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ȘANTIER ISTORIC Minerii își construiesc 
case proprii

AL TINERETULUI
Conferința orășenească a U.T.M- 

Turnu Severin devenea din ce în 
ce mai interesantă. Cu toate că 
timpul rezervat fiecărui vorbitor 
era limitat, toți tinerii au votat 
ca utemistul Lucian Roșu să fie 
lăsat să vorbească mai departe. 
Lucian Roșu — directorul muzeu
lui de istorie din oraș, vorbea ti
nerilor cu pasiunea molipsitoare a 
cercetătorului neobosit al trecutu
lui istoric ai patriei noastre.

„Orașul nostru, se poate spune 
fără greș, că poate fi transformat 
într-un oraș muzeu...

Pe marginea Dunării ți în inte
riorul orașului se găsesc cele mal 
vechi ziduri, cele mai valoroase 
documente și mărturii din perioa
da nașterii poporului nostru. Cî
teva exemple :

La abatorul de export din oraș 
se găsește „Castrul de pămînt“, 
care datează din vremea primului 
război daco-roman. Ce era acest 
castru, și ce importanță strate
gică avea el pe atunci ?" Și el 
începu să povestească...

In timpul primului război, ro
manii au trecut Dunărea pe teri
toriul Daciei cu ajutorul a două 
poduri de vase. Unul la Lederata, 
mal jos de Costolaci unde era in
stalată legiunea a Vil-a Claudia 
ți un alt pod la Drubeta — unde 
peste doi ani avea să înceapă con
struirea unui pod de piatră. Pen
tru a construi podul, romanii a- 
veau nevoie însă de un castru 
de piatră, puternic care să împie
dice atacurile date de daci. Rui
nele acestuia se mai văd ți azi pe 
malul Dunării în apropiere de 
„podul Iui Traian“.

In timpul lui Constantin cel 
Mare (anii 306—337 e.n.) castrul 
este reconstruit pe vechile rui
ne, modifieîndu-se turnurile de la 
colțuri și adăugîndu-li-se alte tur
nuri exterioare, în formă de sector 
circular. De asemeni. Constantin 
cei Mare complectează construc
țiile de-a lungul celor două șosele 
perpendiculare, dînd planului 
orizontal al castrului forma 
simbolică a unei cruci perfecte.

Ar fi o istorie lungă despre ce 
s-a mal petrecut pînă la domnia

Iul Justinian — împăratul Bizan
țului (527-565 e.n.) — care e ul
timul ce se mai ocupă cu recon
strucția castrului din Drubeta.

Podul lui Traian ca și castrul, 
fac parte din cele mai vechi do
cumente ale istoriei RP.R. Ur
mele podului mai străjuiesc și azi 
cele două maluri ale bătrînului 
Danubin. Care e istoria acestui 
pod ? Interesantă. Mulți dintre 
cei tineri nu o cunosc.
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O valoroasă acțiune 
patriotică a tinerilor 
din Turnu-Severin

fost distruse cu ocazia construirii 
portului și căii ferate, totuși ne-au 
rămas multe urme de care ar tre
bui să ne interesăm și să le con
servăm.

Acestea sînt numai cîteva mo
numente din bogatul tezaur pe 
care îl deține orașul nostru...

Cuvintele utemistului Lucian 
Roșu — profesor de istorie și di
rector al Muzeului „Porțile de 
Fier" din orașul Turnu Severin, au 
dat mult de gîndit tinerilor. Ei au 
hotărît — și în felul acesta au 
angajat la multe noul comitet oră
șenesc U.T.M. — să patroneze a- 
ceste monumente.

Două săptămîni mai tîrziu, pro
iectul de plan întocmit de comi
tetul orășenesc U.T.M. era cunos
cut de toți utemiștii. Intr-o ple
nară proiectul a fost discutat,

In fiecare an, sute de mineri 
din țara noastră își construiesc 
case proprii prin credite acordate 
de stat. Din anul 1953 și pînă 
în prezent s-au acordat mineri
lor credite în valoare de 
46.500.000 lei cu ajutorul cărora 
și-au construit locuințe indivi
duale peste 1.000 de familii de 
mineri. Anul acesta se vor nțuta 
în case noi construite prin cre
dite acordate de stat alte zeci de 
familii ale minerilor din bazinele 
Baia Mare, Valea Jiului, Căpeni, 
Filipeștii de Pădure, Sălaj, Derna. 
Tătăruș, Comănești și altele.

In Capitală
Peste 200 alegători din străzile care alcătuiesc circumscripția 

electorală orășenească nr. 265 s-au adunat în sala de festivități a fa
bricii I.C.A.R. pentru a propune candidați! în alegerile de la 2 
martie.

Participanții la adunare au propus candidat din partea F.D.P. 
în această circumscripție electorală pe tovarășul AUREL STANCU, 
membru al C.C. al P.M.R., secretar al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R. Cetățenii care au luat cuvîntul pentru a susține pro
punerea făcută au arătat realizările obținute în cartier în anii regi
mului democrat popular, cu sprijinul cetățenilor și prin activitatea 
tovarășului Stancu, care este și deputat în Marea Adunare Na
țională.

Tov. SANDA RANGHEȚ, secretar al Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R. P. Romînă,- a fost propusă candidată a 
F.D.P. de cetățenii din circumscripția electorală orășenească nr. 
55, în cadrul adunării care a avut loc în amfiteatrul școlii mixle 
din str. Icoanei.

In ultimele zile, în Capitală au maî fost propuși candidați ai 
Frontului Democrației Populare, tîmplarul ION PĂUN de la Ate
lierele Centrale I.T.B., juristul MIHAI HUBERT, director la Sfatul 
Popular al Capitalei, gospodina ALEXANDRINA CR1COȘ, lăcătu
șul DUMITRU MARINESCU de la „Electroaparataj“, gospodina 
FLORICA DAVIDESCU, funcționarul ION MINEA de la Centrul 
mecanic Otopeni, cooperatorul CONSTANTIN ȘTEFAN, membru 
al cooperativei „Progresul“ și mulți alți cetățeni, care prin străda
nia lor contribuie la rezolvarea problemelor obștești.

In regiunea Hunedoara

sînt 
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ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scìnteli tine

retului“ pentru regiunea 
Craiova

In orașul nostru 
ne care vorbesc de 
porului din cele mai 
puri. De pildă putem
ruinele „Cetății Severinului“ aduc 
importante dovezi despre preface
rile sociale din perioada feudalis
mului. Aceasta a fost construită 
pe ruinele Drubetef, după prăbuși
rea puternicului centru militar 
roman. Cetatea Severinului era 
centrul de seamă al unui mare 
ținut numit „Terra Seurini“ care 
apare in documentele secolului al 
XIII-lea. în 1240, un rege ungur 
dăduse cavalerilor ioaniți o „Di
plomă" prin care le ceda această 
regiune in schimbul apărării Un
garie) împotriva tătarilor.

Aceste documente sint impor
tante pentru că ele ne vorbesc 
despre formarea statelor romî- 
nești de atunci — adică cnezatele 
și voivodatele lui : Litovoi, Se- 
neslav, Ion Farcaș, etc. cît șl de 
existența claselor sociale : Majo
res Terrae (boierii) și Rusticii 
(țăranii).

Cercetările arheologice — la 
care ar fi fost necesar să participe 
clți mai mulți tineri — au scos 
la iveală elemente noi. Deși o 
parte din construcțiile cetății au

Curs pentru perfecționarea 
cadrelor inginerești

Joi sna deschis Ia Ploeștl, în 
localul Filialei regionale A.S.I.T., 
un curs pentru perfecționarea ca. 
drelor inginerești în problemele 
automatizării industriale.

Prelegerile acestui curs vor fi 
ținute de oameni de știință de
semnați de Academia R.P. Ro- 
mine. Ele vor fi completate cu 
lucrări practice ținute în labora
toarele de la București ale Aca
demiei R.P.R.

Prima lecție cu tema „proble
mele fundamentale ale reglării 
automate“ a fost ținută de prof. 
univ. Cristofor Vazaca, de la 
Institutul Politehnic din Bucu
rești.

în adunările cetățenești ce au avut loc în regiunea Hunedoara, 
pentru propunerea candidaților F.D.P. în alegerile de la 2 martie, 
pînă la data de 22 ianuarie au participat 137.798 cetățeni. Au fost 
propuși 3.283 candidați ai F.D.P. — muncitori, ingineri, tehnicieni, 
țărani muncitori, intelectuali, activiști de partid și de stat, tineri, 
gospodine, de naționalitate ro
mînă, maghiară, germană.

in Regiunea Autonoma 
Maghiară (nm an

Tineri la odihnă. în stațiunea Predeal

contribuit tinerii

Studioul artiștilor amatori
din SIMERIA

Către sfîrșltul anului trecut, un grup de tineri Inimoși din
Simeria au pornit să facă un lucru bun și folositor. Știindu-1
pe tovarășul Aurel Marinescu, pensionar ceferist, un pasionat
artist amator și un înflăcărat sprijinitor al activității culturale, 
ei i-au cerut ajutorul. Acesta s-a arătat bucuros de inițiativa
tinerilor și le-a pus la dispoziție toată priceperea sa. In scurt timp 
a luat ființă la Simeria studioul actorului amator. 
Activitatea de la studiou a atras, tineretul și nu
mărul amatorilor a crescut repede. S-au în
scris chiar și tineri din satele vecine.

Studioul actorului amator din Simeria, are 
drept scop pregătirea tinerilor pentru activitate 
artistică în cluburi, cămine culturale și colțuri 
roșii. De altfel, una dintre condițiile admiterii la 
curșurile de la studio, este activarea 
din formațiile cultural-artistice de la 
muncă. Deocamdată, studioul 
din Simeria 
teatrale și 
scenografie.

Un ajutor 
tori din Simeria, de la Casa regională a creației 
populare, care le-a pus Ia dispoziție un bogat 
material de studiu, piese de teatru și asistență 
calificată prin profesorii Florian Cioară, Ștefan 
Nusbaum, Silvia Luoaci și Aurelia Zsigmond, 
cu experiență în activitatea teatrului de amatori.

In afară de cursurile care se țin de două ori 
pe lună, duminica, și de ajutorul pe oare îl dau 
formațiilor artistice de amatori, elevii acestui 
studiou au pregătit și prezentat pînă acum, la 
Călan și Simeria, două spectacole experimentale 
cu piesele „Elena“ de țîoria Lovinescu și ,,Șe-m- 
prăștie norii“ de C. Popa și Al. Popescu.

De curînd, a avut loc și examenul de sfîrșit de 
semestru. Utemiștii Doina Șincu, funcționară la 
C.L.D.C.-Deva. loan Pîrvu sudor la Atelierele 
C.F.R. Simeria, Cornel Stîrcescu, funcționar la 
I.C.I.L.-Simeria șl Georgcta Breazu, tehniciană 
la stația de radioficare din Băcia au înregistrat 
un progres real. Comisia examinare a consta
tat că elevii studioului suit bine pregătiți și că 
eforturile profesorilor au dat rezultate.

In prezent, entuziaștii tineri de la studioul ac
torului amator din Simeria, pregătesc un al trei, 
lea spectacol experimental.

Nu ne îndoim că activitatea lor atît de folosi
toare pentru progresul muncii culturale, va fi me
reu mal înfloritoare, iar în curînd noi tineri ar. 
tlști amatori talentați vor frecventa cursurile stu
dioului,

într-una 
locul de 

artiștilor amatori 
pregătește cadre pentru formațiile 

anume pentru interpretare, regie și

prețios au primit tinerii artiști ama.

GH. PAVEL
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Radu șl Cristes- 
cu M. din secția 
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autoca- 
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Marți după amiază, sute de ță
rani muncitori, colectiviști, înto
vărășiți și țărani muncitori cu 
gospodării individuale din aproa
pe 12 sate aparținînd comunei 
Vărgata, raionul Tg. Mureș, a- 
dunați la căminul cultural „Pe- 
tof,i Sandor“ au propus candidat 
al F.D.P. în circumscripția elec
torală regională nr. 14 pe criticul 
literar HA.IDU GYOZO, redactor 
șef al revistei literare „Igaz Szo".

I
unei
întovărășiri...

crearea

Colectivul catedre! de desen 
de la institutul de arhitectură 
din Capitală la „judecata“ lu
crărilor studenjilor. Colectivul 
ia în discuție fiecare lucrare în 
parte după care se va trece 
studentului nota meritată di
rect ipe lucrarea prezentată 
așa cum vedeți în fotografia 
noastră.

Noi mari întreprinderi
de industrializare a lemnului

La marginea orașului Tg. Jiu 
au început de curînd lucrările de 
organizare a șantierului pentru 
construcția unuia din cele mai 
mari combinate de industrializare 
a lemnului din țara noastră.

Prin construirea acestui combi
nat se urmărește industrializarea 
fagului din masivele păduroase 
Cerna-Jiu, Tismana, Cloșani, Gi- 
lort și Olteț. Viitorul combinat va 
cuprinde mai multe fabrici.

Anual combinatul va prelucra 
o cantitate de aproximativ 150.000 
mc., material lemnos. Fabricile și 
secțiile viitorului combinat vor fi 
dotate cu agregate și utilaje de o 
înaltă tehnicitate.

O altă importantă unitate a in
dustriei lemnului va fi amplasată 
la Iași. Această fabrică, a cărei 
construcție va începe anul acesta, 
va produce anual circa 9.500 gar
nituri camere studio.

La noi, în Răureni, se des
fășoară o bogată activitate cul
turală. Fetele și băieții din sa
tul nostru sînt nelipsiți de 
la căminul cultural. Aproape 
în toate duminicile și în zi
lele de sărbătoare ei prezintă 
în fața sătenilor programe de 
cîntece și jocuri, piese de tea
tru și momente vesele inspira
te din viața satului. Activita
tea culturală, joile tineretului, 
munca bibliotecii, au adus un 
aport substanțial la populari
zarea ideii transformării socia
liste a agriculturii.

Tinerii utemiști au desfășu
rat o intensă muncă de agi
tație folosind în primul rînd 
faptele care au cea mai marc 
putere de convingere. Ei au 
fost, alături de comuniști, 
cei dintîi popularizatori ai 
rezultatelor obținute de veci
nii noștri întovărășiți din sa
tul Stolniceni. Un grafic com
parativ, confecționat de tineri 
aducea vestea că întovărășiții 
din Stolniceni au obținut anul 
trecut o producție de 
kg porumb la hectar. Faptul 
acesta a trezit mare 
printre locuitorii din satul nos
tru. Alții se întrebau cam

5.000

interes

nedumeriți „Să fie mai pri- 
cepuți decît noi cei din Stol
niceni?“

Răspunsul a venit însă tot 
de la tineri. Cu prilejul unei 
reuniuni organizate împreună 
cu tinerii din Stolniceni, bă
ieții și fetele din satul nos
tru au aflat și metodele de 
muncă datorită cărora întovă
rășiții* din Stolniceni au ob
ținut producții mari de po
rumb. Care au fost aceste me
tode? întovărășiții și-au lu
crat suprafețele de pămînt în 
comun începînd de la însă- 
mînțări și pînă la recoltatul 
produselor. Datorită acestui 
fapt, toate muncile agricole au 
fost făcute Ia vreme și s-a 
creat totodată posibilitatea e- 
xecutării în mod mecanizat a 
unor lucrări, a aplicării mai 
stricte a regulilor minime a- 
grotehnice, ceea ce a dus la 
creșterea producției la hectar. 
Și din discuție în discuție s-a 
aflat istoria întovărășirii din 
Stolniceni.

Spusele lor au dat de gîndit 
oamenilor din satul nostru. 
Tinerii au fost printre cei 
dintîi care au făcut cereri 
pentru întovărășire, apoi li s-au 
alăturat și sătenii vîrstnici.

C. ANGHEL 
membru al întovărășirii 
agricole „Doina Oltu
lui“ comuna Răureni 
raionul Rm. Vîlcea

Au și bucate mai multe și bani 
mai mulți. Dornici să vaxlă cu 
ochii lor cele auzite, într-o 
bună zi cîțiva băieți și cîteva 
fete s-au suit într-o căruță și 
au făcut un drum pînă la 
cooperativa din Valea lui Pă- 
tru. Deși luate fără veste, gaz
dele i-au primit cu plăcere și 
le-au destăinuit, ca la buni 
prieteni, cum se muncește în 
cooperativă, cum se face repar
tiția produselor, evaluarea in
ventarului și a celorlalte bu- 
nuri care sînt aduse la intra
rea în cooperativă și cum se al
cătuiește fondul de bază.

Cu același interes, oaspeții au 
fost conduși de gazde la ferme
le de animale, la noile con
strucții și prin sat pe la ca
sele membrilor cooperativei.

Discuțiile purtate in legătură 
cu cooperativa au durat pînă 
la lăsatul serii. La despărțire 
oaspeților li s-a oferit și bro
șura: „Ce este și cunt se mun* 
cește în cooperativa agricolă 
de producție'*. Gazdele au pri
mit invitația de a veni în vi
zită la noi, la Filiași pentru a 
povesti și celorlalți săteni des
pre rostul muncii in coopera
tivă.

Apoi am primit și 
zita prietenilor noștri de la 
operativa de producție din 
tul Valea lui Pătru.

Tinerii din satul nostru i au 
înconjurat cu multă căldură, 
în seara aceea la căminul cul
tural avea loc o adunare ob
ștească. Tovarășul Maziliu, un 
gospodar vrednic din comuna 
Valea lui Patru și membru 
al cooperativei agricole cu ren
tă, ne-a vorbit despre avan
tajele muncii în cooperativă și 
despre realizările cooperativei 
lor. El a răspuns apoi la în
trebările oamenilor.

Cînd s-a inaugurat, coopera
tiva agricolă de producție cu 
rentă de la noi, număra 167 
familii cu 400 brațe de mun
că. Cea mai rnare cooperativă 
din raionul Filiași.

V. MUNTEANU 
membru al cooperativei a- 
gricole de producție din 
comuna Filiași, regiunea 

Craiova
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Adunarea festivă
cu prilejul aniversării Miliției

Joi seara avut loc în sala 
„Excelsior“ din Capitală o adu
nare festivă consacrată celei de.a 
9-a aniversări a Miliției din R.P, 
Romînă.

Au luat parte numeroși generali, 
ofițeri și ostași ai trupelor de 
securitate 
tanți ai 
București 
Popular al Capitalei. Comitetului 
orășenesc București al U.T.M-, 
precum și delegați ai oamenilor 
muncii din Capitală.

Adunarea festivă a fost deschi
să de generalul maior A. Filip, 
comandantul Miliției orașului 
București.

A luat apoi cuvîntul generalul 
maior Stelian Staicu, adjunct al 
ministrului. Afacerilor Interne, di
rector general al Miliției. Vorbi
torul a subliniat caracterul pro
fund popular al Miliției, faptul că 
ea este formată din oameni ai 
muncii și este pusă în întregime 
în slujba apărării intereselor po
porului muncitor. In cei 9 ani de 
activitate organele de Miliție, 
sprijinite în mod activ de oamenii 
muncii, au reușit, prin eforturi,

și Miliției, 
Comitetului

al P.M.R.,

reprezen. 
orășenesc

Sfatului

care uneori au mers pînă la sa
crificiul vieții unor lucrător; al 
săi, să-și îndeplinească cu cinste 
sarcinile încredințate de partid și 
guvern pentru apărarea avutului 
obștesc împotriva elementelor ne
cinstite, pentru apărarea patriei 
împotriva dușmanilor ei și pentru 
educarea cetățenească în spiritul 
respectării legalității populare.

Au adus saluturi, cu ocazia ce
lei de-a 9-a aniversări a Miliției 
din R. P. Romînă, tovarășul Con
stantin Niță, din partea Comite-

tulul orășenesc București al 
P1M.R., muncitorul Barbu Ionel, 
din partea muncitorilor Comple
xului „Grivița Roșie“, Gheorghe 

Comitetului 
Popular al 
Bejan, din 

orășenesc

Calcan , 
executiv 
Capitalei 
partea 
București

Participanții la adunare au tri
mis o telegramă 
tulul Central al 
citoresc Romin.

din partea 
al Sfatului 
și Dumitru 

Comitetului 
al U.T.M.

de salut Comite- 
Partidului Mun-

(Agerpres)

...și unei 
cooperative 

agricole 
de producție 

cu rentà
Luni de-a rîndul ne-am preo

cupat de crearea unei coope
rative de producție agricolă cu 
rentă. Ne tot sfătuiam 
tr-una cum să făurim și 
o cooperativă. " 
mergea vestea 
tea lui Patru, care sjau adu
nat în cooperativă, obțin pro
ducții mult mai mari și au 
început să trăiască mar bine.

în
noi 

Prin comună 
că cei din Va-

UNELE PROBLEME ACTUALE

ALE ÎNVĂȚĂMÎNTULUI PROFESIONAL
De curînd la Petroșani a avut loc 
consfătuire asupra problemelor 

minier, organizată
o
învățămîntului
de organele de resort din Minis
terul învățămîntului și Culturii și 
din Ministerul Minelor, consfătui
re la oare au prticipat cadrele di
dactice din mai toate bazinele car
bonifere ale țării. Consfătuirea și-a 
propus drept scop înfăptuirea 
unui schimb de experiență privind 
pregătirea ucenicilor și a mineri
lor din școlile de maiștri, anali
zarea procesului de învățămînt.

în școlile profesionale de mi
neri, învățămîntul practic începe 
chiar din primele săptămîni ale 
anului I, în atelierul școlii, unde 
ucenicii lucrează direct sub îndru
marea maiștrilor instructori : apoi 
se continuă în anii II și III în 
producție, cînd ucenicii sînt re
partizați pe lîngă maiștri minieri 
și muncitori calificați. Atelierul- 
școală are așa dar o importanță 
deosebită în însușirea profesiunii 
de către elevi : aici se formează 
primele deprinderi profesionale. 
Consfătuirea a arătat că aici există 
însă unele defecțiuni. Mai întîi nu 
toate școlile profesionale dispun 
de ateliere, iar acolo unde există, 
ele sînt uneori utilate slab. Uncie 
ateliere au doar cîteva menghini,

o bormașină și rar, ici-colo, cîte 
un strung, de cele mai multe ori 
uzat. Astfel că practica în ateliere 
nu este întotdeauna eficientă. Une. 
ori ucenicii lucrează vreme înde
lungată la mașini și unelte cu 
care prea puțin vor avea de-a face 
în producție. Ucenicii din anii II 
și III 
ajutați 
cursuri 
lajelor 
școală.

Și în

— care nu sînt suficient 
la practică — se întorc la 
străini de cunoașterea uti- 

despre care învață în

școală, la cursurile teore-

MINIER
cacitate deplină, numai dacă mi
nisterul însuși ar elabora astfel 
de manuale pe care să le trans
mită apoi tuturor școlilor.

în afara școlilor profesionale, pe 
lîngă exploatările miniere funcțio
nează și școli de maiștri. Recruta
rea elevilor la aceste școli s-a

Pe marginea unei consfătuiri
tice se naște un neajuns: însușirea 
cunoștințelor teoretice suferă de 
lipsa unor manuale. Profesorii pre
dau anumite discipline dictînd lec
ția fiecare în felul său : unii la 
un nivel mai ridicat iar alții la 
un nivel scăzut. Cît privește pe 
ucenici, aceștia iau notițe destul 
de greu, alții chiar renunță să mai 
însemne pe caiete cele predate. La 
grupul școlar " 
rul de studii 
pledeze acest gol prin elaborarea 
unor manuale 
lilografiate și împărțite ucenicilor. 
Lucrul acesta ar avea însă o efi

Baia Mare directo* 
a încercat să com*

de uz intern dac-

lăcut în așa fel îneît uneori nu 
cei mai buni muncitori mineri be
neficiază de aceste cursuri. Unii 
șefi de sectoare interesați numai 
în realizarea planului curent de 
producție fără să se gîndească la 
necesitatea asigurării perspective- 
velor producției, fără să se gîn
dească la necesitatea încadrării în 
sector a unor maiștri cu uu înalt 
nivel tehnico-profesional, se opun 
trimiterii la aceste școli a inun

un randament slab în producție 
și de care șeful sectorului se poa. 
te dispensa cu ușurință.

De altfel chiar conducerile unor 
exploatări nu dau atenția cuvenită 
școlilor profesionale și de maiștri. 
Unele conduceri de exploatări con
sideră aceste școli drept o cor
voadă, o piedică în activitatea de 
producție. Ele nu sprijină acțiunea 
de recrutare pentru școlile de ca- 
lificare minieră, iar după ce, totuși 
școlile au început, rărnîn surde 
la cerințele ce se ivesc pe parcurs. 
(Ex. : Trustul Minier „Ardea
lul“, exploatările din regiunea 
Baia Mare). Școlarizarea ucenicilor 
și maiștrilor apare pentru unii di
rectori de exploatare o sarcină în 
plus, care nefiind legată în mod 
direct de îndeplinirea planului de 
producție e privită cu indiferență. 
Acest mod de a vedea totul numai 
prin prisma îndeplinirii la zi a

V. BARAN
citorilor calificați, cu largi per
spective de dezvoltare tehnică. Ast
fel că la școlile de maiștri sînt 
trimiși, uneori, muncitori care au
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Putem să nu ne îndoim, că 
acum, cînd sateliții artificiali ai 
pămîntului, au deschis calea spre 
cosmos, astronautica va cunoaște o 
impetuoasă dezvoltare. Folosind 
marile biruinți ale științei și teh
nicii, omul va pătrunde tot mai 
mult în adîncurile universului.

într-un viitor apropiat, vom fi 
martori cum pămîntul se va încon
jura cu un roi întreg de „lune“ ar
tificiale de mărimi ți cu destina
ții diferite. Noii sateliți vor evo
lua în jurul pămîntului urmînd 
cele inai diferite orbite, situate la 
diferite înălțimi. Vor exista și sa
teliți sortiți să s6 întoarcă pe pă- 
mînt, nu sub formă de ploaie de 
bucăți de metal rupt, ci întregi, 
cu valoroase bande magnetice, pe
licule fotografice și aparate auto
mate de înregistrare, pline de date 
științifice de neprețuit. Pe unii 
dintre acești sateliți se vor afla și 
oameni, care vor privi pămîntul 
nostru „de sus“.

în acești ani, rachetele — ex
ploratori automați ai cosmosului— 
vor atinge luna, Stînd în fața 
televizoarelor noastre, vom putea 
privi, în față, tainele ei.

Apoi, trebuie să se realizeze vi
sul cel mai îndrăzneț al omenirii: 
primii oameni în lună, pe Marte.

După cum Universul n-are li
mite, tot așa nu există limite pen
tru îndrăzneala geniului uman. Din 
păcate însă, pe planetele sistemu
lui solar, nu există oameni. Pe 
ele nu există condiții favorabile de 
viață. Numai pe Marte și Venus 
putem spera să întîlnim ființe vii 
— probabil numai plante și, poate 
animale inferioare.

Oare omului nn-i este sortit să 
vadă alte ființe capabile să cugete, 
locuitori ai unor lumi aflate de
parte de noi ?

Cum se pot birui distanțele de 
necuprins care ne despart chiar 
de cele mai apropiate stele ? Chiar 
și cel mai rapid vestitor al lumii 
—. raza de lumină — are nevoie 
de mulți ani, decenii, secole, să 
parcurgă această distanță. Iar pînă 
Ia cele mai îndepărtate stele pe 
care le-a văzut omul, ea parcurge 
aproape două miliarde de ani ! 
Chiar în condițiile uriașelor viteze 
de zbor ale navelor cosmice, vor 
trece veacuri și milenii, pînă cînd 
ele vor atinge regiunile Galaxiei, 
unde, în jurul unor sori neopnos- 
cuți nouă, evoluează planete popu
late de ființe capabile să cugete. 
Pe aceste nave se vpr succeda 
multe generații de astronauți, pînă 
cînd, în fine, ultima dintre ele va 
avea norocul să vadă ființele lumii 
necunoscute.

Aceasta este oare unica cale spre 
acest vis mult dorit ?

Nu, nu este unica. Știința cu
noaște o altă cale, incomparabil 
mai ademenitoare. Cu cea mai 
autentică certitudine științifică, 
deși acest lucru nu a pătruns încă 
în conștiință, s-a stabilit faptul 
incontestabil al „încetinirii“ scur
gerii timpului în condițiile vitezei 
mari de mișcare, apropiate de vi
teza lumitiii. Acpst fenomen, prezis 
teoretic de Albert Einstein, este 
capabil șă „lungească“ durata vie
ții astronauților pînă la un timp 
corespunzător sutelor și miilor dp 
ani ai timpului pămîntesc. Pe o 
navă cosmică care zboară cu o 
viteză apropiată de viteza luminii, 
astronauții pot atinge chiar 
lumi stelare aflate departe de 
pămînt și să se întoarcă pe pă
mînt, unde, în acest timp, își vor 
fi trăit viața multe generații. Ast
fel știința deschide posibilitatea 
principală de „dirijare“ a timpu- țn univers există uriașe nebuloase 
lui și de micșorare a distanțelor 
uriașe.

Pentru aceasta, este necesar însă 
„un lucru mărunt“ — zborul 
o viteză apropiată de viteza 
minii. Aceasta însă este legat O greutăți atîț

uriașe, îneît 
voluntar 
la concluzia 
entuziasmul este 
prematur. Condi.

țiile întrevăzute în legătură eu 
zborul interplanetar par într-ade- 
văr iluzorii ; rezultă că, în prac
tică, ele nu pot fi folosite, iar a- 
ceasta nu datorită faptului că ști
ința nu cunoaște un motor capabil 
să imprime navei această viteză 
nemaiîntîlnită. Motorul fotqnic, 
care crează o tracțiune reactivă de 
pe urma ejectării, nu de particule 
elementare, ci de cuante de ener
gie — fotoni —r este capabil să 
rezolve această sarcină. Este ade. 
vărat, pentru aceasta va fi necesar 
să se facă un salt gigantic, hotă
rî tor, în arta folosirii rezerve] oi 
de energie ale nucleelor atomice, 
să învățăm să transformăm com
plect substanța în energie. Nu este 
nici o îndoială că în viitor știința 
va putea înfăptui acest proces.

Dar, după aceasta, abia va tre
bui să fie biruită principala difi
cultate. Această dificultate este le
gată de cantitatea cu adevărat de 
neînchipuit de energie necesară 
pentru înfăptuirea zborului pînă 
în stele. Pentru realizarea a- 
cestui zbor, va fi necesar să 
se transforme in motorul fotonic 
al navei, în energie cvantică...zece 
miliarde tone de substanță ! A- 
ceastă energie ar fi suficientă pen
tru topirea întregii scoarțe a glo
bului pămîntesc pînă la o adinei- 
me de sute de kilometri.

De ce însă toate rezervele de 
combustibil „fotonic“ trebuie să 
se afle în însăși nava cosmică ? 
Orieît de „gol“ ar fi spațiul inter
stelar, în el înnoată totuși parti
cule separate de substanță. Oare 
o rachetă fotonică, inhibitoare, nu 
poate să se „alimenteze“ cu ele 1 
Avînd în vedere viteza colosală a 
mișcării navei, apropiată de viteza 
luminii, ea va întîlni în orice cli
pă un număr mare de asemenea 
particule. O instalație de 
uriașă, avînd suprafața de 
lometru pătrat, — „gura“ 
motor original va absorbi 
particulele de substanță pe
va întîlni, iaT pe urmă Ie va „pre
lucra“ în fotoni pentru iradierea 
și crearea forței motrice reactive.
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Proiectul unei astronave pentru călătoria tn Lună prezentat de savantul sovietic Leonid Sedov, la Congresul Internațional de As- 
tronautică de la Barcelona. Desenele reprezintă plecarea navei, întoarcerea din Lună și apoi aterizarea.

Pînă la sosire mai era o Jumă
tate de oră. Inginerul geolog Pa- 
vel Deleanu se retrase într-un 
compartiment de la etajul doi al 
„Fulgerului de cristal“. Se simțea 
obosit și vroia să fio singur După 
ce își scoase haina se trînti pe 
fotoliul-pat capitonat cu burete 
plastic.

Pavel închise ochii și se lăsă 
pradă amintirilor. Ca într-un film 
se derulau în fata lui imaginile 
realizării celui mai drag dintre vi
surile sale. Se văzu din nou la 
memorabilul congres cînd el își 
susținuse cu aiîta îndîrjiro proiec
tul. Și acum, după atîția ani, îi

formate din gaze și pulbere, în ca
re densitatea substanței este mult 
mai mare.

Oamenii sovietici, care au făcut 
primii pași pe calea cuceririi cos
mosului se gîndesc de pe acum la 
aceste mărețe probleme ale științei.
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Alphonse de Neuville, il us- '

Vom străpunge oare

PÂMÎN
mai răsunau in urechi cuvintele 
sale :

„Luna a devenit pentru noi o 
simplă aerogara, ridicăm orașe mi
nunate pe Marte, ne facem vile
giatura pe Venus, dar în schimb 
am neglijat în tot acest timp pla
neta noastră, bunul și scumpul 
nostru Pămînt. Nu-i rușinos acest 
lucru ? Cunoaștem tot mai bine 
universul pînă la o depărtare de 
trei miliarde-ani lumină, dar 
nu știm ce se petrece în interiorul 
Pămîntului, dincolo de cei 6.350 
m. pînă la care am forat, ceea ce 
nu reprezintă decît a mia parte din 
distanta pînă la centrul Pămîntu- 
lui ! Este de datoria noastră, a oa
menilor care cucerim Cosmosul 
să străpungem mica noastră pla
netă cel puțin cu un tunel între 
antipozi. Aceasta deocamdată. Mai 
tîrziu..."

Dar nu reuși să continue. In 
iipensa sală de marmoră izbucni 
un adevărat tumult de voci agi
tate.

„Știe tînărul nostru coleg care 
sînt condițiile din interiorul plane
tei noastre?—răspunse președintele. 
Specialiștii au calculat că presiu
nea în adîncurile Pămîntului crește 
de la 270 de atmosfere la primul 
kilometru, pînă Ia peste trei mi
lioane de atmosfere la kilometrul 
6.370. Apoi să nu uităm de tem
peratura care Se datorește deza
gregării elementelor radioactive 
din scoarță. Măsurătorile în mine 
și săpături au arătat că tempera
tura crește cu I grad Ia fiecare 33 
m. adîncime. I.a 3 km. se atinge 
punctul de fierbere al apei, Ja 50 
km. temperatura se ridică 
1.200°C și pietrele încep să se 
pească.

Este adevărat, eroicii noștri
tronauți și astrofizicieni nu precu
pețesc nici p jertfă pentru a cuceri 
tot mai mult din infinitatea spa
țiului. Dar aceasta este o acțiune 
dintre cele mai utile pentru ome
nire, pe cînd realizarea propunerii 
îndrăznețe a tînărului nostru co
leg n-ar avea decît un interes ști
ințific a cărei valoare ar fi în fla
grant dezacord cu dificultățile ine
rente“.
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științifico - fantastic

! Iratorul primei ediții a cărții 
: „Ocolul lumii tn 80 de zile“,
* (apărută în 1872) i-a dat fleg- 
? muticului Phileas Fogg trăsătu-
• rile entuziastului Jules Verne. 
t Epa un binemeritat omagiu a-

dus autorului „Călătoriilor neo
bișnuite“, celui care și-a purtai 
eroii pe toate meridianele și 
paralelele globului, recreind oa
meni, obiceiuri și peisaje cu 
puterea geniului său.

La vremea aceea, încercdrea 
lui Phileas Fogg li s-a părut ci
titorilor la fel de utopică 
felul ei — ca zborul „de la 
pămînt la lună**, „călătoria spre ’ 
centrul pămîntului“ sau „două- ' 
zeci de mii de leghe sub mări“. 
ii totuși, urmînd același; itine
rar, Miss Bly (reporter al ziaru
lui „Sun') a făcut ocolul luipii 
în 70, apoi în 66 de zile, iar 
Stiegier (de la „L’Eclut de Pa
ris ) a coborît pînă la 60 de 
zile. Să nu uităm că aceste vlo- 
torii în fapta cu timpul au fost 
obținute cu mijloacele încă ru- 
dimeptare ale secolului al 
XfX-lea

Anticipind cucerirea văzdu
hului, Jules Verne descrie In 
„Robur cuceritorul“ un nou 
„ocol al lumii“ la bordul „Alba
trosului“ — superbă prefigura
re a helicopterelor moderne. 
Și iată că un strănepot al scrii
torului, Jean Pierre Lasse, să- 
vîrșește în zilele noastre același 
raid aerian, urmînd însă tot
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• vechiul itinerar al lui Phileus 
î Fogg. Avionul său încheie cer
• cui nevăzut în jurul planetei
• după un zbor de 80 de ore.
• 80 de zile — 80 de ore...

Dacă mai e nevoie de vreun 
oomentar, să-i dăm cuvmlul 
veșnic tânărului Jules Verne, 
vizionarului pătruns de încre-
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j derea în progresul statornic al 
ț științei și al umanității:

„Tot ceea ce poate să imagi
neze un om, alții vor putea să 
înfăptuiască“.

ION HOBANA

50 și 100 de metri pe oră, el tre
cu la problema producerii gra
tuite a energiei electrice:

La sfîrșitul expunerii, aplauzele 
furtunoase și ovațiile celor pre- 
zenți au pecetluit aprobarea pro
iectului său. Urmară anii de mun
că îndîrjită.

Dar Pavel nu mai avu timpul 
să se gîndească la ei deoarece prin 
pereții tranșparenji ai „Fulgerului 
de cristal“ Pavel zări alte mii de 
oameni care veniseră să-1 întâmpi
ne. Trenul subteran ajunse la des
tinația primei călătorii .,

ing. R. ALBU
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Pavel zîmbi amintindu-și de ve

hemența răspunsului său :
„...Președintele nostru greșește 

profund alirmmd că proiectul meu 
n-are o valoare practică. Proiectul 
meu are ca obiectiv realizarea ce
lui mai economic și rapid mijloc 
de transport feroviar posibil.

Se știe doar că distanța cea mai 
mare între două puncte pe glob 
este de circa 20.000 km. Or, 
străpungînd globul vom reduce 
această distanță la lungimea unui 
diametru, adică la 12.700 km.

Și încă nu e totul. Săpînd tu
neluri între marile orașe ale Pă
mîntului, în afară de faptul că 
vom realiza distanțele cele mai 
scurte între aceste puncte,, trenu
rile vor putea circula sub Pămînt 
fără nici o locomotivă, deoarece 
se vor mișca sub acțiunea forței 
de gravitate ca o piatră ce cade 
într-un puț. Priviți, vă rog, planșa 
alăturată- Cînd trenul trece prin 
prima jumătate a tunelului, el se 
apropie de fapt de centrul Pjimîn- 
tului, mărindu-și tot mai mult vi
teza. La mijlocul tunelului, treimi 
aleargă atît de repede îneît iner
ția îl face să traverseze și jumăta
tea cealaltă a tunelului, deși acum 
gravitatea nu mai mărește viteza 
ci o micșorează. Se înțelege că 
frecările vor trebui să fie reduse Ja 
minim și aerul scos din tuneluri 
cu ajutorul unui mare număr de 
pompe electrice ; așadar trenurile 
vor trebui să fie etanșe, ca și ra
chetele, pentru a nu-și pierde ae
rul necesar călătorilor“.

După atenția încordată cu care 
fusese ascultat Pavel înțelese că 
argumentele sale făcură o impresie 
deosebită. Dar curînd, mai mulți 
vorbitori cerură lămuriri.

„Cum vor fi săpate tunelurile?“ 
„De unde se va lua energia elec

trică necesară pompelor de vid ?“ 
Pavel răspunse cu multă compe

tență la fiecare întrebare în parte- 
După ce explică principiul noilor 
turbo-bure atomice care vor săpa | 
în condițiile cele mai grele între |

Me bibliografice
„RACHETA

ormo
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:

:

vedicul“
rachete cu mai multe 
etaje, care sînt tipur 
rile de motoare cu 
reacție, care sînt com
bustibilii folosiți în 
motoarele rachetă și 
cum poate influența 
natura combustibilu
lui performanța ra
chetei etc.

Autorul urmărește 
inteligent și com
petent dezvoltarea 
tehnicii rachetelor în 
timpul și după cel de 
al doilea război mon
dial, prezentând dife
rite modele tipice de 
rachetă cu rază mare 
de acțiune, metode 
de lansare și dirija
re, utilizări variate 
atât în scopuri de 
cercetare științifică 
cit și ca armă de 
luptă, racheta balis
tică intercontinentală 
și sateliții artificiali.

Lucrarea 
este prima 
de acest gen apăru
tă în literatura noas
tră.

Noi, cititorii, feli. 
cităm din toată ini
ma editura care a 
realizat cu atâta 
promptitudine aceas
tă lucrare pe care 
a pus-o nu numai la 
dispoziția militarilor 
ci și a celor mai 
largi mase de cititori 
din țara noastră 

Un singur lucru aș 
reproșa autorului: 
titlul cărții. Personal 
nu mă împac cu ide- 
ea că racheta poate 
fi considerata și ar
mă și vehicul. Rache
ta a fost, este și va 
rămîne numai un 
mijloc de transport, 
un vehicul. încărcă
tura utilă pe care o 
poate transporta a- 
cest vehicul aerian 
sau cosmic este foar
te variată: scrisori și
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colete poștale, apa
ratură pentru cerce
tări meteorologice 
sau cosmice, contuie- 
nere cu animale
de experiență, o ca
bină cu oameni 
vor pleca în 
călătorii extraterestre, 
un laborator cosmic 
sub formă de satelit 
artificial al papii 
tu lui etc. Este adevă
rat că racheta poate 
transporta și o în
cărcătură explozivă 
oarecare, devenind jin 
proiectil rachetă. în 
acest caz înșă, ceea 
ce dă caracterul de 
armă este încărcătura 
transportată și nu 
racheta propri^să. 
în definitiv, dgcă 
uriașei rachete cu 
trei etaje care a lan
sat satelitul artificial 
al pămîntului i se ic 
încărcătura utilă car, 
constituie satelitul 
propriu-zis și i se pu
ne în loc o încărcă
tură termonucleară, 
se obține racheta ba. 
listică intercontinen
tală. Racheta a 
mas aceeași, 
schimbat doar 
cărcătura, Iar ceea ce 
ajunge la obiectiv 

este încărcătura ex
plozivă și nu etajele 
rachetei care se de
tașează pe drum și 
cad la pămînt, even
tual parașutate, pu
tând fi recondiționa
te ori folosite de 
citava ori.

De aceea, 
vedere că 
așteaptă cu 
re „a doua 
cărții scrisă 
ing. D.

ce 
lungi

(După un articol apărut în zia
rul „Sovetskaia Aviația“).

Inventatorul
Vecinele au fost intrigate de 

noul locatar și, obișnuite să co
menteze noutățile zilei, au în
ceput presupunerile :

—E de la Filarmonică. L-am 
văzut eu la concert astă pri
măvară.

— Ași ! E profesor. Păcat 
de el, că are talent. Mai. bine 
ar fi urmat conservatorul.

Cutezară in cele din urmă 
să se apropie de ușa sa și cînd 
citiră cartea de vizită rămaseră 
amîndouă înmărmurite:— DAN 
TEODORESCU, inginer.

...Cine a văzut însă la dînsul 
fotografia pe care a intitulat-o 
simbolic „Cezar și Cleopatra“ 
poate să jure că e un sportiv 
desăvirșit, un alpinist. Fotogra- 
fia datează din vara trecută 

, și a fost făcută pe Negoiul. încă 
nu se topise zăpada cînA, a cu
tezat să urce împreună cu o 
prietenă spre colții Cleopatrei. 
Fotografia îl prezintă la punc
tul terminus al urcușului 
brațul ridicat.

...0 discuție pe teme de 
ratură cu Dan Teodorescu 
cucerește în special prin 
siunea cu care preamărește 
eroii lui Gorki. Totuși, Dan 
Teodorescu este inginer, specia
list în electrotehnică și marea 
sa pasiune este tehnica. în anii

adolescenței a stat în cumpănă: 
ce să urmeze după terminarea 
liceului ? Conservatorul (pianul 
l-a îndrăgit de mic copil) sau 
politehnica (experiențele de la
borator îi răpeau mai tot 
tâmpul liber). Pînă la urmă a 
învins această ultimă tentație, 
dar nici muzica nu a fost pă
răsită.

Cercetările le-a început de 
fapt de pe băncile școlii. Păr
taș îi era prietenul și colegul 
de bancă George Stănciulescu. 
Mai întâi au vrut să înlocuiască 
lămpile de la aparatul de ra
dio. Le socoteau neconvenabile, 
uneori proaste. La un moment 
dat a trebuit să părăsească acest 
joc întrucît părinții au decla
rat „embargou“ asupra apara
tului. în semn de protest, în- 
tr-o după amiază au luat doi 
cărbuni, i-au legat cu arc și au 
făcut legătura cu priza. Arcul 
a ars dînd o lumină puternică 
și amîndoi erau așa de fericiți, 
emoționați, de parcă ei și nu 
Petrov ar fi descoperit arcul 
electric.

Au urmat apoi anii de stu
denție în Timișoara, la facul
tatea electromecanică.

A absolvit facultatea și avea 
să se întâlnească abia după 
cîțiva ani de inginerie cu ade-

lite- 
te 

pa-

cu

văratele cercetări. în 1955 
este încredințat să conducă 
grupul de cercetări de pe lingă 
întreprinderea „Electromotor“ 
din Timișoara, Ideile sale sînt 
acum determinate de proble
mele pe care le ridică dezvol
tarea tehnicii noastre. în ace
lași an avea să termine prima 
sa invenție „Mașina de echili
brat eu cadru elastic“ utilizată 
la echilibrarea dinamică a ro
toarelor de dimensiuni mijlo
cii, care funcționează pe un 
principiu de compensare elee- 
trodinamică. Această mașină a 
fost prezentată la Tîrgul inter
național de la Leipzig. Breve
tul a fost cerut de Franța și 
Suedia. A urmat „Aparatul 
electronic de echilibrat rotoare 
mari“, cu care se poate face 
o echilibrare rapidă și precisă 
a turbo generatorilor, fără de
montarea agregatului în majo
ritatea cazurilor. Aparatul sta
bilește mărimea și poziția de
zechilibrului. La un timp rela
tiv scurt, după aceea, o nouă 
mașină s-a născut „Mașina elec
tronică de echilibrat arbori co
tiți“ și de curînd „Mașina elec
tronică de echilibrat rotoare 
foarte mici“. în doi ani iată-l 
autorul a trei tipuri de mașini 
și un aparat electronic, unice

în lume ca principii de func
ționare.

L-am rugat să-mi explice cum 
a putut realiza un 
progres.

lată răspunsul :
— Uneori și cînd 

buie să te gîndești, 
care te frămîntă, î 
toți creerii, te zvîrcolești 
pat. De cele mai multe ori te

asemenea

l dormi tre- 
. Ai o idee 
îți furnică 

în

friNEmx^ercEtäTon
îmbraci, prinzi în mînă creio
nul, rigla de calcul, rechemi la 
ordine toate noțiunile pe care 
le cunoști din acel domeniu, 
răsfoești cărți, reviste, te înfu
rii, te gîndești să renunți. Te 
încordezi, iei lucrul de la capăt 
odată, de două, de șapte ori, 
mai uiți de o întâlnire, de un 
concert. Și tocmai in secunda, 
in clipa pe care ai răpit-o cer
cetării. ca să te gîndești cum 
îți vei cere iertare pentru întîr-

Apariția în librării 
a cărții „Racheta- 
armă și yehjcul“ de 
cpt. ing. D. ȘT. AN- 
DREESCU a fost prL 
mită cu căldură de 
masele largi de citi
tori ; în cjtepa zile, 
tirajul primei ediții 
a fost epuizat.

Adresîndu-se atât 
militarilor cîț și ce
lor mai largi mase de 
cititori, autorul reu
șește să prezinte, în
tr-o formă accesibilă 
și în pcelași tâmp a- 
trac-tivă, una din cele 
mal interesante pro. 
bleme ale tehnicii 
actuale: PROBLE
MA RACHETEL

După o scurtă și 
sugestivă incursiune 
în istoria rachetelor, 
autorul examinează în 
primul rînd aspectele 
de bază ale tehnicii 
motoarelor cu reacție 
pentru ca oricare ci
titor să-și poată sa
tisface curiozitatea și 
dorința de a răspunde 
la o serie de între
bări legitime: de ce 
se mișcă racheta, ce 
avantaj se realizează 
prin construcția unei

ziere, îți vine ideea salvatoare. 
Uiți și de somn și de mîncare, 
de tot, și lucrezi din nou cu 
înfrigurare pînă iar te potic
nești. Iar iei lucrul de la înce
put pînă ce îl rezolvi. Uneori 
clipele de odihnă, un vals sau o 
sonată pe care o cînt la pian, 
o pagină dintr-o carte de. lite
ratură, o plimbare pe alei, o 
discuție cu un prieten, o prie
tenă, mă conduc la o idee pe 
care acasă încep s-o cristalizez. 
Tot atunci mi-a mărturisit că 
grupul cu care lucrează — sînt 
numai, tineri în grupul de cer
cetări — i-au ridicat de multe 
ori moralul, l-au ajutat cu sfa
turi, cu munca lor. Inginerului 
Dumitru Gligorescu, tehnicieni
lor Geza Breitling, Tiberiu De
meter, Francisc Naum, membri 
ai grupului, tânărul inginer in
ventator le poartă toată recu
noștința.

L-am întrebat :
— Care din mașinile pe ca

re le-ați realizat o prețuiți mai 
mult ?

Răspunsul a venit spontan :
— Pe cele pe care le voi

realiza de-acum înainte.
Are perfectă dreptate. Este 

încă tânăr. Abia a împlinit 29 
de ani. Și apoi 
viitor deosebit 
Un asemenea 
Un nou tip de 
că în stare să 
rect căldura în energie electrică 
bazată pe un sistem nou față 
de cel clasic sau cel al semi
conductor ilor. Curînd ing. Teo-

are proiecte de 
de interesante, 
proiect este : 

centrală electri- 
transforme di-

aceasta 
lucrare

ra
s-a 
i ri

dorescu își va susține proiectul 
în consiliul tehnic al ministe
rului.

Dan Teodorescu lucrează a- 
cum și la alte aparate electro
nice dar, fiindcă e vorba de in
venții, indiscreția nu este tole
rată, așa că ne rezervăm drep
tul să vă povestim despre ele 
cînd vor fi gata.

★
Discutând în biroul său de 

lucru despre invenții, a venit 
la un moment dat vorba despre 
inventatorul porțelanului. A- 
cesta a fost un olar destul de 
înstărit. într-o zi a găsit în- 
tr-o oală de-a sa, spartă, un 

cu o strălucire aparte, 
rezistent și foarte 

A încercat 
Cum s-a

ciob 
deosebită, 
plăcut la privire, 
apoi să-i afle taina, 
format ? Și-a vîndut casele, lu
crurile, și-a sacrificat viața tih
nită a familiei, a cheltuit totul 
pînă la ruinare, ca să-i dea de 
capăt. A construit tot felul de 
cuptoare, a lucrat cu tot felul 
de argile treizeci de ani în șir. 
Cînd era aproape epuizat, a 
descoperit porțelanul și a aler
gat la stăpînii țării să facă cup
toare unde să producă acest 
porțelan. Au fost făcute cup
toare care au început să pro
ducă porțelan, dar după aceea, 
el a fost izgonit și urmărit să 
nu divulge secretul.

La noi, în statul socialist, in
ventatorii au o altă soartă. Dan 
Teodorescu, de pildă, este Iau-

real al Premiului de Stat, ma
șinile și aparatele sale electro
nice au fost trimise la târgurile 
internaționale.

în scurt tâmp grupul de cer
cetători se va muta in labora
toarele moderne, nou con
struite. Ca să lucreze în liniște 
el a primit de curînd o lo
cuință confortabilă. Fotografia 
sa se află expusă la locuri de 
cinste in întreprindere, la pa
noul fruntașilor din piața 
Operei de Stat din Timișoara.

CONSTANTIN BUCUR
Corespondentul „Scìnte» ti
neretului“ pentru regiunea 

Timișoara

avînd în 
cititorii 

uerăbdit- 
ediție“ a 
de cpt.

A ndreescu, 
sugerăm o modifica
re a titlului acestei 
cărți.

Prof. ing.
IOAn pascaru

Mașina de echilibrat rotoare foarte mici



«

TINERETEEDUCATIERAXPÙHDERIFiecare faptă
r •

este oglinda caracterului
Disțuția despre problemele 

educației tineretului care se poar
tă în coloanele ziarului nostru a 
ajuns acum, răspunzînd cerințe
lor cititorilor, într-o fază nouă. 
Tinerii cititori au simțit dorința 
să dezbată pînă la limpezire pro
bleme mai delicate, ca de pildă 
aceea a demnității umane, a tră
săturilor de caracter, a pasiunii 
sau inerției in muncă.

Unii dintre corespondenții vo
luntari ai ziarului nostru au scris, 
simțindu-se îndemnați să răspun
dă problemelor ridicate în discu
ție cu experiența lor de viață, 
reiatînd o serie de cazuri și în- 
timplări semnificative. Unii insă 
mărturisesc greutatea de a vedea 
în faptele prezentate legătura cea 
mai organică cu demnitatea unui 
om, cu trăsăturile caracterului 
său: curajul sau lașitatea, egois
mul sau altruismul, dezinteresul 
sau meschinăria etc. Viața ne 
arată însă că nu putem despărți 
arbitrar diversele fapte sau ati
tudini ale omujui de caracterul 
său.

Să luăm un exemplu: un tînăr 
oarecare muncește bine, este 
apreciat de toată lumea pentru 
capacitatea și vrednicia sa. Din 
cînd în cînd însă, tînărul nostru 
înlîrzie cu prietenii la o bere. 
Evident, are tot dreptul s-o facă;

Turul ciclist 
al Egiptului

CAIRO, 23 (Agerpres). —
Cea de-a 11-a etapă a turului 

ciclist al Egiptului, desfășurată 
joi între orașele Damiette și Me- 
halla El Kobra, a fost cîștigată 
de concurentul german Olden- 
berg care a parcurs 91 km în 2h 
13’20”. In același timp s-au 
clasat în ordine Petrov 
(U.R.S.S.), Kolev (R.P.B.) și 
Torok (R.P. Ungară). După 
4'25” au trecut linia de sosire 
Koțev (R.P.B.), Olizarenko 
(U.R.S.S.) și romînul Gheorghe 
Calcișcă, Braharu a sosit pe lo
cul 12 cu o întîrziere de 5’03”, 
iar C. Moiceanu, Șelaru și Do- 
brgscu după aproximativ 6 mi
nute de cîștigător. Deși scuțtă, 
această etapă a adus schimbări 
importante în clasamentul indi
vidual. Olizarenko a pierdut tri
coul galben în favoarea coechi
pierului său Alexei Petrov. Ci
clistul bulgar Dimiter Kolev a 
trecut pe locul doi, la 1’59”, fi
ind acum un pretendent serios la 
victoria finală.

Clasamentul general individual 
după 11 etape: 1. Petrov 
(U.R.S.S.) 41 h 29’26"; 2. Ko
lev (R.P.B.) la 1’59”; 3. Oliza
renko (U.R.S.S.) la 4’01”; 4.
Koțev (R.P.B.) la 6’01”; 5. Me- 
lehoy (U.R.S.S.) la 8,35". Cicliș
tii rpmîni au pierdut cîte un loc 
în această etapă. Șelaru este 
al 10-lea la 16’53”; Dobrescu al
11- lea la 17’50” și Mojcepnu al
12- lea.

Clasamentul pe tării 1. U.R.S.S. 
124h 33’17”; 2. R.P.B. 124h 
52’38”; 3. R P.R. 125h 09’46”; 4. 
R.D.G. 125h 21’35”; 5. R.P.U.
126h 04’27”; 6 Egipt; 7. Turcia; 
8. Liban; 9. Siria.

Astăzi se dispută penultima 
etapă, Mehalla El Kobra—Alexan. 
dria (176 km).

Pe scurt
* VIENA. Echipa sovietică de 

hochei pe gheață Lokoinotiv Mos
cova întreprinde actualmente un 
turneu în Austria, 
meci hocheiștii sovietici au 
cu 5-0 (2—0. I—0, 2—0) 
orașului Löben.

In primul 
învins 
echipa

* PARIS. La 1 februarie 
desfășura la Paris in solii 
hertin", înlîlnirea internațională 
de volei dintre echipele mascu
line ale R P. Ungare, și Franței. 
O săptămină mai tîrziu la Nantes 
va avea loc intilnirea dintre echi
pele selecționate de baschet ale 
Franței și R.P. Bulgaria. Apro
piata evoluție a echipei bulgare, 
campioană europeană, stîrnește un 
interes deosebit in rîndul amato
rilor de sport din Franța.

se va
„Cou-

SfâiKl popolar și nevoile 
sportive ale tineretului

Se îmbunătățește 
transportul feroviar

Departamentul Căilor Ferata din Ministerul Transporturilor ți 
Telecomunicațiilor va executa in cursul acestui an importante lu
crări capitale care vor contribui la creșterea capacității ți îmbună
tățirea continuă a transporturilor feroviare.

Pînă la sfîrșitul anului vor fi montate in mai multe stații insta
lații de centralizare electromecanică, iar sistemul de centralizare 
electrodvnamică va fi de asemenea extins la alte stații. Pe o dis
tanță de circa 100 km. se va da in funcțiune un sector de bloc 
automat de linie. Pe mai multe porțiuni vor continua lucrările de 
dublare a liniilor de cale ferată. Parcul de material rulant pentru 
calea ferată va spori prin înzestrarea lui cu noi locomotive de aburi 
din seria 150.000, precum și cu vagoane de marfă pe două osii, va
goane cu descărcare automată pe patru osii pentru transportul mi
nereurilor ți vagoane de călători pe patru osii.

La consiliul F.D.P- a! 
orașului Baia Mare, 
l-am întîlnvt pe tovarășul 

‘Marin Boboc, secretarul 
sfatului popular orășe
nesc. Am discutat cu 
dînsul despre participa
rea tinerilor la acțiu
nile Frontului Democra
ției Populare, despre ti-, 
nerii candidați ai F.D.P. 
propuși pentru viitoarele 
alegeri ca și despre rea
lizările obținute în ulti
mii ani de către sfatul' 
popular orășenesc-

Printre 
realizări 
popular, 
boc mi-a vorbit despre 
cele obținute pe tărîm 
sportiv.

— Este cunoscută sta
rea de înapoiere în care 
se găsea regiunea noas» 
tră în vechiul regim, ne 
amintește tov. Marin 
Boboc. Astăzi orașul 
nostru e cunoscut nu 
numai prin realizările 
sale economice, ci și 
prin viața sa culturală

șt sportivă bogată, Inte
resantă,

— Aș dori să-mi vor
biți în mod deosebit 
tocmai despre realizări
le obținute de sfatul

— In primul rînd da
torită bazei materiale 
asigurată activității 
sportive. Aș putea spu
ne că aproape în între
gime această bază mă

pul Tineretului“, la mar
ginea orașului, a încă
put amenajarea unui 
mare complex sportiv. 
Acesta înglobează sta
dionul de fotbal „23 
August“ care în parte 
este și terminat, o sală 
de gimnastică, un bazin 
de înot, 3 terenuri» de 
baschet, 3 terenuri de 
volei, 2 terenuri de te
nis, un teren de antre
namente pentru fotbal 
și un vestiar central. 
Suma destinată acestei 
construcții se ridică, la 
18.000.000 lei. Este clar 
pentru toată lumea că 
în trecut consacrarea,u- 
nei asemenea sume din 
bugetul statului pentru 
nevoile sportului de 
masă era de 
put.

Și în anul 
sfatul popular 
în bugetul său 
în valoare de 
un milion de lei pentru 
dezvoltarea activității 
sportive din orașul nos
tru.

— O ultimă întreba
re : asigurarea bazei 
materiale a antrenat la 
practicarea regulată a 
sportului mulți tineri ?

— Numărul tinerilor 
din orașul nostru care 
practică sportul este 
astăzi mai mare de cî
teva ori față de cel din 
anul 1945. Avem astăzi 
în oraș peste 10 colec
tive sportive mari și 
puternice, care antrenea" 
ză zi de zi mai multe 
mii de tineri din oraș 
într-o bogată și variată 
activitate sportivă. Așa 
se face că astăzi Baia 
Mare a devenit un ade
vărat centru sportiv.

țărnicie, deci iarăși lipsă de dem
nitate.

Mulți oameni care greșesc și-și 
recunosc greșeala o atribuie unei 
întîmpiări, unui impuls nechib
zuit — chiar dacă e vorba de un 

sînt 
însă dispuși să meargă pînă la 
legătura care există între faptul 
respectiv și caracterul lor, între 
faptul respectiv și concepțiile lor 
de viață. D. Păcuraru, din Ne
grești, într-o seară, Ia o reuniune, 
a cunoscut o fată tînără, care, 
probabil, i-a plăcut. A dansat cu 
ea și pe urmă a condus-o acasă. 
Nimeni nu poate reproșa nimic 
acestei purtări cavalerești. De ce 
a simțit însă D. Păcurarii nevoia 
să-și pună verigheta în buzunar 
și să ascundă faptul că e căsăto
rit ? Tînăra Florica Fiorescu, co
respondenta noastră voluntară, 
își arată nedumerirea în scrisoa
rea pe care ne-a trimis-o fără să 

prea 
limpezi și prea severe cu privire 
la caracterul acestui tînăr. Mulți 
pot manifesta îngăduință față de 
o asemenea f aptă: în atmosfera 
aceea de veselie și însuflețire — 
se poate spune — nu-i de mirare 
că un tînăr a folosit un artificiu 
ca să cucerească mai ușor fata 
care-i plăcea. Dar cîtă lipsă de 
demnitate cuprinde acest simplu 
gest! El înseamnă desconsidera
rea soției și a dragostei care l-a 
legat de ea, tratarea acestei le
gături ca o obligație de care te 
poți elibera pentru cîteva ceasuri, 
într-o seară, înseamnă lașitate 
și necinste față de fata respectivă 
care și-ar f| putut lega sentimen
tele de acest om.

Dacă vom judeca mai profund 
lucrurile nu e greu de văzut că 
există o relație între diferitele 
manifestări ale omului și carac
terul său. Un școlar care-și co
piază temele din caietele colegi
lor a început să strecoare în fi
rea sa lenevia; caracterul său se 
formează potrivit cu aceasta și 
mai tîrziu el va considera foarte 
firesc să trăiască de pe urma to
varășilor săi, fără să gîndească 
și fără să muncească, E un lucru 
de care trebuie să țină seama 
părinții și educatorii...

Toate cele de mai sus nu sînt 
rețete de concluzii. Am vrut doar 
să clarificăm un punct de vedere, 
să demonstrăm, încă odată un 
adevăr cunoscut: că fiecare faptă 
a omului este oglinda caracteru
lui său.

ILEANA POPOVICI

dar el preferă, ca să evite o po
sibilă discuție cu soția, să-i as
cundă acesteia adevărul, pretex- 
tînd ședințe, treburi etc. Toată 
lumea îl va privi cu îngăduință: 
„Eh, o minciună nevinovată, așa-i __ ___  _____
tinerețea!“ Minciuna însă — lucru grav; foarte puțini 
pentru că nu există minciună mă
runtă sau importantă ci numai 
minciună — s-a strecurat în 
lațiile dintre el și soție, le-â 
tat sentimentele, a tulburat

re- 
pă- 
în-

Din ciclul 
„Demnitatea 

tinereții44
crederea. Omul, cu toate calită
țile lui, e un mincinos care riscă, formuleze însă concluzii 
încetul cu încetul, să-și introducă 
minciuna în toate relațiile sale 
de viață. Nu are oare aceasta nici 
o legătură cu. demnitatea ?

Am primit o scrisoare de la 
Gheprghe Dinoacă, miner din 
Poenari, care ne povestește de
spre modul cum l-a dezamăgit un 
tînăr, Andrei Fumurel, băiat deș
tept, capabil, absolvent al unei 
școli medii tehnice, care vorbea 
despre visurile lui de a deveni 
inginer și care, la primul prilej 
în loc să-și urmărească visul a 
comis un furt ordinar. Cum se 
poate vorbi favorabil despre dem
nitatea unui asemenea om atîta 
vreme cit din caracterul lui lip
sește trăsătura fundamentală — 
cinstea ?

Octavian Babonea, din Hîrșova, 
povestește — în scrisoarea trimi
să redacției — sfîrșitul trist al 
unei tinere căsnicii; in familia 
Sever, soția a înșelat sentimentul 
curat al soțului și al copilului. 
Indignat, corespondentul arată 
că vinovat de aceste fapte se 
face și cel mai bun prieten al fa
miliei, Dană Dobre, care a deter
minat-o Ia aceasta. FaptuJ e sim
plu, dar implicațiile iui sînt gra
ve, adinei : ca să-ți minți soțul, 
să abuzezi de încrederea lui, să 
nesocotești răspunderile de soție 
și mamă, înseamnă că ești inca
pabilă să-ți impui o atitudine 
demnă, înseamnă lașitate, min
ciună, ușurință. Pe de altă par
te, să înșeli încrederea prietenu
lui — și acestea se referă la Oa- 
nă — înseamnă perversitate, fă-

Acord comercial
rooiîoo-moii^oî

Ca urmare a tratativelor care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reci
procă, la 22 ianuarie 1958, s-a 
semnat la Moscova acordul cu 
privire la schimbul de mărfuri și 
plățile între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Mongolă pe 1958.

Republica Populară Romînă va 
livra în Republica Populară Mon. 
golă : utilaje, mobilă, țesături, 
chimicale și alte mărfuri.

Republica Populară Mongolă 
va livra în Republica Populară 
Romînă păr de cămilă, piei de

miel și ied și alte produse ani
male.

Totodată a fost semnat Proto
colul privind condițiile generale 
de livrare între întreprinderile de 
comerț exterior ale ambelor țări.

Acordul a fost semnat: din 
partea romînă de șeful dele- 

. gației economice, prim 
economic al Ambasadei 

. mînă în U.R.S.S., I.
din partea mongolă, 
delegației economice, 
tele Uniunii cooperativelor mon-

: gole, S. Tagaandorj.

consilier 
R.P. Ro- 
Kun, iar 
de șeful 

președin-

numeroasele 
ale sfatului 

tovarășul Bo-

* Importante realizări obținute la 
Baia Mare * Un bilanț fugar dar 
Concludent * Creșterea bazei de masă 

a mișcării sportive

In curind PE ECRANE

NOUL FILM ROMINESC
Dincolo do brazi

popular pe tărîm spor
tiv.

— Ar fi foarte multe 
de spus. Să vă dau nu
mai cîteva exemple. 
Desigur că dumneata 
ai auzit de frații Za- 
voda...

.—■ I-am văzut dese
ori în plină activitate...

— Dar nu numai des
pre ei este vorba. Ora
șul nostru a dat nume
roși sportivi de frunte 
ai țării. Totuși, cele mai 
mari succese ale noas

tre le-am obți
nut în activita
tea sportivă de 
.masă. Vă e cu
noscut de sigur 
faptul că anul 
trecut regiunea 
noastră a cîști- 
gat cupa Spar- 
tachiadei de 

vară a tineretu
lui și fanionul 
C.C. al U. T. M. 
Regiunea noas
tră a mobilizat 
cel mai mare 
număr de tineri 
la întrecerile

Spartachiadei — 
peste 156.000.

Un mare număr 
dintre aceștia au 
fost din orașul 
nostru.

— Cum ex
plicați acesta 
succese ?

terială a fost pusă la 
dispoziția tineretului 
din orașul nostru în a- 
nii regimului de demo
crație populară. In tre
cut, în oraș nu exista 
decît un teren de fot
bal — și acela aproape 
impracticabil, cîteva săli 
de gimnastică mici și 
neîncăpățoare și un te
ren sau două de tenis, 
volei și baschet.

In ultimii ani sfatul 
popular orășenesc a alo
cat fonduri în valoare 
de zeci de milioane de 
lei construirii și amena
jării bazelor sportive. 
Astfel, în 1954, a înce
put construcția unui ma
re bazin de înot, iar cu 
un an mai tîrziu cons
truirea unei mari săli 
de gimnastică. S-au re
făcut apoi terenurile de 
tenis din parcul „Gh. 
Dimitrov“, s-a amena
jat o pîrtie de schi și 
s-a refăcut în întregime 
poligonul de tir, asigu- 
rîndu-se astfel tinerilor 
condiții pentru practica
rea și a disciplinelor 
sportive neglijate 
trecut.

— Aveți cumva un 
xemplu recent ?

— Dai
Nu de mult pe „Cîm-

în

e-

neconce,-

acesta, 
prevede 

cheltuieli 
aproape

I. DRAGO?

Unele probleme actuale 
ale învățămîntului 
profesional minier

(Vrmare din pag. l-a)
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Cu 99 de ani în urmă, în după 

amiaza zilei de 24 ianuarie 1859, 
a avut loc unul din cele mai de 
seamă evenimente din istoria po
porului nostru, eveniment de o 
mare însemnătate pentru dezvol
tarea ulterioară a țării noastre: 
Unirea într-un stat național a 
Moldove; și Țării Romînești.

Lupta pentru Unire — ideie ca
re apăruse încă din secolul 
XVIII și care fusese consfințită 
pentru prima dată într-un articol 
al Regulamentului Organic — se 
desfășoară puternic la mijlocul 
veacului trecut, odată cu destră
marea relațiilor feudale și dezvol
tarea capitalismului. Formarea 
statului național era cerută de 
însăși dezvoltarea forțelor de 
producție ale capitalismului, care,, 
după cum arată V. I. Lenin „ne
cesită teritorii întinse, unite și 
centralizate din punctul de ve
dere al organizației de stat, de
oarece numai pe astfel de teri
torii se poate uni clasa burgheză 
— destiințînd barierele vechi, 
medievale, îngust locale, îngust 
naționale, religioase, bariere con
stituite de existența stărilor so
ciale și altele“. In calea creșterii 
noilor forțe de. producție și a do- 
bîndirii unei, piețe mai largi in
terne și apoi a unei piețe externe 
ființau însă rînduielile feudale 
și apăsătorul jug otoman.

In interiorul Moldovei și Țării 
Romînești, marea boierime se o- 
punea vehement unirii însoțite de 
reforme sociale, în care vedea o 
lovitură puternică dată relațiilor 
feudale ce-j asigurau mari privi
legii de clașă.

La lupta pentru realizarea unui 
stat național romîn participau di
ferite pături sociale. Nu toate a- 
veau însă aceeași poziție față de

actul Unirii. Burghezia era in
teresată în crearea statului na
țional dar, marea ei majoritate, 
trădînd programul revoluției de 
la 1848, se împotrivea unor pre
faceri democratice și mai ales re
zolvării problemei agrare prin 
desființarea proprietății moșie-

întreaga lume. Cu mare căldură 
au susținut Unirea democrații re
voluționari ruși, care vedeau din
colo de actul Unirii necesitatea 
imperioasă a rezolvării problemei 
agrare. Cernîșevski și Dobroliu
bov au dat — în articolele și 
studiile publicate în revista „So-

Atît ca domnitor al Moldovei, 
ctt și al Țării Romînești a fost 
însă ales prin presiunea mase
lor colonelul Al.I. Cuza, înfăp- 
tuinidu-se astfel istoricul act al 
Unirii. Zeci de mii de oameni, 
lucrători și meseriași din Bucu
rești, țărani, intelectuali demo-

celar

Articolui 420 - PATRIA, BUCU
REȘTI, ÎNFRĂȚIREA..INTRE PO
POARE, 1 MAI ; Continentul pier
dut - REPUBLICA ; Mîndrie — 
I. C. FR1MU, GH. DOJA, VOLGA, 
LIBERTĂȚII ; Ispita—MAGHERU, 
VASILE ROAITA ; Fiul pescarului 
- V. ALECSANDRI, ELENA PA- 
VEL, ALEX. POPOV ; Pămînt — 
LUMINA : Ștrengărită - CEN
TRAL ; Erupția — VICTORIA, 
ALEX. SAHIA. MIORIȚA, 23 AU
GUST ; Vrăjitoarea - DOINA ; O 
zînă ca-n povești, complectare 
„Balonul roșu“ — MAXIM GORKI; 
Arta, Calea trainică, Peisajul din 
Kvolin, Oltul străbate Carpații, A 
fost odată..., Noapte și ceață —

TIMPURI NOI ; Povestea primei 
iubiri - TINERETULUI, POPU
LAR ; Cicatricea — GRIVIȚA ; 
Vrăjitorul — CULTURAL ; S-a în- 
tîmplat la Belgrad — UNIREA ; 
In calea trăznetului — CONST. 
DAVID ; Epave - ARTA ; Arena 
celor curajoși — MUNCA ; Un om 
obișnuit — FLACARA, DONCA 
SIMO ; Vînătoarea tragică — MO. 
ȘILOR ; Lissy - ILIE PINTILIE ; 
Intîlnire la bal — M. EMINESGU: 
Ulisse - N. BAI.CESCU ; Cinema
tograful de altădată — C.OȘBUC; 
Don Quijote — OLGA BANCIC : 
Odată-n viață — ALIANȚA; îm
potriva tuturor—AUREL VLAICU ; 
Malva - BOLESLAW BIERUT.

ÇTüMI'HL tWIMHl.)
PENTRU URMĂTOARELE TREI 

ZILE IN ȚARA : vreme umedă și 
relativ rece, cu cer mai mult aco
perit și cu precipitații în cea mal 

•'mare parte a țării, mai frecvente la 
începutul intervalului. Vînt mai

întîi cu intensificări, apoi potrivit. 
Temperatura la început în scădere, 
apoi staționară : minimele vor os
cila între 2 șl minus 12 grade, iar 
maximele între minus 6 și plus 4 
grade.

Un mare eveniment în istoria
POPORULUI NOSTRU

24 lANBARff 1859
rești. Alături de marea moșierime, 
de care era legată prin interese 
comune, burghezia, temîndu-se de 
popor, dorea să limiteze actul 
Unirii doar la rezolvarea intere
selor sale și să împiedice orice 
încercare de eliberare a maselor 
de sub jugul apăsător al exploa
tării.

Cei mai interesați în înfăptui
rea unirii naționale erau masele 
țărănești care nu mai puteau în
dura jugul moșieresc, și masele 
democratice din orașe, mica bur
ghezie radicală, meseriașii și in
telectualitatea democratică care 
luptau pentru o viață mai bună și 
libertăți democratice. Una din 
forțele active — deși mică din 

.punct de vedere numeric — care 
lupta pentru unire o reprezentau 
lucrătorii din ateliere și manu
facturi.

Pe plan extern, nu toate marile 
puteri aveau aceeași poziție față 
de Unire. Imperiul feudal turc și 
Austria, care aveau tot interesul 
să mențină poporul romîn într-o 
stare de subjugare se opuneau 
înfăptuirii Unirii. Lor li se ală
tura Anglia care sprijinea impe
riul otoman aservit ei. In schimb, 
Rusia susținea cauza Unirii ca 
și Franța și Piemontul. Rusia s-a 
manifestat cu tărie ca o spriji
nitoare consecventă a Unirii. Tre- 
buie spus că, deși ducea o poli
tică profund reacționară pe plan 
intern, pe plan extern guvernul 
țarist a susținut Unirea, acest 
lucru constituind în mod obiectiv, 
un ajutor prețios dat poporului 
nostru.

Dorința. fierbinte a poporului 
rotnîn a fost înțeleasă și susți
nută de cercurile progresiste din

Dan Berindei
cercetător principal la

Institutul de Istorie 
al Academiei R.P.R.

vremennik“ — adevăratul înțeles 
al mișcării pentru Unirea Țărilor 
Romîne, necpnsiderînd-o doar o 
luptă strict națională ci, apre
ciind-o drept o puternică luptă 

■socială și revoluționară. Ei au 
propagat programul revoluționar 
formulat de Nicolae Bălcescu a 
cărui operă le era cunoscută. Do
rința de unire a maselor din 
Principatele Romîne a fost urmă
rită cu interes de marii conducă
tori ai proletariatului internațio
nal. Marx, de pildă sublinia în 
anii luptei pentru Unire că a- 
ceastă problemă devenise unul 
din cele mai de seamă obiective 
de discuție, ale diplomației euro
pene, nu din pricina neînțelegerii 
dintre miniștrii diferitelor puteri, 
ci mai ales din cauza creșterii 
amplorii luptei pentru Unire în 
Moldova și Țara Pomînească.

Intre 22. mai — 19 august 
1858 s-a ținut la Paris confe
rința celor 7 puteri.

La această conferință, puterile 
ostile Unirii au reușit să împie
dice și să amîne rezolvarea pro
blemei Unirii. Convenția adoptată 
acolo dădea celor două țări titu
latura de principatele Umte ale 
Moldovei și Țării Romînești dar 
hotăra doar înființarea unei Co
misii centrale la Focșani cu me
nirea de a coordona legislația 
celor două țări. In fapt, fiecare 
principat trebuia să-și aleagă un 
domn al său, să aibă un guvern 
și adunare legiuitoare proprie.

erați se adunaseră în zilele de 
21—24 ianuarie în jurul Dealu
lui Mitropoliei unde-și ținea lu
crările Adunarea electivă. Ei și-au 
manifestat voința nestrămutată 
de realizarea Unirii. întreaga ta
ră fremăta, cerînd ca jocul de 
interese al clicilor reacționare să 
fie înfrînt Și ca să se înfăptuia
scă Unirea. In zilele de 22—23 
ianuarie poporul 
după descrierea unui martor o- 
cular, N.T. Orășeanu — „o mare 
vie care amenința să năvălească 
prin uși și ferestre în Cameră 
ca să-și s-usție drepturile și prin
cipiul său“. Un consul străin 
arătînd ce i-a determinat pe 
deputății reacționari din Adu
narea electivă să cedeze, ob
serva într-un raport că aceștia 
aleseseră pe Cuza „de teamă că 
nu vor părăsi în viață sala de 
ședințe, dacă nu se vor hotărî 
la acest vot de unire“.

înfăptuirea Unifji a fost hotă- 
rîtă de lupta maselor care și-au 
impus voința lor de creare a 
unui stat unic. Actul de la 24 

•ianuarie 1859 ,a fost rezultatul 
unei aprige lupte de clasă și 
reprezintă o lovitură grea dată 
rînduielilor feudale.

Masele nu s-au putut 
bucura de roadele Unirii și nu 
și-au văzut îndeplinite năzuin
țele de libertate, de dezrobire, 
de sub jugul asupririi și ex
ploatării. Monstruoasa coaliție 
burghezo-moșiereascăk s-a împo
trivit desăvîrșirii revoluției bur 
ghezo-democratice, înfeudînd țara 
capitalului străin înăbușind în 
SÎnge lupta revoluționară a po
porului, pentru adevărata iude 
pendență națională, pentru fău-

rirea unei vieți mai bune 
ce muncesc.

Abia după 
poporul nostru 
muncitoare a 
mai fierbinți 
care au luptat 
nuarie 1859. 
partidului, poporul nostru mun
citor a desăvîrșit revoluția bur- 
ghezo-democratică trecînd la 
înfăptuirea revoluției socialiste 
pentru construirea unei vieți noi 
fără exploatare, a unei vieți fe
ricite și îmbelșugate pentru toți 
oamenii muncii. El își făurește 
un viitor minunat cum nici n-au 
îndrăznit să viseze înfăptuitorii 
lui 24 ianuarie 1859.

Minări de tradițiile de luptă 
ale poporului nostru, oamenii 
muncii din țara noastră, cin
stesc amintirea lui 24 ianuarie 
1859, eveniment de seamă al 
istoriei patriei, pagină glorioasa 
a luptei maselor populare pentru 
progres. Tradițiile înaintate de 
luptă ale poporului constituie 
un îndemn puternic pentru 
tineretul nostru în lupta pentru 
apărarea independenței naționale 
a patriei, pentru consolidarea și 
dezvoltarea cuceririlor revoluțio
nare, pentru construirea socialis
mului.

23 August 
condus de 

dat viață 
năzuințe
masele la 24 ia- 

Sub conducerea

1944, 
clasa 
celor 

pentru

planului de extracție, fără a se 
avea în vedere necesitatea dezvol
tării în perspectivă a exploatării, 
în toate domeniile sale, este extrem 
de greșit și e menit să dăuneze dez
voltării industriei noastre carboni
fere.

Acestea ar fi cîteva din proble
mele amintite în consfătuire și 
care după părerea noastră merjtă 
a fi subliniate. Spunem amintite 
fiindcă după ce un participant sau 
altul a vorbit despre ele nimeni 
n-a mai revenit asupra lor, n-au 
fost dezbătute și n-au fost căutate 
soluții practice pentru rezolvarea 
lor. De aceea n-ar strica să vorbim 
în cîteva rînduri despre unele che
stiuni cu caracter organizatoric. 
Consfătuirea a durat o zi și ju
mătate, iar în discuții s-au ridicat 
atît de multe chestiuni, cu un 
conținut atît de variat, îneît nici 
pentru concluzii n-a mai rămas 
timpul necesar. Așa spre pildă încă 
din prima zi, participanții au dis
cutat ore în șir despre lucruri mi 
nore în raport cu scopul consfă
tuirii cum ar fi : schimbarea unor 
rubrici în cataloage, încurcături în 
unele repartiții de bocanci, nece
sitatea unui fochist la Baia Mare, 
lipsă de scaune în sala de mese a 
unei cantine etc. E de la sine în
țeles că și acestea sînt chestiuni 
importante dar nu de prim ordin 
pentru o consfătuire ca aceasta. 
Așa se face că la un moment dat 
consfătuirea s-a transformat într-o 
discuție cu caracter pur adminis
trativ. Problemele de conținut ale 
învățămîntului au fost, cum spu
neam mai sus, doar amintite.

aceasta ți-a avut ră» 
însuți modul de or- 
conducere a constă» 

trei referate prezenta-

Anomalia 
dăcinile în 
ganizare și 
tuirii. Cele 
te de delegați cuprinzînd la un 
loc 45 de pagini, s-au ocupat de 
toate chestiunile mari și mici ce 
se pot ivi în cadrul unei școli. 
Spre exemplu planul tematic al 
referatului prezentat de directorul 
de studii de la grupul școlar Baia 
Mare a cuprins 11 capitole cu 14 
suhpuncte, fapt ce a îngreunat în
sușirea măcar în parte a expunerii 
și cu alît mai mult desprinderea 
problemelor principale.

Consfătuirea de la Petroșani n-a 
dezbătut așa dar cele mai impor
tante probleme ce se nasc în pro
cesul de învățămînt minier și <Je 
care depinde pregătirea ucenicilor 
și maiștrilor. Ar fi bine ca orga
nele de resort din cele două mi
nistere să studieze atent proble
mele enunțate numai în această 
consfătuire și folosind multiplele 
posibilități de care dispun să gă
sească căile de rezolvare a lor.
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In curînd apare 
„LUCEAFĂRUL"

Revistă a Uniunii Scriitorilor 

din R.P. Romînă

cuprinde :

părea

însă

ȘANTIER ISTORICAL TINERETULUI
(Urmare din pag. l-a) pildă de Castrul Roman, de Bazi

lică și de piciorul „Podului lui
complectat cu noile propuneri și Traian" se îngrijesc tinerii mun- 
votat. In el se vorbește de mă- citori ai Atelierelor C.F.R. din Se- 

verin, elevii Școlii medii mixte 
nr. 3, tinerii de la Morile Unite 
„Bistricioara“ și cei de la U.I.L.

De Băile romane și Turnul Iui 
Sever se ocupă tinerii construc
tori ai Șantierului Naval Turnu 
Severin și elevii Școlii medii mix
te tir. 1. De „Columna lui Traian“ 
și de Monumentul eroilor din 
1916-1918, grupul școlar sanitar 
și Școala medie mixtă nr. 2.

Un colectiv format din 20 de 
tineri profesori și arheologi, lu
crează la o monografie a orașului, 
iar utemistul Lucian Roșu Ia un 
ciclu de conferințe în legătură cu 
importanța ce o prezintă fiecare 
monument în parte. Aceste confe
rințe vor fi ținute în cadrul adu
nărilor deschise ale organizațiilor 
U.T.M pînă în primăvara aces
tui an.

De cum vor începe zilele înso
rite ale primăverii, peste 5000 de

surile organizatorice și acțiunile 
ce vor fi întreprinse de tineri, în 
scopul păstrării și valorificării — 
în munca de educație patriotică— 
a celor peste 150 de monumente 
istorice din oraș printre care și 
cele despre care a vorbit Lucian 
Roșu.

Comitetul pentru păstrarea și 
îngrijirea monumentelor patriei 
format din : Ion Tutunaru — se
cretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. cu problemele de propa
gandă (președinte). Lucian Roșu 
— director al Muzeului „Porțile 
de Fier“, Ion Hogea — secretar 
al comitetului sindical local, Ște
fan Negoiță — vicepreședintele 
sfatului popular orășenesc, Vasile 
Șerban — șefii! secției Invătămînt 
și cultură a sfatului popular oră
șenesc șl 
fapte.

Azi fiecare organizație U.T.M. 
are în păstrare un monument. De

alții a și trecut la

tineri voir porni la muncă volun
tară pe acest neobișnuit șantier 
de reconstrucție sub lozinca „să 
facem din orașul nostru un oraș 
muzeu“.

In orele lor libere, tinerii vor 
curăți locurile în care se găsesc 
monumente istorice, apoi vor aju
ta arheologilor la desgroparea 
Castruluj Roman și a Turnului lui 
Sever de sub dărîmături, in ve
derea descoperirii de noi docu
mente. Intre timp, alte echipe de 
tineri vor căra piatră și bolovariî 
de la cariera de piatră Gura Văii.

In urma cercetărilor arheolo
gice și după ce tinerii de la Fa-' 
brica de cărămidă și ciment de ia 
I.F.EȚ. și U.I.L. vor fi gata cu 
materialele, se va trece la recon
struirea prin muncă voluntară a 
milenarului „Castru Roman" șl a 
piciorului de pod de pe malul Du
nării. De asemenea, va fi înHI’at 
din nou Turnul lui Sever, așa cum 
a fost odinioară cind ei repre
zenta o stavilă în calea năvălito
rilor străini.



Crearea unei zone denuclearizate

pentru poporul
o problemă vitală

german

?

BERLIN 23 (Agerpres). — în 
seara zilei de 22 ianuarie, Otto 
Grotewohl, primul ministru al Re
publicii Democrate Germane, a 
rostit la posturile de televiziune 
și radio ale Republicii Democrate 
Germane o cuvîhtare consacrată 
creării unei zone denuclearizate 
în Europa.

Adresîndu-se germanilor din ră
săritul ți apusul țării, Otto Gro
tewohl a declarat că cercurile im
perialiste din Germania occiden
tală caută să transforme Republica 
Federală într-un arsenal al răz
boiului atomic.

Primul ministru al R.D. Germa- 
ne a subliniat că in cele două 
state germane, toate păturile popu
lației cer să se pună capăt pre
gătirilor pentru un război atomic, 
care au loc in Germania occiden
tală.

Guvernul R.D. Germane care 
acționează totdeauna ca apărător 
al intereselor naționale ide po
porului german, se pronunță pen
tru crearea in Europa centrală a 
unei zone denuclearizate, din care 
să facă parte ți cele două state 
germane. Guvernul Republicii De
mocrate Germane salută noul pro
gram de pace și înțelegere, pro
pus de Uniunea Sovietică.

Problema unei zone denucleari
zate, a subliniat Otto Grotewohl. 
nu este o problemă neînsemnată, 
o problemă particulară așa cum 
pretinde dl. Adenauer în răspun
sul său adresat primului ministru 
al U.R.S.S. N. A. Bulganin. A- 
ceasta este o problemă vitală pen
tru poporul german.

Otto Grotewohl a relevat în mod 
deosebit că participarea celor

Cuvintarea rostită 
de Otto Grotewohl

două state germane la o zonă de- 
nuclearizată, ar influența favorabil 
rezolvarea problemei unificării 
Germaniei. El a subliniat că cel 
ce vrea unificarea pașnică a Ger
maniei, trebuie să sprijine planul 
de creare a unei zone denucleari
zate în Europa.

O. Grottewohl a demascat ca
racterul mincinos al declarațiilor 
cercurilor conducătoare de la Bonn 
că politica înarmării atomice a 
Germaniei occidentale pe care la 
sesiunea Consiliului N.A.T.O. gu
vernul federal s-a angajat s-o 
ducă, este o obligație necondițio
nată pentru guvernul R.F. Ger
mane.

O. Grotewohl a remarcat că gu
vernul Republicii Democrate Ger
mane spre deosebire de cel al R.F. 
Germane a renunțat la introduce
rea serviciului militar obligator, 
a limitat efectivul forțelor sale ar
mate și folosește energia atomică 
exclusiv în scopuri pașnice. El a 
amintit de asemenea propunerile 
făcute la 11 decembrie 1957 de 
guvernul și Camera Populară a 
Republicii Democrate Germane, ca 
cele două state germane să re
nunțe la înzestrarea forțelor lor 
armate cu armele de exterminare 
în masă, la producția acestor arme 
și la stocarea lor.

în numele guvernului Republi
cii Democrate Germane, Otto 
Grotewohl a propus ca în cele 
două state germane să se organi-

zeze un referendum popular în 
legătură cu faptul dacă Republi
ca Democrată Germană și Repu
blica Federală Germană trebuie 
să facă parte din zona denuclea- 
rizată.

La postul dß radio 
egiptean

Emisiune închinată j 
tineretului romîn :
In seara zilei de 21 ianuarie 

postul de radio egiptean în 
limba arabă, a transmis un re
portaj literar muzical, consa
crat tineretului studios din 
R.P.R. In cadrul acestei emi
siuni, au fost popularizate fapte 
din activitatea studenților ro
mîni. De asemenea s-a vor
bit despre înlesnirile pe care le 
au studenții din partea statului 
democrat-popular (burse, cămi
ne, cantine, cluburi, biblioteci 
etc.).

In încheierea emisiunii s-au 
transmis melodii romînești prin
tre care „Rapsodia romînă“ de 
George Enescu.

Presa siriană despre 
apropiata sesiune 

a pactului da la Bagdad
DAMASC 23 (Agerpres). — Co

mentând scopurile apropiatei se
siuni a Consiliului pactului de la 
Bagdad, care va avea loc la Anka
ra, presa siriană subliniază în 
mod deosebit că S.U.A. își asumă 
rolul de conducător și in această 
organizație imperialistă.

„Statele Unite ale Americii, cău
tând să stăvilească cu orice preț 
avântul revoluționar al naționalis
mului arab, scrie ziarul „Ar-Rai 
Al-Amm“, vor să folosească de 
data aceasta pactul de la Bagdad 
pentru izolarea țărilor arabe care 
s-au eliberat și pentru construirea 
de baze pentru arme atomice și 
arme rachetă în Orientul Mijlo
ciu“.

Chemând poporul sirian să-și 
ascută vigilența, ziarul scrie că 
„dacă vom fi în permanență vigi- 
lenți și gata să facem față orică
ror surprize, noile comploturi 
imperialismului american vor 
feri un eșec rușinos“.

Ziarul „Al-Djumhur“ scrie 
sesiunea de la Ankara se va des
fășura în condițiile „cînd Turcia a 
admis crearea de baze americane 
pentru lansarea armelor rachetă 
pe teritoriul său, cînd se fac în
cercări de a unifica N.A.T.O., pac
tul de la Bagdad și S.E.A.T.O. și 
cînd se întăresc relațiile dintre 
Liban și Iordania, pe de o parte, 
și țările pactului de la Bagdad și 
S.U.A., pe de altă parte“.

Ziarul arată că după sesiunea 
pactului de la Bagdad va fi în
treprinsă o nouă campanie de 
presiuni asupra Siriei și Egiptului.
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Prezențe romînești peste hotare

„Viguros debut londonez
LONDRA 23 (Agerpres). — 

Datorită succeselor obținute 
Ansamblul C. F. R. Giulești a 
fost invitat să dea reprezenta
ții în orașele britanice Edin
burg, Blackpool și Hull.

De asemenea au mai venit 
propuneri de continuare a tur- 
neului, din Franța, Olanda, Da
nemarca fi Islanda.

u
a a a

ale 
su-
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Vă prezentam 
astăzi noul spi
tal construit în 
raionul „Kola- 
rov" din Sofia.
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Incidente in Camera Comunelor
— i LONDRA 23 (Agerpres). — France Presse, ședințaLONDRA 23 (Agerpres). — 

După cum relatează corespon
dentul din Londra al agenției 

hbWVWVAVAV.W.'.'.WS'.W.V.'.'.S'.'.'.'.'.V.;

In țara piramidelor

Președintelui Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare 
Tovarășului DOBI ISTVAN

Primului secretar al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar ’ i
Președintelui Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar 

Tovarășului KADAR JANOS
Dragi tovarăși, Budapesta

Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a inche ieri! Tratatului de Prietenie, Colaborare șl Asis
tență Mutuală între Republica Populară Romină și Republica Populară Ungară, Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare Romine, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
min, Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne și întregul popor romîn, vă transmit 
dv. și prin dv. poporului ungar, un salut călduros și frățesc.

Tratatul a cărui aniversare o sărbătorim azi a fost și este un instrument puternic în dezvolta
rea necontenită a prieteniei intre țările noastre, este expresia clară a relațiilor de tip nou, stator
nicite intre pouoarele înfrățite ale țărilor sociali ste.

La numai un deceniu de la semnarea acestui tratat, constatăm cu adîncă satisfacție că între 
Republica Populară Romină și Republica Popu iară Ungară s-a stabilit și s-a dezvoltat o colabo
rare frățească și rodnică în toate domeniile de activitate, spre binele și prosperitatea ambelor 
noastre popoare.

Unite prin idealuri comune, prin identitate de interese și țeluri, prin sentimente de frățească 
prietenie, ca și prin participarea la Tratatul de la Varșovia — scut puternic al securității lor — Re
publica Populară Romină și Republica Populară Ungară își vor dezvolta neîncetat colaborarea, 
contribuind astfel la întărirea propriilor lor forțe ca și a întregului lagăr al păcii și socialismului 
în fruntea căruia se află marea Uniune Sovietică.

Urăm din toată inima poporului frate ungar și dv. personal noi și mari succese în lupta pen« 
Ungariei noi, constructoare a socialismului.
GH GHEORGH1U-DEJ 
Prim secretar al Comite
tului Central al Partidu

lui Muncitoresc Romîn

tru dezvoltarea și înflorirea continuă
ION GH. MAURER 

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare 

Romîne

Ministrului Afacerilor Externe al Republicii 
Tovarășului HORVATH IMRE

a
CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii

Populare Romîne

Populare Ungare <

1

j

LONDRA 23 (Agerpres). — 
Ziarele engleze se ocupă pe larg 
de spectacolele date la Londra de 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
populare C.F.R. Giulești.

Ziarul ,,Times“ publică o foto
grafie pe două coloane și scrie 
in cronica sa printre altele: „Co
stumele sînt atractive și variate, 
dansatorii talentați și muzicienii 
foarte înzestrați“.

Ziarul „Daily Telegrapf" sub ti
tlul „Viguros, debut londonez al 
companiei de dansuri romînești“, 
scrie printre altele : „Dansurile 
romînești ajung ele înșile pentru 
a avea un spectacol de 
ploare. Cu atît mai i

reușit acest spectacol cu cît este 
secondat de o muzică atît de stră
lucită. Dansurile sînt prezentate 
cu o minunată vigoare. PRINTRE 
ȚĂRILE DIN EUROPA RASA- 
RITEANA, ROMÎNIA ESTE U- 
NICA PRIN VARIETATEA ȘI 
CULOAREA DANSURILOR 
SALE.

Ziarul „Star“ scrie sub titlul 
„Ce minunați dansatori“ urmă
toarele: „Deși avem de-a face cu 
dansatori de profesie, acest lucru 
nu se vede, deoarece ei păstrea
ză într-o mare măsură seva și 
spontaneitatea naturală. Trupuri
le lor sînt relaxate tot timpul, iar 
bărbații execută atit de rapid 
mișcările parcă ar fi electrizați. 
Muzicienii romîni sînt energici și 
execuția lor este plină de poezie 
fascinantă“.

In
» mare am- "TȚ™n e* Venezuela

Budapesta

Cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a Tratatului de Prietenie, Colaborare și Asistență MuituaJă 
dintre Republica Populară Romină șl Republica Populară Ungară, permiteți-mi tovarășe Ministru, 
să vă transmit un cordial salut.

Acest tratat, încheiat de țările noastre a dat un puternic avînt dezvoltării relațiilor de colabo
rare și ajutor reciproc "■’* J*"i< ---------

Prietenia frățească 
activ în lupta dusă de

între cele două popoare.
dintre poporul romîn și poporul ungar va fl șl îti viitor un factor tot mai 

puternicul lagăr al socialis mului pentru apărarea păcii.
A. BUNAC1U 

Ministrul Afacerilor Externe 
aii Republicii Populare Romîne

PRIETENIE VEȘNICĂ

r.
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Radiogramă de pe vasul „Transilvania“
La 19 ianuarie, ora 5 dimi

neața continentul negru ne-a 
primit cu o cornișă diamantină 
în care palmierii sînt pro
tejați de umbra sulelor de 
blocuri. Cărucioare trase de 
măgăruși, sub povara banane
lor, portocalelor, nucilor de 
cocos, tramvaie deschise, pus
tii înăuntru și ticsite pe scări. 
In Alexandria periferică toate 
se adună in stradă : sutele de 
copii ; femeile complect in ne
gru cu gura acoperită de bas
male cernite; frizerii bărbie- 
rindu-și clienții pe trotuar.

In spatele acestui pestriț 
covor oriental ni se dezvăluie 
civilizația milenară din Ale
xandria, vechiul centru al E- 
giptuJui. Vizităm coloana lui 
Pompei, catacombele, muzeul 
greco-roman.

A doua zi, în autocarele so
cietății drumurilor, plecăm 
prin deșert spre orașul mort 
al piramidelor și de aci spre 
Cairo. In delta Nilului întil- 
nim cocorii plecați de pe me
leagurile noastre, In oaza 
Vad-El-Nari turiștii beau 
coca-cola și în El-Ghizeh for
măm prima caravană romi
nească pe cămile pentru a a- 
junge la piramide. Și iată-!e : 
trei munți tăcuți de mina o- 
mu.'ui poartă numele faraoni
lor Kecps, Refren, Micherinos 

Ce-i drept Sfinxul văzut de 
noi se afla în renovare și 
schelele îl. înconjurau bizar

dar la Cairo muzeul național 
a dezlegat in fața noastră 
misterele lui Tutankamcn cu 
bogățiile incalculabile aflate 
în mormîntu'l său descoperit 
la Luxor.

Privirile noastre s-au oprit 
cu uimire peste chipul farao
nului Ramsess al 11-lea și cel 
al prințesei Neferittis : primul 
suris de femeie surprins de 
mina unui sculptor. Pe puntea 
vasului Transilvania am vi
zionat un program de filme 
transmis pentru turiști prin 

trimișii speciali ai președinte
lui Nasser. Unul din filme se 
numea „Țara amintirilor“, al
tele vorbeau despre Egiptul de 
azi.

In Egipt prezența turiștilor 
din Romînia, Bulgaria, Ceho
slovacia și Polonia a fost pri
mită cu plăcere. Cetățeanul a. 
mabil care intr-o zi ne-a con
dus cu mașina spre port ne-a 
relatat că fiind comerciant de 
chimicale este interesat mult 
în importul acestor produse 
din Romînia. Afișele teatrului 
„Țăndărică“, știrile din ziare 
despre prezența cicliștilor ro- 
mîni în turul Egiptului au fă
cut odată mai mult cunoscu
tă țara noastră. Cu ocazia vi
zitei turiștilor romini s-au sta
bilit noi contacte.

Navigam din nou pe Medi- 
terana. Pe vas se face plajă. 
Pînă la Neapole mai avem de 
mers.

T. MAZ1LU 
F. CERBU 
ST. IUREȘ

s

France Presse, ședința din 
după amiaza de 23 ianuarie a 
Camerei Comunelor a fost deo
sebit de agitată. In cursul dez
baterilor s-au produs mai multe 
incidente, unele serioase, și au 
avut loc schimburi 
intre reprezentanții 
și cei ai opoziției.

Primul din aceste 
survenit cu prilejul 
niri" intre liderul laburist Re- 
van și locțiitorul primului mi
nistru, Buller, atunci cînd, răș- 
punzind unei interpelări labu
riste, Buller a încercat să mi
nimalizeze riscurile pe care le 
prezintă pentru populația An. 
gliei zborurile pe deasupra țării 
a avioanelor americane purtînd 
arme atomice.

„Un nou tumult" — relatează 
France Presse — a luat naș
tere atunci, cînd reprezentanții 
guvernului au căutat, provo- 
cind un scandal, să împiedice 
discutarea unei cereri laburiste. 
Mai mulți deputați laburiști au 
cerut guvernului să fixeze două 
zile pentru dezbaterile in legă
tură cu faimosul scandal al 
„indiscrețiilor financiare“.

In continuarea dezbaterilor, 
seara tirziu, guvernul conserva
tor a fost pus încă odată tn- 
tr-o situație „neplăcută“ atunci 
cînd a luat cuvintul ministrul 
de Finanțe, Amory, care a fă
cut o expunere asupra situației 
economice a țării.

Dezbaterile continuă tntr-o 
atmosferă pe care coresponden. 
tul agenției France Presse o 
califică drept „extrem de în
cordată".

de cuvinte 
guvernului

incidente a 
unei „cîoc-

a căzut guvernul
care au durat două zile, guvernul 
Jimenez a fost înlocuit printr-un 
guvern format din militari și civili. 
Comunicatul adaugă că trupele 
din orașele La Guaira, Puerto 
Cabeiio, Maiquetia, Maracay și 
Valencia sprijină noul guvern al 
Venezuelei-

★

CARACAS 23 (Agerpres). — 
Postul de radio Caracas a anun
țat joi dimineață că guvernul dic
tatorului Perez Jimenez a fost 
răsturnat.

Intr-un comunicat 
același post se 
unor puternice

transmis de
arată că in urma 

lupte de stradă
★ ★

23 (Agerpres). — inclusiv principalele regiuni petro- 
amănunte cu pri- T" ’ ... ' . "

NEW YORK
Presa publică 
vire la evenimentele din Caracas 
și alte orașe din Venezuela care 
au dus la răsturnarea regimului 
dictatorial reacționar al lui Perez 
Jimenez. Pentru înăbușirea miș
cării împotriva lui Jimenez, guver
nul dictatorului a făcut uz de for
țe puternice, inclusiv tancuri și 
artilerie. Ciocnirile armate au 
continuat toată noaptea de 22 ia
nuarie. In dimineața zilei de 
23 ianuarie demonstranții au ieșit 
din nou pe străzile din Caracas și 
alte orașe ale țării cu lozinca : 
„Jos Jimenez“. Detașamente poli
țienești înarmate pînă în dinți au 
deschis un puternic foc' de mi
tralieră asupra demonstranților.

Demonstranții au răspuns la 
aceste acțiuni sîngeroase printr-o 
rezistență disperată. Pe străzile 
Caracasului au apărut baricade.

Greva antiguvernamentală care 
a cuprins multe orașe ale țării

lifere a luat proporții uriașe. Gre
viștii au cerut în unanimitate de
misia guvernului Perez Jimenez 
și formarea unui guvern democrat.

Capitalei răsculate i s-au ală
turat și alte orașe ale țării.

Postul de radio Caracas a anun
țat că după răsturnarea dictatoru
lui Perez Jimenez conducerea Ve- 
nezuelei a fost preluată de o juntă 
militară numită de înaltul co
mandament al armatei venezue- 
liene.

Junta a decretat eliberarea tu
turor prizonierilor politici.

La aflarea știrii despre fuga lui 
Jimenez, pe străzile orașului, Cara
cas s-au produs manifestații entu
ziaste din partea populației.

O telegramă a agenției Associa
ted Press anunță că Perez Jime
nez, împreună cu familia sa, a 
sosit la Ciudad Trujillo, capitala 

unRepublicii Dominicane, cu 
avion militar venezuelian.

MINSK: La Minsk și-a înche
iat lucrările conferința fruntași
lor din agricultura Bieio-usiei

La sfîrșitul ședinței N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a rostit o amplă cuvîn- 
tare.

DELHI. La 23 ianuarie, la in
vitația guvernului indian, a 
sosit la Delhi o delegație militară 
chineză in frunte cu mareșalul

Republicii Populare Chineze E 
Țzian-in, vicepreședinte al Co
mitetului de stat al Apărării a 
R.P. Chineze.

BELGRAD. — Djuro Sala), 
președintele Uniunii Sindicatelor 
din R.P.F. Iugoslavia, a primit 
la 22 ianuarie delegația sindica
telor din industria metalurgică 
din R.P. Romină, care se află 
în Iugoslavia.

BERLIN. — După cum anunță 
agenția A.D.N., în ședința din 
22 ianuarie a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane au fost discutate propu. 
nerile Comitetului Central el 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania cu privire la perfecționa
rea și simplificarea aparatului de 
stat din R.D. Germană.

WASHINGTON. - Casa Albă a 
anunțat că Henri/ Cabot Lodge, re
prezentantul S.U.A. la Organiza
ția Națiunilor Unite, va pleca la 
28 ianuarie intr-o călătorie de „bu
năvoință" In Orientul Mijlociu. .

ta u 
de la Bagdad

Cercurile imperialiste se străduiesc 
N.A.T.O., S£M.T.O. fi Pactul 
scopuri agresive.
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24 ianuarie este înscrisă în istoria Republicii 
Populare Romîne și Republicii Populare Ungare 
ca o zi ce marchează un eveniment deosebit de im
portant pentru cele două popoare vecine. Acum 10 
ani, la Budapesta, s-a semnat Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între Republica 
Populară Romină și Republica Populară Ungară.

Tratatul încheiat acum zece ani a consfințit o 
prietenie închegată de-a lungul veacurilor între 
cele două popoare în luptă împotriva exploatato
rilor. '

Atunci cînd la cîrma regimurilor trecute se aflau 
guvernanți reacționari, care împreună cu cercurile 
imperialiste duceau o politică de ațîțare a urii și 
șovinismului. încercind să dezbine cele două po
poare pentru a le exploata și asupri mai bine, cei 
mai buni fii ai popoarelor noastre, patrioții și revo
luționarii romîni și unguri au fost alături, uniți în 
lupta comună împotriva exploatării și a asuprito
rilor de tot felul.

Instaurarea 
a regimului de democrație populară în 
două țări a pus baze noi, trainice in relațiile 

noastre de prietenie. Sub conducerea partidelor 
marxist-leniniste țările noastre pășesc astăzi pe 
același drum : socialismul. Visul de veacuri al po
poarelor noastre de a fi stăpîne în țările lor a de
venit astfel realitate.

Roadele colaborării romîno-ungare în acești 10 
ani. sint multe și importante- Acordurile economice 
contribuie cu succes la realizarea scopului princi
pal al ambelor țări: construirea socialismului. Pe 
baza acestor acorduri R.P.R. a livrat țării vecine 
mărfuri ca: produse lemnoase, petrolifere, sodice, 
materiale de construcție și industriale, instalații 
de foraj petrolifer, cuptoare rotative pentru ci
ment, și diverse bunuri de larg consum. La rîndul 
ei, R.P.U. a livrat țării noastre utilaje necesare 
unor centrale hidroelectrice, instalații pentru pre
parat minereuri, instalații telefonice, autovehicule 
etc.

In domeniul culturalo-științific, relațiile dintre 
țările noastre se dezvoltă neîncetat. Tot mai dese 
au devenit întîlnirile între scriitori, artiști, muzi
cieni, sportivi romîni și maghiari. Anul trecut Aca-

de. către poporul muncitor 
cele

demiile de Științe din Budapesta și București au 
stabilit o Înțelegere care pune bazele unor contact» 
directe între oamenii de știință. Acest lucru va avea 
desigur o deosebită importanță pentru dezvoltarea 
științelor în ambele țări.

Toate acestea au dus la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, au făcut mai puternice relațiile de prie
tenie ce leagă popoarele noastre. Actul de la 24 
ianuarie 1948, are astăzi rădăcini trainice.

Cercurile agresive imperialiste nu văd însă cu 
ochi buni schimbările petrecute în țările noastre« 
Ele încearcă să reînvie vremurile apuse pentru tot-, 
deauna cînd moșierii și bancherii storceau sudoa
rea poporului muncitor. Poporul nostru a primit cu 
multă satisfacție zădărnicirea putchului contra
revoluționar pus la cale de aceste cercuri imperia
liste cu ajutorul rămășițelor reacționare din Un
garia. Astăzi poporul ungar pășește ferm pe dru
mul construirii socialismului, obținind succese pe 
care poporul nostru le privește cu bucurie.

Un sprijin puternic în construirea socialismului, 
în apărarea independenței și suveranității țărilor 
noastre il găsim in puternica familie a țărilor so
cialiste în frunte cu U.R.S.S. Popoarele noastre 
văd in marea Uniune Sovietică, în R.P. Chineză 
și în celelalte țări frățești cei ma| buni prieteni. 
Poporul romin ca și poporul ungar nu-și precupe
țesc eforturile pentru a întări lagărul socialist, 
chezășie sigură a independenței și suveranității 
lor.

Republica Populară Romină și Republica Popu
lară Ungară duc cu consecvență o politică externă 
de promovare și apărare a păcii. Pentru aceasta ele 
se pronunță cu hotărîre în favoarea dezarmării, a 
încetării experiențelor cu arme nucleare. Ele spri
jină cu căldură recentele propuneri pentru apăra
rea păcii în lume, cuprinse în mesajele președinte
lui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S, N. A, 
Bulganin.

La a 10-a aniversare a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între Republica 
Populară Romină și Republica Populară Ungară, 
urăm poporului, tineretului frate din țara vecină 
noi succese în construirea socialismului, în lupta 
nobilă pentru apărarea păcii mondiale.

Cunoscînd viata culturală 
DIN ȚARA PRIETENA

Mai mi-este încă vie in 
rie călătoria pe care am 
prin Ungaria prietenă. Această că
lătorie mi-a permis un contact di
rect cu realitatea ungară, o cu
noaștere mai profundă a vieții po
porului ungar. Unul din cele mai 
puternice sentimente pe care mi 
l-a oferit voiajul prin Ungaria a 
fost acela al încrederii în devota
mentul poporului maghiar față 
de ideile socialismului și păcii. Po
porul ungar muncește cu rîvnă 
pentru a înainta pe calea cons
truirii socialismului și obține fru
moase succese.

Se poate vorbi desigur despre 
realizări în 
Dar ca om 
ales despre 
rale. Viața 
sta mi s-a 
de elemente interesante. Teatrele

memo- 
făcut-o

domeniul economiei, 
de artă voi vorbi mai 
aspectele vieții cultu- 

culturală din Budape- 
înfățișat bogată, plină

Niky Atanaslu
artist emerit 

laureat al Premiului de Stat

înprezintă un repertoriu variat 
care, alături de spectacole ce au 
intrat în patrimoniul universal, îyi 
găsesc loc pe afișe piese inspirate 
din contemporaneitate. Actorii ma
ghiari de film obțin creații de va
loare și am fost bu-curos să-i pot 
aplauda.

Vizita în Ungaria mi-a permis 
să verific interesul pentru țara 
noastră, atitudinea caldă, priete
nească a oamenilor muncii față de 
poporul nostru, față de realizările 
noastre. M-am simțit ca între 
prieteni, ca între frați. Oamenii se 
interesează de succesele noa"tre 
fi pot afirma fără exagerare că le

consideră ca pe ale lor proprii. Iii 
mod deosebit m-a impresionat fap- 
tul că reprezentanții celor mai di
ferite categorii sociale cu care am 
venit în contact și-au exprimat 
convingerea că prietenia romîrw- 
maghiară este o necesitate pentru 
ambele popoare, popoare din mat 
rea familie socialistă.

Im aniversarea Tratatului d& 
prietenie romino-maghiar îmi ex-, 
prim ferma mea convingere că le
găturile prietenești dintre popoar 
rele noastre se vor întări neînce-. 
tat spre binele ambelor popoare, 
pentru triumful cauzei socialismu-. 
lui și păcii. Semnarea ultimei con
venții culturale și a planului de 
schimburi culturale pe 1958 este 
garanția întăririi continue a cu
noașterii reciproce a tot ceea ce 
dă mai hun arta, știința și cultură 
popoarelor noastre.

Adunarea festivă de la Budapesta
BUDAPESTA 23. — Corespon

dentul Agerpres transmite : Cu 
prilejul celei de-a 10-a aniversări 
a semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare fi asistență mutuală 
intre R.lJ. Romină fi R. P. Un
gară, Consiliul Central al Frontu- 
lui Patriotic Popular a organizat 
in sala cinematografului „Urania" 
din Budapesta o adunare festivă.

La masa prezidiului au luat loc 
Dobi Istvan, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R. P. Ungare, 
Sandor Ronay, prefedintele A- 
dunării de Stat a R. P. Ungare, 
Ortutay Gyula, secretarul general 
al Consiliului Central al Frontului 
Patriotic Popular, Endre Sik,prim 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe, Sebeș Istvan — 
locțiitor al ministrului Afacerilor

Externe al R.P. Ungare, 
pescu — ambasadorul 
mine in R. P. Ungară, 
Arpad — membru în 
Frontului Patriotic Popular, Szi- 
lagyi Dezso — șeful secției relații 
externe al C.C. al P.M.S.U.

Au participat de asemenea șefi 
ai unor misiuni diplomatice acre
ditați la Budapesta.

După cuvintul de deschidere 
rostit de Ortutay Gyula a luat cu- 
vîntul Szakasits Arpad, care a vor
bit despre importanța Tratatului 
de prietenie, colaborare fi asistență 
mutuală romîno-maghiar fi despre 
rezultatele obținute in cei 10 ani 
de colaborare rodnică între R. P. 
Romină fi R.P. Ungară.

După adunarea festivă a urmat 
un program artistic de muzică fi

Ion Po- 
R. P. Ro- 

Szakasits 
prezidiul

poezie rominească fi maghiară la 
care și-au dat concursul Bodor Ti- 
bor —- artist al Teatrului Națio
nal din Budapesta, Ion Pisa —• 
de la Opera romină din Cluj, Su- 
ranyi Ibolya — artistă a Scenei Li
terare din Budapesta și alții.

In încheiere a rulat filmul ro
mi nesc „Vultur 101",

★

BUDAPESTA. — Cu prilejul 
împlinirii a 10 ani de la semna
rea Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală din
tre R.P.R. și R. P. Ungară ziarul 
„Ești Hirlap“, a publicat la 23 
ianuarie sub semnătura lui Wes- 
selenyi Mikloș «<n articol consa-t 
crat acestei aniversări.
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