarcabil 
exemplu al marilor progrese rea
lizate în ultimii 10 ani în dome
niul tehnicii și artei fotografice 
în lumea întreagă.

„Am fost 
U.NJE.S.C.O. — 
nu a re vorbitorul 
cu conducătorii 
ce din Romînia 
că Federația internațională 
artă fotografică se preocupă 
ce în ce mai mult de dezvoltarea 
artei fotografice considerată astăzi 
ca un limbaj universal.

Fiți siguri — a spus în înche
iere Rene Bourigeaud — că a- 
ceastă călătorie în țara dv. îmi va

însărcinat de 
a spus în conți- 
— să iau contact 
mișcării fotografi- 
și să le comunic 

de 
din

rămîne adînc întipărită în amin- < 
tire și că toți fotografii francezi 
vor fi bucuroși să vadă adăugîn- 
du-se astfel încă o verigă la legă- 
turile de prietenie care reunesc 
pe toți cei ce trăiesc pentru pace, 
pentru cultură și pentru civili- 
zație".

în Primul salon internațional 
de artă fotografică al R.P. Romi- 
ne sînt expuse aproape 500 de fo- 
tografii selecționate din cele 3.620 
de lucrări prezentate de 1.160 de J 
fotografi din 48 de țări. Lucrările « 
expuse reprezintă procedee artiști- (( 
ce și tendințe diferite în dome- 2 
niul artei fotografice. Este dem- 
nă de menționat prezența prin lu- 
crări a unor maeștri consacrați pe 
plan internațional, deținători ai 
multor titluri și distincții interna- 
ționale. în cadrul Salonului sînt 
prezentate în două vitrine reviste 
de artă fotografică din lumea în- | 
treagă, precum și diplome și me-» 
dalii obținute de artiști fotografi |
la diverse expoziții internaționale.

și de calcul capabile să comande 
în fracțiuni de secundă în mod 
continuu pornirea, oprirea și para- 
șutarea motoarelor rachetă inter
mediare, precum și dispozitivele de 
schimbarea direcției rachetelor în 
urma rezultatelor calculelor efec
tuate de creierul electronic. E inte
resant de arătat ca greșeala cu un 
grad a direcției rachetei, poate să 
pericliteze întreaga operație de lan
sare, prin aceea că, satelitul, la 
prima tură, intiînd în păturile 
dense ale atmosferei, este fi-înat de 
acestea și arde imediat din cauza^ 
comprimării și încălzirii puternice 
a aerului.

Odătă ou lansarea primului sa
telit artificial al pămîntului, se 
vor putea efectua cercetări în spa
țiul de dincolo de atmosferă în 
condiții necunoscute pînă în pre
zent

In acelaș timp, lansarea sateli
tului artificial reprezintă prima 
etapă în realizarea zborului inter 
planetar. Utilizat ca o platformă 
de lansare, oa o stație în cosmos,' 
satelitul va juca un rol hotărîtor 
în comunicațiile interplanetare.

Va veni vremea cînd racheta, 
avînd drept punct de destinație ce
lelalte planete ale sistemului so
lar, va decola de pe un astfel de 
satelit — gară cosmica — utilizînd 
atît viteza circulară enormă, cît și 
combustibilul înmagazinat pe ace
sta.

Lansarea satelitului artificial, 
este prima piatră la edificiul știin-

- - ței creiată teoretic de Țiolcovski—
impune construirea unei rachete în cosmonautica — și în același timp, 
trepte de puteri de ordinul milioa- primul avantpost în univers al ce- 
nelor de cai putere realizarea unei lei mai înaintate științe din lume 
aparaturi electronice de comandă — știința sovietică.

corp

— știința sovietică.

Luc
(Urmare din pag. l-a)

strimt, îneît numai niște 
electroni pot goni pe această 
orbită... în toate cărțile de 
școală va fi înscrisă data folo
sirii pentru întîia oară a ener
giei atomice în scopuri pașnice. 
Aceasta s-a petrecut într-un 
orășel, aflat nu departe de 
Moscova.

„Cerc 
strimt 
noi, în 
pace și 
ful umanității, 
cercul realizărilor tehnice ale 
unei lumi în care, pe prima 
orbită zboară avioane cu reac
ție de tip TU 104, pe a doua 
orbită — rachete balistice in
tercontinentale, și pe a treia 
orbită...

Ieri, în zorii zilei, „Scînteia"
•

de

Nu!
care

strimt" ? 
cercul în 
care se luptă 
fericire, pentru 

• “ " Nu e

Nu e 
trăim 

pentru 
trium- 
strîmt

și-a redeschis ediția pentru 
primi laconica veste.

A pornit !
Luceafărul are
Steaua roșie 

seînteie !
Momentul este 

în istoria lumii, 
să cerem ca un 
Beethoven să semnaleze traseul 
satelitului artificial — și nu 
ne mai gîndirn la triumful pe 
care l-a însemnat 
țiuiturilor 
radiostația 
posturile 
ricane.

Momentul este atît de mă
reț pentru istoria lumii, incit»

un rival ! 
a născut o

atît de măreț 
incit ne vine 

imn al lui

transmiterea 
Morse emise de 
noului glob, la 

de televiziune ame-

eafărul
după ce luăm act de recunoaș
terea agenției „France Presse": 
„în lupta pașnică dintre S.U.A. 
și U.R.S.S. pentru cucerirea 
spațiului interplanetar, Uniu
nea Sovietică a ieșit victo
rioasă", ne gîndirn mai depar
te la faptul că, dat fiind că 
America, rămasă în urmă, roa
gă prin savanții săi să i se 
furnizeze și ei amănunte cu 
privire la această epocală rea
lizare — ne gîndirn, zic, la fap
tul că, în condiții de pace și 
cooperare i s-ar putea accepta 
ajutorul cerut, pentru ca oame
nii să pornească împreună la 
cucerirea universului.

Momentul este atît de cru
cial în istoria omenirii, îneît 
zîmbim doar în treacăt la a- 
mintirea unor vechi gogorițe 
ale cercurilor imperialiste.

Vă amintiți — de ani de 
Zile, în anumite intervenții la 
O.N.U. și în coloanele unei 
anumite prese, mereu se re
peta expresia : „satelit" sovie
tic în sens politic, propagandis
tic. Acum, pentru întîia oară 
există într-adevăr un satelit 
sovietic. Vă bucurați, domni
lor ?

Vă amintiți — acum ani de 
zile, coloanele presei occiden
tale reacționare speria copiii 
cu fantoma „farfuriilor zbură
toare". Dar nu v-a reușit ma
nevra, domnilor ! Lumea știe 
că, chiar atunci cînd U.R.S.S. 
dispune de o cucerire tehnică 
supremă, o anunță ea însăși și

anunțînd-o, își reînnoiește che
marea la pace.

Alături de farfuria de bronz 
a lunii, mai zîmbitoare ca nici
odată, priviți, oameni ai lu
mii, în zori de zi, lingă lucea
fărul care n-a vrut să se co
boare la noi, farfuriuța mică și 
strălucitoare a satelitului arti
ficial — noul luceafăr. Des
chideți aparatele de radio și 
ascultați țiuitul lui întretăiat, 
ca țipătul unui nou născut.

O clipă, o singură clipă, în 
poezia lui Eminescu, Luceafă
rul lui ieșea din răceala-i de 
moarte :

„Porni luceafărul. Creșteau 
In cer a lui aripe,
Și căi de mii de ani treceau 
în tot atîtea clipe.

Un cer de stele de desupt, 
Deasupra-i cer de stele — 
Părea un fulger ne-ntrerupt 
Rătăcitor prin ele.

Și din al haosului văi, 
Jur împrejur de sine, 
Vedea, ca-n ziua cea de-ntîi, 
Cum izvorau lumine**.

De la el vor lua pildă 
rînd rachetele spre Lună, 
nus, Marte.

Cînd le veți vedea și pe 
ca azi noul satelit,
unui luceafăr, să știți că așa e 
steaua roșie — ea scapără me

reu.

cu- 
Ve-

ele, 
aidoma



In lupta pașnică dintre S.U.A, șî U.R.S.S. 
pentru cunoașterea tainelor cosmosului 

Uniunea Sovietica 
a Ieșit victorioasa

Cînd ți unde va putea 
fi vâzut «ateii.ul

MOSCOVA 5 (Agerpres).—TASS 
transmite: In ziua de 5 octombrie 
ora 12,04 ora Moscovei satelitul 
artificial al pămîntului se găsea la 
28 grade latitudine sudică 24 gra
de longitudine estică în regiunea 
orașului Johannesburg (Africa de 
sud). Din momentul trecerii lui 
in regiunea orașului Moscova, ora 
1,46 la 5 octombrie el a efectuat 
aproximativ 6,5 rotații în jurul pă
mîntului. Perioada rotirii Iui în ju
rul pămîntului, potrivit datelor 
stabilite, este de o oră și 36’2”.

Deasupra Eurasiei apariția sate
litului se așteaptă potrivit orei 
Moscovei, în regiunile orașelor :

Senzația
VIENA 5 (Agerpres). Corespon

dența speciala : La Viena știrea 
lansării primului satelit artificial 
a ajuns tîrziu în cursul nopții și 
ziarele de dimineață n-au mai 
avut cind s-o publice.

Ziarele „Neuer Kurier**  și 
„Welt Presse“ care apar la prînz 
anunță această știre sub titluri 
scrise cu litere roșii deasupra pri
mei pagini.

„Neuer Kurier**  publică un arti
col sub titlul „De la miezul nopții 
luna sovietică gonește cu 8 kilo*

secolului
metri pe secundă în jurul pă- 
mîntului**.

în articol se arată : în noaptea 
trecută Uniunea Sovietică a venit 
în ut. lumii cu o surpriză unică: 
oamenilor de știință sovietici le-a 
reușit lansarea primului satelit 
artificial în univers.

Ziarul Welt Presse, care își in
titulează articolul „SENZAȚIA 
SECOLULUI, SATELITUL ARTI
FICIAL**,  scrie că la aflarea ști
rii, savanților americani nu le-a 
mai rămas decît să-și felicite co
legii sovietici.

Este un lucru fantastic
La 5 octombrie

Cuandjou — ora 7,41 ; Maga
dan — ora 17,52 ; Calcutta — ora 
19,16; Ulan Bator — ora 19,23; 
Caraci — ora 20,54 ; Alma Ata — 
ora 20,58; Bagdad — ora 22,32;

La 6 octombrie

Iakutsk — ora 0,25 ; Praga — 
era 1,40; Riga — ora 1,51; Mos 
cova — ora 1,52; Oslo—ora 3,27; 
Rangoon — ora 5,28; Bandung — 
ora 5,35; Leningrad — ora 6,49 ; 
Moscova — ora 6,50 ; Bombai — 
ora 7,03; Damasc — ora 8,34; Man
chester — ora 10,05; Paris—ora 
10,06; Roma — ora 10,09.

Deasupra Statelor Unite ale A- 
mericii, satelitul va trece la urmă
toarele oro :

La 5 octombrie

Halifax — ora 14,52; Detroit — 
ora 16.30 ; Washington—ora 16,31.

Coordonatele deplasării satelitu
lui, necesare pentru orientarea 
astronomilor observatori — ama
tori și radioamatorilor, vor fi anun
țate în mod regulat în comunicate 
speciale.

A
WASHINGTON 5 (Agerpres). 

— TASS transmite: Intre 30 
septembrie și 4 octombrie a avut 
loc la Washington o conferință 
internațională pentru cercetările 
științifice cu ajutorul rachetelor 
și sateliților artificiali ai pămîn
tului lansați la mare înălțime în 
cadru! Anului Geofizic Interna
țional. La lucrările conferinței au 
participat oameni de știință din 
13 țări printre care U. R. S. S„ 
S.U.A., Anglia și Franța. In 
afara comunicării ample a sa
vantului dr. Hegen despre lucră
rile desfășurate în S.U.A. în do
meniul creării satelitului artificial 
ai pămîntului, majoritatea refe
ratelor prezentate la conferință 
de savanei americani nu au pre
zentat un mare interes științific 
și tehnic. Asupra participantllor 
la conferință a produs o profun
dă impresie referatul savantului 
sovietic Kasatkin despre crearea 
in U.R.S.S. a rachetei meteorolo-

NEW YORK 5 (Agerpres). - 
Comunicatul Agenției TASS cu 
privire la lansarea cu succes în 
U.R.S.S. a primului satelit artifi
cial al pămîntului din lume a 
stîrnit un deosebit interes în 
S.U.A. Societățile de radio și de 
televiziune și-au întrerupt emi
siunile pantru a anunța lansarea 
in U.R.S.S. a satelitului artificial 
al pămîntului. In edițiile lor de 
dimineață ziarele au publicat pe 
prima pagină o expunere a comu
nicatului agenției TASS și co
mentarii sub titluri mari.

Firește, că s-au găsit unii re
prezentanți oficiali care, neascun- 
zîndu-și nemulțumirea tn legătu
ră cu succesele obfinute de știin
ța sovietică și puternica impresie 
ce le-au produs asupra opiniei pu
blice din S.U.A., au căutat să di
minueze importanța acestui eve
niment. Astfel, Holday, adjunct 
special al ministrului apărării a) 
S.U.A. pentru problemele proiec
tilelor teleghidate, a declarat că 
nu a primit o „confirmare" a lan
sării satelitului sovietic al pă
mîntului.

In comentariile lor, ziarele a- 
rată în primul rînd că U.R.S.S. 
a depășit cu mult S.U.A. în do
meniul lansării sateliților artifi
ciali ai pămîntului. Astfel ziarul 
„New York Herald Tribune" rela
tează că pină la lansarea sateli
tului artificial al pămîntului in 
America, mai trebuie să treacă 
multă vreme și că această lansa
re este proiectată nu mai devreme 
ăt primăvara anului 1958.

După cum anunță agenția As
sociated Press, Caplan, președin
tele Comitetului national al 
S.U.A. pentru desfășurarea celui 
de-al treilea An Geofizic Interna
tional a declarat:

„SINT UIMIT DE CEEA CE 
EI (oamenii de știință sovietici) 
AU REUȘIT SA REALIZEZE 
INTR-UN TIMP ATIT DE 
SCURT, CARE NU ESTE DE 
LOC MAI LUNG DECIT CEL 
PE CARE IL AVEM NOI LA 
DISPOZIȚIE. CRED CA ACEA
STA REALIZARE ESTE MINU
NATA. DIN PUNCTUL DE VE

DERE AL COLABORĂRII IN
TERNAȚIONALE, FAPTUL LAN
SĂRII SATELITULUI ARTIFI
CIAL AL PĂMÎNTULUI ARE O 
MARE IMPORTANȚA. EI (oa
menii de știmță sovietici) AU 
FOST PRIMII CARE AU FĂ
CUT ACEASTA".

Referindu-se la comunicatul că 
satelitul artificial al pămîntului 
lansat în U.R.S.S. ctatărește mai 
mult de 80 kg., Caplan a de
clarat: „ESTE UN LUCRU 
FANTASTIC ȘI DACA F.I AU 
PUTUT LANSA UN ASEMENEA 
SATELIT, INSEAMNA CA EI 
VOR PUTEA LANSA SATELIȚI 
ȘI MAI GREI".

Barkner, un alt cunoscut om 
de știință american, a subliniat 
că această realizare a oamenilor 
de știință sovietici deschide o 
nouă epocă în domeniui științei.

Sullivan, corespondentul zia
rului „New York Times", scrie: 
„Conducătorii lucrărilor din 
S.U.A. în domeniul construcției 
satelitului artificial al pămîntului 
au fost surprinși aflind că Uniu
nea Sovietică a lansat un satelit 
artificial al pămintuiui care, din 
punctul de vedere al greutății 
sale, este de șase ori mai mare 
decît satelitul pămintuiui ce se 
construiește în S.U.A.".

Potrivit celor relatate de cores
pondent, persoane oficiale din 
America au declarat că grupuri 
de observatori stabilite în S.U.A. 
și alte cîteva țări au primit dis
poziții să urmărească satelitul 
artificial al pămîntului. După 
cum relatează agenția Associated 
Press, directorul Observatorului 
astro-fizic al Institutului Smith- 
son a declarat: „Este în afară 
de orice Îndoială că aceasta con
stituie » uriașă realizare a oa
menilor de știință sovietici și eu 
ii felicit".

Președintele societății „Broox 
and Pakins Incorporated", care 

fabrică învelișul exterior pentru 
sateliții artificiali americani ai 
pămîntului, arată agenția, decla
ră că lansarea satelitului în 
U.R.S.S. este „un indiciu oficial 
ai uriașelor succese realizate de 
Rusia in domeniul tehnicii".

Prima zi de școală a ucenicilor de la întreprinderea industrială de stat constructoare de maca
rale Eberswalde. Maistrul Karl Schrodner cu grupa sa de elevi vizitează terenul de montaj.
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La 7 octombrie 1949, în urmă deci cu opt 
ani, a avut loc un eveniment de mare însem
nătate : pentru prima oară în istoria poporului 
german a luat ființă pe teritoriul Germaniei un 
stat al muncitorilor și țăranilor. Acest stat —■ 
R. D. Germană — unde domnește alianța trai
nică și de nezdruncinat a muncitorilor, țărani
lor și intelectualității muncitoare a devenit un 
adevărat bastion al muncii pașnice și progre
sului social, al umanismului și suveranității na
ționale.

Spre deosebire de R. F. Germană, unde dom
nește politica reacționară a monopoliștilor, jun- 
kerilor și miiitariștilor vest-germani, R. D. Ger
mană duce o politică de construcție pașnică, de 
colaborare cu toate popoarele iubitoare de pace. 
Propunerile constructive ale guvernului R.D.G. 
privind crearea unei Germanii unite, pașnice și 
democratice au fost respinse de fiecare dată de 
către guvernul de la Bonn,

Forțele iubitoare de pace din R.D.G., laolaltă 
cu celelalte popoare ale lagărului socialist, stau 
de strajă vieții lor pașnice, constructive. R.D.G. 
a devenit astăzi un factor puternic, stabil, de

pace și progres social, un însuflețitor exemplu ? 
pentru populația din vestul Germaniei. Și acest ? 
lucru nu e deloc pe placul forțelor revanșarde, : 

al forțelor care uneltesc împotriva vieții, a viito- : 
rului luminos al omenirii. :

Popoarele din țările lagărului socialist, toți ? 
oamenii iubitori de pace salută cu căldură suc- : 
cesele obținute în munca pașnică, constructivă : 
de R. D. Germană.

Intre R. P. Romînă și R. D. Germană, însu- : 
fiețite de aspirații comune, strîns unite în lupta : 
comună, se cimentează tot mai mult legăturile : 
cu caracter politic, economic și cultural, spre : 
binele și fericirea popoarelor noastre. •

Tineretul nostru, care urmărește cu simpatie î 
lupta poporului și tineretului din R. D. Germană : 
pentru unitate națională și pace, pentru socia- • 
lism, le transmite un cald și frățesc salut cu | 
prilejul marii lor sărbători — a 8-a aniversare • 
de la constituirea R. D. Germane. Ne exprimăm « 
totodată urarea ca lupta poporului și iineretu- • 
lui german pentru crearea unei Germanii unite, • 
democratice, iubitoare de pace să fie cît mai cu- • 
rînd încununată de succes. ■

TELEGRAMA
Președintelui Republicii Democrate Germane, 

WILHELM PIECK 
Președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane, 
OTTO GROTEWOHL

Primului secretar al Partidului Socialist Unit 
din Germania,

WALTER ULBRICHT
Berlin

pniileiut celei de-a opta aniversări a proclamării Repu- 
Democrate Germane, primul stat ai muncitorilor și

Cu
Micii _______ ... ______ , _____ ____ __  ___ ___
tăraniilor germani, vă trimitem, dragi tovarăși șl prieteni 
cele mai cordiale și sincere felicitări.

Poporul romîn urmărește cu mult Interes și bucurie rea
lizările obținute de oamenii muncii din Republica Democrată 
Germană în aanistruirea socialismului și sprijină cu toată ho. 
tărîrea lupta consecventă a guvernului Republicii Democrate 
Germane pentru o Germanie unită, democratică și pașnică, 
a cărei înfăptuire corespunde intereselor păql și securității 
popoarelor europene.

Prietenia strînsă între țările noastre și colaborarea rod
nică pe drumul nostru comun spre socialism au căpătat o 
expresie vie și un impuls puternic prin declaratllile comune 
guvernamentală șl de partid din aprilie 1957. întărirea șl 
lărgirea continuă a relațiilor noastre frățești constituie un 
aport la consolidarea unității marii familii a țărilor socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovietică și la menținerea păcii.

Vă urăm succese noi și tot mai mari pentru întărirea și 
propășirea Republicii Democrate Germane și realizarea nă
zuinței celei mal fierbinți a întregului popor german —' 
reunificarea pașnică și democratică a patriei sate.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări' Naționale 

a Republicii Populare Romine
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Rom in

gice. Oamenii de știință din ce
lelalte țări și-au exprimat admi
rația sinceră față de succesele 
realizate de Uniunea Sovietică 
în acest domeniu.

»Vâ felicităm călduros**
VIENA 5 (Agerpres). — Co

respondentă specială. Știrea de
spre lansarea satelitului artifi
cial al pămintuiui a produs o 
puternică impresie la Viena. Nu
meroase delegații au felicitat de
legația sovietică la conferința 
Agenției Internationale pentru 
energia atomică.

Delegația Republicii Populare 
Romine a adresat delegației so
vietice un mesaj in care se arată 
că a primit cj deosebită satisfac
ție vestea că savan(ii și tehni
cienii sovietici au reușit primii 
să lanseze un satelit artificial 
al pămintuiui.

„Vă exprimăm întreaga noastră 
admirație și vă felicităm căldu
ros pentru acest succes epocal, 
se spune in mesaj. Exprimăm 
încă odată încrederea pe care o 
avem că oamenii de știință din 
țările noastre vor contribui prin 
rezultate din ce în ce mai însem
nate la fericirea și pacea po
poarelor".

Mesajul este semnat de Ștefan 
Cleja, acad. Horia Hulubei, prof, 
univ. Valeriu Novacu, membru 
corespondent al Academiei 
R.P.R., candidat in țtilnțe Paul 
Drăghicescil.

URS S. a cîștigat 
întrecerea

BONN 5 (Agerpres).—O serie 
de ziare vestgermane relatează 
despre lansarea în U.R.S.S. a sa
telitului artificial al pămintuiui. 
Agenția D.P.A. subliniază într o 
știre că „oamenii de știință din 
Uniunea Sovietică au cîștigat 
Întrecerea cu colegii lor ameri
cani".

Un nou triumf 
ai științei și tehnicii
HAGA 5 (Agerpres). — După 

cum anunță corespondentul a- 
gentiei Reuter, primul ministru al 
Olandei. Drees, a declarat în le
gătură cu lansarea in U.R.S.S. 
a primului satelit artificial al 
pămîntului din lume: „Acesta este 
un nou triumf al științei și teh
nicii". El a adăugat: „Sper că a- 
ceastă nouă realizare va fi folo
sită în scopuri pașnice și nu in 
scopuri de război".

Omenirea a pășit 
spațiului

Ziarele londoneze din 5 octom
brie au refăcut paginarea ultime
lor ediții pentru a publica co
municatul cu privire la lansarea 
cu succes în Uniunea Sovietică a 
satelitului artificial al pămîntu
lui, primul în lume. Ziarele pu
blică aceste știri la locul cel 
mai de seamă sub titluri mari 
traversînd întreaga pagină. Zia
rul „Daily Express" publică pe 
prima pagină un amplu articol 
al comentatorului său științific, 
Pincher, care descrie amănuntele 
lansării satelitudui pămintuiui, 
referindu-se la comunicatul agen
ției TASS și la cele transmise 
de postul de radio Moscova. Ar
ticolul este intitulat: „Secolul 
cuceririi spațiului mondial a so
sit". „teri cind Rusia a lansat 
satelitul artificial al pămintuiui, 
scrie Pincher, omenirea a pășit

în secolul cuceririi 
mondial

tn secolul cuceririi spațiului mon
dial",

Cîteva titluri ale altor ziare 
stat edificatoare: „Rusia a lan
sat un satelit al pămintuiui" 
(„Daily Telegraph and Morning 
Post"), „Cine va pătrunde primul 
in spațiul cosmic ? Rusia a ieșit 
învingătoare ta această Întrece
re". („Daily Herald").

Ziarele acordă un mare spațiu 
descrierii lansării satelitului, sub
liniind îndeosebi faptul că oame
nii de știință sovietici au Între
cut cu mult pe oamenii de știin
ță din S.U.A. „RĂSĂRITUL, 
scrie ..Daily Mad" — A ÎNTRE
CUT OCCIDENTUL IN ÎNTRE
CEREA : CINE VA LANSA PRI
MUL „LUNA" FĂCUTĂ DE MI
NA OMULUI IN JURUL GLO
BULUI PAMINTESC".

TELEGRAMA
Domnului
Președinte al Marii Adunări 

Naționale a Republicii 
Populare Romine

Atît eu cît și colegii mei din 
delegația parlamentară siriană ne 
îndeplinim o scumpă datorie, și 
anume aceea de a vă transmite 
dumneavoastră cît și Marii Adu
nări Naționale și poporului vos
tru, prieten mare și nobil, toate 
mulțumirile noastre pentru pri
mirea amicală Și călduroasă pe 
care am constatat-o peste tot în 
timpul cît am poposit în frumoasa 
dumneavoastră țară.

Amintirea acestei scurte vizite 
prietenești rămîne întipărită în 
inimile noastre și va contribui la 
solidaritatea celor două popoare 
ale noastre al căror scop este apă
rarea păcii, menținerea indepen
denței și lupta împotriva imperia
lismului.

Primiți, scumpi prieteni, încă 
odată, expresia deosebitei mele 
consideration!.

Președintele delegației 
parlamentare siriene 

RAFIC BAȘUR

Prin It. D. Germană

4 octombrie 1957 va rămîne 
pentru totdeauna în istoria 

omenirii
ROMA 5 (Agerpres). — Co

municatul cu privire la lansarea 
în Uniunea Sovietică a satelitu
lui artificial al pămîntului a 
produs o impresie uriașă asupra 
opiniei publice și asupra cercu
rilor științifice din Italia.

„4 octombrie 1957, scrie ziarul 
„Unita", va rămîne pentru tot
deauna în istoria omenirii, în is
toria descoperirilor, în istoria ge
niului omenesc și a progresului. 
Omul a reușit pentru prima oară 
să stăpînească una din principa
lele legi ale naturii, să creeze cu 
mîinile și cu creierul său ceea ce 
pînă în prezent se petrecea în 
afara voinței sale. Omul merge 
înainte, omul învinge. Aceasta 
este marea importanță istorică 
a lansării satelitului.

Dar mai este ceva — și o spu
nem dar ș’ cu mîndrie—această 
mare victorie a omenirii a fost 
repurtată de Uniunea Sovietică, 
pruna țară socialistă din lume... 
numai în socialism oamenii de 
știință, specialiștii, muncitorii au 
putut să obțină ceea ce unii vor 
numi poate o minune. Dar acea
sta nu este o minune. Aceasta 
este rezultatul muncii și geniu
lui omenesc...

Pe această cale oamenii vor 
păși înainte. Și aceasta va fi în 
primul rînd meritul Uniunii So*  
vietice**.

Ziarul „Paese“ a consacrat 
lansării satelitului artificial un 
articol de fond în care se spune, 
printre altele: „Ziua lansării sa
telitului pămintuiui este ziua în 
care a avut loc unul din cele mai 
remarcabile evenimente din isto
rie omenirii. Această zi nu nu
mai că ne face să fim și mai mîn- 
dri de geniul omenesc, ci ne con
vinge totodată de posibilitatea și 
necesitatea păcii, deoarece numai 
în condițiile păcii se pot înfăptui 
aceste cuceriri uimitoare, numai 
în condițiile păcii toate forțele 
științei pot fi folosite pentru a 
lărgi cunoștințele noastre și nu 
pentru a îneca în singe tot ce am 
creat pînă în prezent.

Ziarul „Messagero“ arată că 
acest comunicat „a produs sen
zație la Washington, unde nu 
s-a crezut ‘•ă cercetările știin
țifice ale rușilor în acest dome
niu vor da atît de repede rezul

tate pozitive**.

Scurte știri
ROMA. De la Vercelli (Italia) a 

sosit o știre îmbucurătoare. Cel 
5 soliști romtni care participă la 
tradiționalul concurs internațional 
de interpretare muzicală „Viotil" 
s-au clasificat toți pentru etapa a 
doua a concursului. Grupul de ar. 
tiști este alcătuit din Mihaela Bo- 
tez, Lelia Cincu Filimon, Octay Eni. 
gărescu, Valentin Loghin și Geta 
Marinide. Artiștii romîni sînț acont. 
paniați de pianistul Ferdinand 
Weiss. La etapa întiia a concursu. 
lui au participat 87 de candidați, 
dintre care 26 artiști au fost admiși 
pentru etapa a doua.

BUDAPESTA După cîteva săptă. 
mîni de dezbateri, Tribunalul Muni. 
cipal din Budapesta a pronunțat 
sentința în cazul Geza Eckhardt 
Pech și al celor 15 complici ai 
săi acuzați de a fi încercat să răs. 
toarne regimul democrat popular.

Laszlo Balogh a fost condamnat 
la moarte iar ceilalți acuzați la în
chisoare de la 2 ani pînă la închi
soare pe viață.

FAMAGUSTA. Tribunalul special 
din Famagusta a condamnat la 
patru luni închisoare pe învățătoa
rea Allada Polychroni Paneyides, în 
vîrstă de 17 ani, pentru că a difu- 
zat manifeste antibritanice. Munci- 
torul Christakis Nigola Francoudi, 
în vîrstă de 16 ani, a fost condam. 
nat la două luni închisoare sub a- 
ceeași acuzație.

BERLIN. între 28 septembrie și 
4 octombrie 1957 a avut loc la 
Berlin a 9-a sesiune a Comisiei 
permanente de colaborare tehnico- 
științifică între Republica Populară 
Romînă și Republica Democrată 
Germană. In cursul tratativelor 
s-au discutat probleme ale colabo- 
rării bilaterale, în special în do- 
meniul chimiei.

NEW YORK. La 5 octombrie, de. 
legația sovietică la cea de-a 12-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. a difuzat în rîndul delega, 
ților și pentru presă o declarație 
în legătură cu afirmațiile d.lui 
Lodge, precum că Uniunea Sovie. 
tică „nu face nici un secret din 
faptul că nu dorește să coexiste 
pașnic cu Statele Unite, lucru pe 
care dl. Hrușciov l-a lăsat să se 
înțeleagă în repetate rînduri". Pe 
bază de fapte, declarația demon, 
strează netemeinicia afirmațiilor 
d.lui Lodge,

Weimaml—-bijuterie rară
Călătoria noastră prin R.D. 

Germană se apropia de sftr- 
șit, Ne îndreptam acum cu 
mașinile spre Weimar. Era o 
zi răcoroasă, plăcută. Nori 
albi, ca niște caere de lină al
bă se fugăreau pe cer. Dinspre 
nord adia o boare de vtnt 
rece. Admiram frumusețile 
rare ale Turingiei — timpu
rile minunate, șoseaua largă, 
asfaltată, pe care alergau in 
sus și in jos automobile, ca
mioane, motociclete, satele 
curate, oamenii harnici.

lată-ne ajunși la Weimar... 
Această gravură străveche, 
care a prins din nou viață 
produce o impresie puternică, 
de neuitat. Orașul este situat 
intr-un meandru al rîului lem. 
Incepind din 1848 și pină in 
1861 la Weimar a trăit și a 
creat marele compozitor 
Franz Liszt. Casa 'tn care a 
trăit el este acum transfor
mată tntr-un muzeu memo
rial. Tot la Weimar au trăit 
și au creat mult timp marii 
poeți ai Germaniei, Goethe șl 
Schiller. Casele tn care au 
trăit sînt păstrate de aseme
nea cu grijă.

Pășeam cu emoție prin casa 
muzeu a lui Goethe... Totul 
este simplu și extrem de pri
mitor. Am trecut prin came
ra sa de lucru, camera sa de 
dormit, camera Cristinei — 
soția sa — camerele unde stnt 
strinse o serie de lucruri care 
i-au ajutat In studiile pe care 
le-a făcui, colecția de pietre 
minerale, ierbarul lui, mate
rialul enorm folosit pentru 
scrierea minunatei tragedii a 
lui Fausi. Pe pereți atirnau 
obiecte din ceramică din mul
te țări ale lumii, gravuri, di
ferite portrete ale sale, ale 
soției și ale lui Schiller. (Se 
spune că un pictor german, 
renumit pe vremea aceea, a 
realizat cel mai reușit portret 
al poetului; Goethe l-a privit 
și cu modestia ce-l caracteri
za, s-a adresat pictorului : 
„Frumos bărbat, ce păcat că 
nu semăn cu el!...")

Casa muzeu Schiller este 
ceva mai simplă dar și ea 
vorbește despre un titan al 
literaturii universale, despre 
un înflăcărat patriot.

Două noțiuui 
incompatibile

Cu greu tmi puteam tnchi- 
pui că la 20 de minute de 
mers cu mașina de la casa lui 
Goethe, fasciștii au construit 
un lagăr al morțil. Ei au ales 
pentru acest lagăr dealul 
Ettersburg, acoperit de o pă

dure de fag. In limba germa
nă „pădure de fag" se spune 
„Buchenwald“. Astfel, acest 
cuvlnt plin de poezie căpătă 
un înțeles macabru și crunt.

Buchenwaldul seamănă as
tăzi cu o fiară cumplită împă
iată, care a fost făcută ino
fensivă și care nu va învia 
niciodată. La intrarea In la
găr fasciștii au fixat o placi 
metalică pe care sînt scrise 
cuvintele: „Fiecăruia ce i se 
cuvine I“... Aceste cuvinte par 
o sfidare a întregii omeniri. 
Ele sintetizează filozofia „ra
sei superioare- și îngimfarea 
fascistă care au costat omeni
rea in timpul celui de al 11- 
lea război mondial peste 11 
milioane de morți.

...Străbăteam încet piața 
vastă și priveam resturile ba
răcilor. Fosta sală de mese a 
lagărului a fost transformată 
in muzeu. 11 drapele repre
zintă statele ai căror cetățeni 
au fost torturați la Buchen
wald, apoi macheta lagărului, 
fotografii, acte, obiecte ale 
celor care au pierit aici. Am 
trecut prin crematoriu, pivnița 
în care oamenii erau spînzu- 
rați In clrlige fixate in perete, 
sub plafon, camera căptușită 
cu sclnduri unde erau împuș- 
cați deținuții, „sala de opera
ții- tn care fasciștii jupuiau 
pielea celor uciși pentru a 
face din ea abajururi la lămpi, 
poșete pentru soțiile șl a- 
mantele SS-iștilor. Bucăți de 
piele lucrată pot fi văzute și 
astăzi in muzeul lagărului... 
Acolo lingă stejarul sub care 
îi plăcea lui Goethe să se o- 
dihnească după ce iși termina 
plimbările sate lungi în afara 
orașului, hitleriștii tmpușcau 
comuniști germani și preoți 
polonezi, infanteriști sovietici 
și piloți americani, evreice 
din Amsterdam și locotenenți 
din armata regală britanică.

In august 1944, la intrarea 
In crematoriu, fasciștii au ucis 
pe conducătorul comuniștilor 
germani — Ernst Thâlmann. 
Acum aici este fixată o placă 
comemorativă. In amintirea 
acestui mare om se depun me
reu, mereu coroane și buchete 
de flori.

Aproape de lagăr se con
struiește în prezent un monu
ment măreț tn amintirea celor 
uciși de fasciști. El se ridică 
pe osemintele a 16.000 de băr
bați, femei, copii. La construc
ția lui participă 11 state, ai 
căror cetățeni au fost tortu
rați la Buchenwald. Lagărul, 
în care și-au . găsit mbartea 
55,000 oameni și monumentul 
amintesc încă odată cu cită 
dlrzenie trebuie să lupți pen

tru pace și unitate astfel ca 
nicăieri pe glob să nu mai a- 
pară noi Buchenwald-uri sau 
Oswieczin-uri.

Tineretul — viitorul 
Germaniei

Ctnd ne-am Întors la Wei
mar ne-au înttmpinat melodia 
unui cintec tineresc, lozinci 
scandate tn cinstea conduce
rii partidului și guvernului, 
pentru o Germanie unită, iu
bitoare de pace. Erau mulți 
tineri — fete și băieți — tm- 
brăcați tn bluze albastre, a- 
vlhd pe mină semnul distinctiv 
al organizației Tineretului Li
ber German. Mergeau la un 
mare miting consacrat Festi
valului de la Moscova.

Totul la acești tineri expri- 
ma sinceritate: privirea lor 
luminoasă, veselia și dragos
tea lor de viață. Clasa mun
citoare germană este capabi
lă să făurească nu numai un 
stat liber cu o economie pu
ternică, să vindece ruinele răz
boiului, ci să și educe copiii. 
Au dispărut disciplina cazonă, 
prusacă și semeția germană. 
Și ce mai tineri sînt aceștia! 
Cit de prieteni, de dezghețați 
și de apropiați! Li se dă o e- 
ducație In spiritul omeniei și 
al prieteniei între popoare. 
Tineretul este viitorul Germa
niei. Acest viitor va fi stră
lucit.

Pentru făurirea acestui vii
tor am văzut cum tineretul 
Germaniei libere lucrează cu 
rîvnă și dragoste. Am văzut 
la Dresda 8.000 de studenți 
care au lucrat voluntar timp de 
o săptămînă la curățirea rui
nelor. Simpaticul director de la 
șantierul naval din Warnemiin- 
de mi-a spus că această în
treprindere este denumită șan
tierul tineretului deoarece mal 
mult de 80 la sută din nu

mărul muncitorilor sînt tineri. 
In prezent, în întreprinderile 
de stat din R. D. Germană 
există peste 9.000 de brigăzi 
de tineret. Și peste tot, în fa
brici, uzine, pe ogoare, tn in. 
stituții de învățămint, tinerii, 
alături de virstnici, depun e- 
forturi comune pentru con
struirea vieții noi.

Guvernul R. D. Germane a- 
cordă o deosebită importanță 
condițiilor de viață și de mun
că ale tinerilor. In vederea a- 
sigurării drepturilor funda
mentale ale tineretului, guver
nul a adoptat o lege specială 
cu privire la încurajarea tine
retului în domeniul tnvăță- 
mîntului, producției, sportului 
etc.

In fața acestei realități a- 
pare și mai evidentă situația 
tngrijorătoare a tineretului din 
Germania occidentală. R. F. 
Germană este inundată nu 
numai cu armament american, 
ci și cu cărți, broșuri, ziare, 
filme și alte mijloace de edu
cație „made în S.U.A." Prin 
toate acestea se cultivă in 
rlndurile tineretului ura față 
de om, aventurismul.

Urmările acestei situații 
sînt dezastruoase. In rtndul 
tineretului vest-german a cres
cut necontenit criminalitatea: 
în ultimii 10 ani numărul de- 
licvenților minori a crescut 
cu 87 la sută.

Vina principală pentru a- 
ceasta stare îngrijorătoare o 
poartă guvernul americanizat 
de la Bonn pentru care grija 
supremă o constituie înarma
rea.

Acum, la încheierea acestor 
rîndurl, îmi întorc gindul la 
tinerii muncitori și marinari 
din Warnemunde, la studenții 
din Leipzig și Dresda, la ti
nerii constructori din Berlin, 
la toți tinerii din R.D. Germa
nă harnici și talentați.

C. PRISACARU
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WEIMAR — Casa lui Goetha
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UNIUNEA SOVIETICA
lo. Expoziția Un ivcrs<i l a

temple decicc ~ mrinn 
ale unui

După o întrerupere de 18 ani, 
șirul tradiționalelor Expoziții 
Universale va fi reluat anul vi
itor la Bruxelles. Expoziția, la 
care vor participa țări din toate 
cele cinci continente ale globu
lui, stîrnește un uriaș interes în 
întreaga lume.

De mai multe luni de zile, ar- 
hitecții diferitelor pavilioane și 
construcții ce vor acoperi cele 
200 de hectare ale expoziției, au 
depus proiectele lor comitetului 
de organizare. Judecînd după 
toate aceste proiecte, specialiștii 
sînt de acord că între construc
țiile care vor stîrni cel mai mare 
interes în rîndul vizitatorilor vor 
fi așa numitul „Atomiu44 și pa
vilionul Uniunii Sovietice.

După cum turnul Eiffel — con
struit cu prilejul Expoziției Uni
versale de la Paris 1889 — a 
marcat începutul „erei oțelului", 
tot astfel „atomiul" marca

la Bruxelles nașterea „erei ato
mice44.

Atomiul simbolizează cristalul 
elementar al unui metal și cei 
nouă atomi ai acestuia. Ansam
blul construcției va avea o înăl
țime de aproximativ 110 metri 
și se prezintă sub forma a 9 
sfere uriașe legate între ele prin 
tuburi metalice cu diametrul de 
3 metri. Toate sferele vor fi ac
cesibile publicului, fiind fabricate 
din oțel "special cu ’mare elasti
citate. învelișul sferelor este rea
lizat dintr-un aliaj ușor și stră
lucitor.

Mai multe țări, între care 
U.R.S.S., S.U.A. și Anglia vor 
instala în aceste sfere expoziții 
care vor demonstra aplicațiile 
pașnice ale energiei atomice. Ju
mătatea superioară a construcției 
va fi prevăzută cu terase de ob
servație, oferind o minunată pri
veliște panoramică asupra între-

Macheta pavilionului sovietic

!!l

Murături și conserve
Varză

O legumă aflătoa
re, răsădită prin do
sare, pe la sfatul 
popular, la serviciu- 
auxiliar, pe la spa
țiul locativ Ori la 
administrativ.

Se aleg cele-nfo- 
iate, parafate, îm- 
borderate, ș* se 
curăță, se spală de 
ștampile de cernea
lă, referate și avize, 
numere, datări, devi
ze, aprobare de mă
turi, apostile, sem
nături, mi se scutură 
dosarul, pînă simte... 
grădinarul. Cînd le
guma e curată, se 
mai spală încă- 
odată cu oțet, muștar 
și apoi, se desface 
încet de foi și se pu
ne la murat. Apa cu 
galicii at are rostul ca 
t-o-nmoaie. Se așează 
în butoaie, pline cu 
apă de ploaie, i 
se-adaogă o dată suc 
de ceapă degerată și 
apoi, c-un melesteu, 
pritocești mereu, me
reu.

Dacă astfel o tra
tezi, la sfîrșit rămîne 
miez.

Un sfat practic de 
urmat : nu se pune 
la murat orice varză 
mititică, ci s-alege,

fără frică, varza ma
ce, infoiată-zisă Var- 
«um birocrata.

Gogoțari
Se găsesc de prefe

rință, pe la cite o 
ședință și în cazuri 
mult mai rare, în 
vreo funcție oareca
re denumiți de gos
podari, gogoșari oripodari, gogoșari 
„panglicari".

Se aleg din. cei 
care ies la 

prafață, dintre 
mai gogonați, arătoși 
și deochiați; li 
taie mult din nas, 
așează înlr-un vas, 
înțeapă în rotund 
se dau mereu 
fund, iar cînd nu 
mai ridică, las’ 
zacă, nu le strică. 
Se așează în borcan 
și se pune celofan, 
după ce-ați turnat 
s-ajungă 5 la sulă 
zeamă lungă, prafuri 
contra vorbăriei in- 
gîmfării și prostiei-

Multă, 
ruință !
ca vreo 
rămînă pe la gard.

Sfat : Semințele sa 
ard.

Fasole verde
Nu se află răzle

țită, ci temeinic în-

gii expoziții. Coloana centrală 
va fi străbătută de un ascensor 
care va transporta pe vizitatori 
de la baza construcției și pînă 
la sfera din vîrf în mai puțin de 
25 secunde.

La baza „Atomiului*  va fi a- 
menajat un pavilion circular, cu 
o suprafață de aproximativ 700. 
metri pătrați, consacrat expozi
ției tehnice. Construcția va fi 
în întregime metalică, izolată 
termic și prevăzută cu aer con
diționat.

Pavilionul sovietic la expozi
ția universală va oferi vizitatori
lor o trecere în revistă a uria
șelor realizări obținute de 
U.R.S.S. în cursul celor 40 de 
ani de existență. Proiectele pavi
lionului au stîrnit o vie admira
ție cu prilejul prezentării lor în 
fața comitetului de organizare.

In fața pavilionului se va 
înălța o monumentală operă a 
sculptorului sovietic Evghenie 
Vucetici, care simbolizează lupta 
pentru pace a oamenilor sovie
tici. Sculptura va avea 13 metri 
înălțime.

Pavilionul este în formă 
dreptunghiulară, cuprinzînd la 
mijloc o vastă curte interioară 
în centrul căreia se va înălța 
statuia lui Lenin. Pentru con
strucția pavilionului nu se între
buințează decît două materiale: 
oțelul și, sticla. Toate părțile pa
vilionului vor fi construite în 
U.R.S.S., transportate separat și 
asamblate la fața locului.

Vizitatorii vor avea prilejul 
să facă cunoștință nu numai cu 
toate aspectele vieții și produc
ției industriale din U.R.S.S., ci 
și cu solii artei sovietice. In 
timpul expoziției vor da repre
zentații la Bruxelles ansamblul 
de balet al Teatrului Mare, an
samblul coregrafic Moiseev, or
chestra filarmonică 
U.R.S.S. etc.

După cum declara 
membrii comitetului de organi
zare, „prezența Uniunii Sovie
tice la Expoziția din Bruxelles 
asigură acesteia un punct de a- 
tracție neîntrecut* 4.

A. GHEORGHIU

Casa memorială „Nicolae Gri gore seu “ din Cîmpina

Omul a gîndit. și faptele au 
devenit rodul gîndurilor sale. Me
saje, mai mult sau mai puțin iz
butite, aceste fapte, concretizate 
din îndepărtate timpuri în opere 
de arhitectură, de limbă și cuge
tare, în obiecte de uz casnic sau 
de podoabă, în arme de luptă sau 
unelte de muncă, au înfruntat mi
leniile și veacurile răzbătînd pînă 
la noi. Multe din ele ies la supra
față sub ochii noștri, întregind cu 
alte și alte pagini marea carte a 
evoluției societății omenești, fă- 
cînd lumină în compartimente în
tunecoase ale istoriei, ducînd la 
reconsiderări și punînd pe alte 
temeiuri concepții ce păreau defi
nitive.. Și toate acestea sînt un 
imn închinat tîrnăcopului, acelei 
unelte, la fel astăzi ca și acum 
două mii de ani, cu care arheolo
gul scormonește neobosit pămîntul 
în căutarea unor adevăruri tăinui
te sub glie. Tîrnăcopului, muncii 
făcute cu tîrnăcopul, li se datoresc 
descoperirea și reconstruirea din 
cioburi, din vetre arse și fragmen
te de ziduri, din podoabe și unel
te, din cimitire și lăcașuri de în
chinăciune, a unor civilizații ce 
s-au succedat în timp pe teritoriul 
de azi al țării noastre.

Dacii inhaerent 
montibus

Orăștici, un uriaș tezaur de mo- 
nete antice. O valoare incompa
rabil mai mare însă decît aurul 
dezgropat avea descoperirea, oda
tă cu tezaurul, a unei vechi și în
floritoare civilizații 
suprafață, odată 
metal, vestigiile 
unei culturi ma
teriale și spiri
tuale înflorite in 
inima munților 
și despre care, 
înafara datelor 
evazive și in
certe ale isto
riografiei antice, 
nu se știa nimic. 
Reieșeau la su
prafață elemen
tele de cultură 
și odată cu a- 
vestea viața unui 
popor, clocoti
toare și pasionan
tă, eroică și dra
matică, i 
in plină 
fie, așa 
mult mai 
pe de 
noastre t 
curmată, 
cută în

au fost înălțate ? 
calcar, imensele 
blocuri de calcar, 
mari depărtări, cioplirea iscusită 
a pietrei, arhitectonica desăvirși- 
tâ a construcțiilor, largile terase ți 
valuri de apărare făcute de mina

sac.

unul dintre

curmată 
evolu- 

i cum 
aproa- 
zilele 

a fost 
și tre- 
sfera

Zidul bastionului II de la CosteștI

, marilor enigme, 
civilizația popoarelor din America 
centrală. Reieșea la suprafață via
ța poporului dac, cu formele sale 
de organizare socială, cu meșteșu
gurile și artele, cu credințele și 
obiceiurile sale. Reieșea la lumină 
Sar mise getuza, adevărata Surmise- 
getuză dacică, acel to basileion 
despre care vorbește Ptolomeu, 
reședința politică și spirituală tot
odată a regatului lui Burebista și 
Decebal. Și mai reieșeau numeroa
se alte și alte vestigii ale trecu
tului îndepărtat, cetăți și palate 
regești, fortificații militare și a- 
șezări civile, sanctuare sacre și 
apeducte, ateliere și unelte lucrate 
în ateliere, obiecte de podoabă și 
inscripții.

Un Pompei vast și miraculos se 
descoperea ochiului și științei.

Costești, Blidaru, Faerag, Ciocu- 
ța, Fețele albe, Grădiștea de Mun
te, Piatra Roșie. în peisajul local 
aceste toponimice nu reprezintă 
nimic altceva decît două sate și 
cîteva ridicături. Cu douăzeci de 
veacuri în urmă, însă, aci pulsa 
inima unui popor, era centrul po
litic și spiritual al poporului care 
stăpînea din Cîmpia panonică 
pînă la Pontul Euxin. Civiliza
țiile de demult se reconstituie din 
rămășițe. Pe Columna Traiană, 
soldații romani sînt înfățișați lup- 
tind împotriva unor puternice for
tificații din piatră șl lemn. Acest

omului te îndeamnă să refuzi cali
ficativul de „barbar" cu care ro
manii gratulau pe cei de la peri
feria imperiului. Poate fi oare 
calificat „barbar" acel popor care 
a născocit atît de ingenioase și 
perfecte sisteme de aducțiune a 
apei la mari înălțimi, care a con
struit mărețele și tot pe atît de 
enigmaticele sanctuare de pe dea
lurile Grădiștei și Costeștilor ?

Zidurile masive, groase de pes
te doi metri, construite într-o ma
nieră unică — mu rus dacicum — 
din două rînduri de blocuri le
gate prin bîrne și balast, scările 
impunătoare la intrarea în incin
ta cetăților ; inexpugnabilele 
turnuri de luptă ; palatele regești 
cu caturi ; apeductele și cisterne
le uriașe ; străzile pietruite și ate
lierele de prelucrare a metalelor, 
toate acestea îți relevă un uriaș 
efort constructiv, o concepție stra
tegică limpede și considerabile po
sibilități materiale. Statul așa-zis 
„barbar" care a cutezat, sub Bu- 
rebista, să se amestece în treburile 
Romei se bizuia pe o organizare 
temeinică și o forță prin nimic 
mai prejos cerințelor timpului. 
N-avem mărturii amănunțite csu- 
pra ultimului război dacic. Isto
ricii au fost zgirciți în redarea 
detaliului, iar ce?ă ce ni s-a păs
trat nu reprezintă decît fragmente 
din puținul adevăr Scris despre 
tributul greu pe care-l va fi plătit

Nu este purul adevăr, dar are 
mai mult decît semnificația unei 
figuri de stil, constatarea istori
cului antic Florus, că dacii sînt 
cățărați în munți. Cu un veac și 
jumătate în urmă, cîțiva norocoși 
căutători de comori descopereau 
pe dealul Grădiștei din munții

FRUCTELE. Numai acele fruc
te pot fi bine păstrate, care au 
coaja nevătămată. Camera de 
păstrare trebuie să aibă pe cit 
posibil o temperatură uniformă 
(P-80 C.), să......................... ..
tunecoasă.

Rafturile pe 
fructele să fie 
spălate înainte 
cu o soluție de 
căperea de păstrare a fructelor 
trebuie să fie 
labil spre a 
mucegăire.

o Fructele 
merele, perele, se curăță n 
înainte cu o petică de flanelă 
apoi se înșiră pe rafturi, fără 
se atingă între ele.

® Fructele cu coajă gingașă 
piersicile, zarzările, caisele, 
așează în rafturi pe foi de hîr- 
tie, care sînt mai înainte muiate 
intr-o soluție fierbinte de piatră 
acră și uscate. C(nd este pericol 
ca temperatura să scadă sub 
0° (îngheț), introducem în odaia 
de păstrare, o oală cu cărbuni 
aprinși, acoperiți cu cenușă. 
Fructele trebuie controlate șl a- 
celea care, eventual, mucegăiesc, 
trebuie îndepărtate.

Un aer prea uscat în camera 
de conservare, poate aduce ca 
urmare, o zbîrcire a coajei. Ca 
să înlăturăm aceasta, vom pune 
în odaia de păstrare, vase cu 
apă.

• Fructele gingașe de tot, se 
pot conserva cu mai mult succes, 
prin trecerea lor în prealabil, prin- 
tr-o soluție de acid salicllic de 
1% în spirt de 90° (un gr. acid 
salicllic, dizolvat în 100, gr. alcool 
de 90u) după care le svîntăm.

• CEAPA. La cantități mai 
mici, ajunge dacă atîrnăm chiar 
din toamnă cununa de ceapă în
tr-o odaie sau în pod, unde tem
peratura 
4°—8°C.

Pentru cantități , 
săpăm gropi de 20 metri lungi
me, 4 metri lățime și 2—3 metri 
adîncime pe care le căptușim cu 
seînduri. Peste pardoseală se aș
terne un strat subțire de paie de 
grîu, peste care se așează ceapa.

® OUĂLE. Ouăle se pot păs
tra într-o soluție din 95% apă și 
5% apă oxigenată.

fie uscată și în-

care se așează 
opărite și bine 
de întrebuințare 
piatră acră. In-

sulfurată în prea- 
se înlătura orice

ca
se

• Ouăle păstrate timp de 7 
luni de vară într-o astfel de so
luție nu s-au deosebit de ouăle 
proaspete.

• Ouăle Introduse în apă de 
var pot ține, de asemenea, mul
tă vreme, fără a se strica.

PATERNITATEA
unor cuvinte

Numeroase sînt cuvintele care au la originea lor numele unor 
persoane mai mult sau mai puțin cunoscute și cu care s-au con
fundat in decursul timpului, trăind apoi ca noțiuni bine cunoscute 
in graiul de toate zilele.

Circumstanțele în care s-au născut aceste cuvinte din părinți 
uitați, sint interesante, conținînd uneori și o doză de comic.

SENDVIȘURILE, au fost ,.creiate“ de un bătrîn lord englez, 
Sandwich .care era un pasionat jucător de biliard și nu părăsea masa 
de joc ore întregi, nici măcar pentru a merge la masă. Un servitor 
trebuia să-i pregătească felii de piine, între care se găsea șuncă 
fiartă și să i le puie în colțul mesei. Intrucît lordul nu mai avea 
decît puțini dinți în gură, el cerea să se taie marginile rumenite 
ale pîinii.

BOICOTUL își are originea de Ia un administrator de moșii 
din Irlanda, Boycott, care, datorită excepționalei sale cruzimi 
devenise atit de urît de țărani, ineît aceștia hotărîră să nu mai 
muncească pentru el, să nu mai cumpere și să nu-i vîndă nimic; 
pe scurt: l-au boicotat.

John Lynch, părintele LINȘAJULUI, se bucură de o tristă 
memorie. Ca judecător în statul Carolina de Nord (S.U.A.) în seco
lul XVlI-lea, el condamnă la o moarte groaznică pe simple presu
puneri, fără dovezi concludente, cu deosebire pe sclavi, punînd ca 
aceștia să fie linșați.

Arta cunoaște de asemenea cuvinte de origină cu totul pro
zaică și neașteptată. Etienne de Silhouette, un ministru de finanțe 
al Franței, considera pictura de portrete drept un lux exagerat. 
In locul lor, el recomanda artiștilor să folosească decupări făcute 
de pe contururile umbrelor modelelor. Acestea au fost numite mai 
intîi ironic „portret ă la Silhouette" rămînînd mai tîrziu, pur și 
simplu SILUETE.

Nu toată lumea știe că Franțois Mansard a fost un arhitect 
cunoscut al timpului său, care pe lingă MANSARDELE care-i 
eternizează memoria — locuința clasică a poeților și artiștilor din 
Montmartre — a fost constructorul multor castele din Franța.

Iubitorilor de sport le este bine cunoscut DERBIUL. Lordul 
Edward Derby era un mare sportiv al Angliei în sec. XVJIl-lea. 
El înființa. în primăvara anului 1780, la Epson, prima cursă pentru 
caii de trei ani pe distanța de 2400 metri.

Intrucît uneori sportul este legat de alpinism și de munți e 
bine să se pomenească și de munții Dolomiți, care își trag originea 
de la mineralogul șl geologul Dolomieu, care a scris un important 
tratat despre originea bazaltului șl a dat numele său masivului 
muntos șl minereului DOLOMIȚILOR.

frățilă, denumită fa- 
miliuță. Luați atenți 
o forfecuță și tăiați-i 
dintr-o dată firele 
ce-o țin legată de 
propteaua zis-arac. 
Țe-adunați apoi în 

Fiți atenți
nu cumva să se- 
praștie pe tar 
că-ncolțită a doua 
oară, treaba nu mai 
e ușoară.

Și apoi cîte-o păs
taie de celelalte se 
taie, se tratează cu 
piper ori cu zeamă 
de transfer și, în 
mod obligatoriu, se 
așează nreventoriu 
cit mai bine depăr
tate, în borcane se
parate.

Un sfat : Fără e- 
chivoc, cu aracii fa
ceți foc.

Problema nr. 40
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multă stă- 
Nu cumva 
sămînță să

mari, însă,

să fie cuprinsă între

EMILIAN DOBRESCU
Moscova
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— Soro, nu 

cu el 1 Suferă
știu ce să mă fac 
de insomnie...

se 
se 
se 
fi 
la 
se 
să

Și 
cheiere, o condiție se 
cere : Țineți totul 
încuiat. Cheia pune-o 
la murat ori o poți 
chiar arunca, pierde, 
rătăci, uita. Nu-i 
nici o nenorocire. 
V-o spun fără oco
lire : Așa „floră" la 
murat, nu v-ajută 
la... iernat.

VIOREL BURLACU

Mat în două mutări.
Alb : Rb3, De6. Tf4, Tg5. 

Nel, Pf3.
Negru: Rc5, Td5, Th5, 

Ce5, Pb4, b6.

Originală artă!
„Abstracționista." pictoriță ame

ricană Ruban a organizat recent 
la Philadelphia o expoziție de ta
blouri. Bineînțeles, criticii plas
tici moderniști, au primit expo
ziția cu un deosebit interes elo
giind în mod special două pic
turi, care după aprecierea lor 
erau „excepționale". Pictoriței Ru
ban i s-au părut însă suspecte cele 
două pînze, care deviau oarecum 
de la stilul ei.

După cîteva cercetări, pictori
ța a constatat că autorul acestor 
pînze nu este ea, ci „talentatul" ei 
copil, care, dorind să devină pic-

tor, și-a taiat în două cearceaful, 
creînd cele două capodopere. Mi
cul „pictor" în vîrstă de cinci ani 
a strecurat cele două „tablouri" 
printre celelalte pînze ce trebuiau 
expuse la expoziția consacrată ma
mei sale.

O mașină modernă 
de citit pentru orbi
Numeroși oameni de știință 

muncesc asiduu pentru a-i ajuta 
pe cei ce nu se bucură de lumi
na zilei, să aibă parte de lumina 
cărților. Recent, a fost produsă 
o îmbunătățire radicală în ceea 
ce privește mijloacele pe care le 
au orbii la îndemînă pentru a 
putea citi. Un colaborator al In
stitutului de fizică al Politehnicii 
din Budapesta a inventat o ma
șină modernă de citit și puțin 
costisitoare pentru uzul orbilor. 
Aparatul poate fi manevrat sim
plu și cu ușurință, permițînd 
„descifrarea44 literelor tuturor al
fabetelor: latin, chirilic, grec sau 
ebraic.

Aparatul se compune din două 
părți esențiale: un „cap de ci
tit44 care parcurge liniile textului 
și dintr-o construcție în formă 
de cutie, cu o placă perforată la 
suprafață, de mărimea unui tim
bru poștal. Trecînd peste text 
capul de citit, care este ceva 
mai gros decît un stilou, orbul 
va percepe cu cealaltă mînă for
ma literei sau semnului care a- 
pare pe placa perforată.

Principiul mașinii de citit este

Trepte ce duc din turnul nr. 2 în Interiorul cetăfil Piatra Roșie 
monument, alături de știrile lui 
Plinius, ori Tacitus, lui Dio Casius’ 
sau Criton a constituit, pînă în 
timpurile apropiate, principalul 
document viu despre cetățile da
cice. Dezgropate astăzi, ele ne 
apar sub oclii, în toată complexi
tatea acelui gigant sistem de con
strucții ce împînzește, pe înălțimi, 
latura de apus a munților Oraș- 
tiei, de-a lungul rîului Grădiștei.

Nu avem pe pămîntul țării*  
noastre nici1 colisee, nici piramide 
keopșiene. Cetățile dacice se pol 
nurtiăra însă printre marile în
drăzneli ale omului antic. Și dacă 
astăzi stîrnesc admirație pirami
dele din deșertul Egiptului, iar 
multe amănunte ale construcției 
lor constituie încă o enigmă, in 
egală măsură stîrnesc admirația 
acele ziduri majestuoase de pe 
vîrfuri de munte și te obligă la 
legitima întrebare : cînd și cum

cotropitorul pentru a îngenunchia 
puterea regatului din munți. Fie
care drum, fiecare vale ce ducea 
spre inima Daciei libere erau ba
rate de fortificații peste care nu 
se putea trece cu ușurință. Din 
ceea ce arheologii au scos la lu
mină, se vede că încleștarea de 
forțe a fost dramatică, iar Sarmi- 
segetuza, ultimul bastion al rezis
tenței, n-a fost cucerită frontal. 
Ea a căzut, lovită fiind din spate 
și din coastă.

Și totul a fost prefăcut în rui
ne. Pentru ca nici odată poporul 

i îngenunchiat să nu se mai ridice, 
■ s-au incendiat și distrus cetățile, 

au fost năruite palatele, au fost 
profanate sanctuarele. Peste mun- 

- ții și văile din preajma Sarmise- 
i getuzei, pulsînde de viață, s-a aș- 
! ternul lințoliul tăcerii.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
(va urma)

Desene de L. DARIANFără cuvinte
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Dezlegind corect acest rebus veți găsi o strofă dintr-o 
poezie de Gh. Coșbuc. (1, II, HI, IV reprezintă ordinea versu
rilor).

identic cu cel al televiziunii. Li
terele care sînt atinse de capul 
de citit sînt descompuse foarte 
repede în elementele lor, iar a- 
paratul distinge datorită unui 
procedeu electric părțile lumi
noase și obscure ale acestor ele
mente. Acele aparatului care se 
pun atunci în mișcare pe placa 
perforată, permit orbului să per
ceapă prin atingere forma lite
rei sau a cifrei.

In prezent se fac ultimele re- 
tușări la această invenție mo
dernă, datorită căreia cei cca. 
40.000.000 orbi din lumea în
treagă vor putea să descifreze 
orice text.

Motocicleta Jawa 
model 1958

Apreciați desigur calitățile
numitei motociclete cehoslovace 
JAWA. Constructorii ei se stră
duia să-i îmbunătățească în per
manență calitățile. Colectivul uzi
nelor de motociclete din Slrake- 
nice îmbunătățește simțitor moto
cicleta Jawa Cz. 175. Modelul a- 
nului 1958 se deosebește de cele 
de pînă în prezent, mai ales la 
carburator, amortizorul de aspi- 
rare, noile țevi de eșapament și 
șeaua din spate. Șeaua fiind mai 
largă asigură o călătorie mai con
fortabilă și mai sigură, iar carbu
ratorul necesar este minim. Amor
tizorul de aspirare împreună cu 
țevile de eșapament fac ca moto
cicleta să circule fără zgomot.

Debi... atenție pietoni !

Poate nu știați că pe teritoriul 
U.R.S.S. se află un număr extrem 
de mare de papirusuri dintre cele 
mai vechi, monumente de pictură 
și paleografie bizantină, manu
scrise în greaca modernă. Biblio
teca de Stat din Leningrad păs
trează cea mai mare parte din a- 
ceste mărturii ale trecutului. Prin
tre cele mai interesante monu-

mente se numără un fragment de 
papirus de la Memphis, datînd din 
secolul al IlI-lea e. n. El conține 
lista de cărți a unei biblioteci par
ticulare. Aici se află opere ale lite
raturii clasice grecești, printre 
care un fragment din „Andro- 
maca“ de Euripide și „Batracho- 
machia44 lui Homer.
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