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Cine sînt brigadierii

Dialog început pe șantierul
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Se împlinesc 50 de ani de cînd, la 3 februarie 1908, a luat ' 
ființă în București cercul tineretului muncitor denumit ■
cui ucenicilor“. Acest eveniment constituie o dată memorabilă 
în istoria mișcării revoluționare de tineret, din istoria trecutu- ( 
lui de luptă organizată a tineretului muncitor din Rominia.

de la BUFTEA
— Cine sînt brigadierii de aici? 

Sînt cei de pretutindeni. Ascultă 
o întîmplare. Un activist însoțea 
spre Năvodari un grup de 40—-50 
de tineri. Viitori brigadieri. Cum 
arătau ? Cu haine de țară, căciuli, 
cuiere și fluiere de soc. în tot va
gonul, veselie. Intr-o stație s-ap 
urcat cîțiva flăcăi care mergeau 
la lucru în comune vecine. „în
cotro băieți ?“. „La șantier, la 
muncă". Cuvintele leafă, țară, bo
canci, cinste, salopetă, s-au ames
tecat, și la Năvodari tahăra de 
-onstructori a primit un grup de 
reo 80 brigadieri noi. Ispas, co

mandantul, le-a arătat construc
ția : „Frate, aici e cîmp. Iama 
urlă vîntul. Aici nu-i București 
sau Craiova. După lucru, n-ai 
unde să te duci să hoinărești. Stai 
în dormitor, te gospodărești, ci
tești. Și la muncă e greu ; dai cu 
lopata și cu tîrnăcopul. Care crezi 
că n-ai să poți, du-te în stînga 
mea".

Evident, au trecut deoparte 
vreo cîțiva. Din 80, vreo 4—5.

— Aici, la Buftea, nu-i însă ca 
la Năvodari.

— Adevărat. Dar uite-te acum 
Ia echipa care lucrează la dig. 
Bocancii se afundă cu totul în 
noroi, iar tîmăcoapele se lipesc 
de clisa galbenă. Și mută-ți gîn- 
dul înapoi cu 5 ani cînd au venit 
aici primii brigadieri. Ți-amintești, 
erau atunci doar cîteva barăci 
pline cu lopeți și tîrnăcoape. Și 
astăzi poate ai văzut, să zicem, 
„Erupția". Marele restaurant a 
fost montat aici, pe unul din pla
tourile de filmare.

Odată cu zidurile — și asta 
chiar cu riscul de a spune un 
lucru banal, devenit poate formu
lă — odată cu zidurile au crescut 
și oameni. Sînt aici, acum, foști 
brigadieri care lucrează ca me
seriași calificați.

— Bine, dar cele ce-mi spui 
sînt totuși chestiuni generale. în
fățișează în concret un brigadier, 
un ins.

— în 1956 lăcătușul Acasandrei 
Mihai a venit pe șantier. în pa-

Tinerii prețuiesc metalul
CÎMPINA (prin telefon de la corespondentul nostru). — La orele 

15, cînd schimbul întîi și-a sfîrșit lucrul, în hala strungăriei, într-un 
miting fulger, muncitorii tineri și vîrstnici ai Uzinei Mecanice Cîm- 
pina au vorbit de prețioasa inițiativă a tinerilor reșițeni PENTRU 
GOSPODĂRIREA CU GRIJA A METALULUI. Bazați pe posibili
tățile uzinei și a resurselor de care dispun, prin reducerea normelor 
de consum specific la unele fabricate, tinerii s-au angajat să facă o 
economie de metal de 76.000 kg., din care se pot fabrica în plus 
45 CAPETE DE ERUPȚIE DE 140 ATMOSFERE.

Aplicind procedee de muncă înaintate ca : turnarea centrifugală, 
turnarea in cochile metalice, forjarea prin matrițare a unor produse, 
aplicarea sistemului șablonării la croirile metalice și altele prin folo
sirea mai judicioasă a metalelor feroase și neferoase, tinerii Uzinei 
Mecanice Cimpina vor face o economie în acest an de aproape 
2.000.000 lei. La miting și-au luat angajamente mai mulți tineri. 
Inginerii utemiști Gh. Nițulescu și Ștefan Apostol, s-au angajat ca, 
în secțiile in care lucrează ei, să fie reduse rebuturile la fabricate cu 
80% față de toleranța admisă.

ranteză fie spus, e o greșeală să 
chemi, ca brigadieri, tineri califi
cați. Acasandrei a lucrat cu lo
pata și n-a făcut caz de meseria 
lui. Doar în ziua cînd s-a semna
lat pe șantier nevoia lăcătușilor, 
s-a dus la birouri și a prezentat 
actul de calificare. Ai să spui că 
aceasta este abnegație.

— Sigur, și eu am întîlnit și 
alte situații ale ei: tineri lucrînd 
în ploaie ca să salveze de la inun
dare un șanț pentru conducte; 
tineri lucrînd și noaptea ca să nu 
înghețe betonul.

— Eu n-am să-i spun numai 
abnegație. Tinerii aceștia care vin 
pe șantier, încep să trăiască pentru 
el și prin el- Expresia „mi-a intrat 
în sînge“ e nimerită aici. Băieții 
vor să devină constructori și dacă 
șantierul își încheie lucrările, să 
plece pe altul, ca oameni cu „greu
tate“. Care tînăr n-a visat să facă 
ceva măreț, un act eroic, o faptă 
glorioasă ? Aici fapta deosebită se 
metamorfozează în zidurile labora
torului de sunet.

Și așa, oamenii se califică.
Aici, pe șantier, acum posibili

tățile pentru însușirea unor mese
rii sînt oarecum limitate. Tinerii, 
organizația, direcția, au descoperit 
însă și rezervele interne ale aces
tor posibilități. Simplu. Brigadierii 
își aduc materialele pentru o zi 
de lucru înaintea începerii progra
mului. In cele opt ore care ur
mează ei lucrează alături de mese
riașii vîrstnici și învață. In bri
gada lui Badea Grigore se califică 
de la tîmplar pînă la faianțar. Și 
dacă-i pui la socoteală pe cei care 
vor da curînd examene, poți ve
dea că dorințele se împletesc bine 
cu posibilitățile.

— Un lucru aș cere să fie lămu
rit : priceperea. Există această pri
cepere ? Fără îndoială că mulți își 
vor pune problema : tinerii vin de 
la țară, nu li-i greu în alo mese
riilor ?

— Priceperea zici ? I Un nume : 
Ion Cristoaica. A fost secretar 
U.T.M. în comună. Cînd a plecat 
el pe șantier, tinerii din organiza
ția lui de bază l-au urmat ca n'ște 
boboci. Au constituit aici o bri
gadă. El, comandant. Și să știi: 
Cristoaica nu-i nici contabil și nici 
tehnician constructor, dar brigada 
Iui — de la înființare — n-a fost 
niciodată sub normă. Cine nu l-ar 
invidia pentru asemenea perfor-

V. CONSTANTINESCU

Studenții anului II al Facultății de mecanică din Orașul 
Stalin la o aplicație practică în laboratorul de tehnologia 
metalelor.

alegerile pentru 
sfaturile populare

Muncitorul frezor Mosor_Frăț ilă de la uzinele Timpuri noi, 
propus candidat 
nală nr. 63.

al F.D.P. în circumscripția electorală raio- 
Foto: S. NORU

Realizări ale sfaturilor populare 
in regiunea București

De cînd treburile 
orașelor din regiunea 
București sînt gospo
dărite de oamenii 
muncii, s-au petrecut 
transformări impor
tante. Prin grija per
manentă a sfaturilor 
populare și cu spiji- 
nul cetățenilor, toate 
orașele regiunii Bucu
rești sînt acum ilumi
nate electric, iar nu
meroase străzi sini 
pavate. Zi de zi pro
punerile cetățenilor, 
ale deputaților și co
misiilor permanente 
prind viață.

Cetățenii din Zimni- 
cea, Alexandria și Tur. 
nu Măgurele se mîn- 
dresc cu cele mai fru
moase case de cul
tură din regiune. în 
Călărași s-a construit , 
o uzină electrică, 
două spitale —. pen-

tru copii și adulțl, nu
meroase spații verzi. 
La Roșiori de Vede 
pe fostul loc viran 
de lingă gară, s-a 
construit un frumos 
parc și un cartier de 
blocuri muncitorești 
în mijlocul căruia se 
ridică teatrul de vară, 
în Giurgiu s-au con
struit in. ultimii ani 
două băi publice, o 
școală medie, un spi
tal, cinematograf ele. 

Ținînd. ' seama de 
cerințele cetățenilor, 
sfaturile populare au 
înființat o serie de 
noi întreprinderi pro
ducătoare de bunuri 
de. larg consum pen
tru deservirea popu. 
lației, cum sînt: com
binatul textil din 
Giurgiu, , brutăriile 

moderne din BrăHeștl, r.

CU SIMȚ GOSPODĂRESC
Mecanizatorii de Ia S.M.T. 

Gottlob, regiunea Timișoara me
rită toate laudele pentru hărni
cia lor. Muncind cu seriozitate 
la arături, insămînțări ori la re
coltat ei au dat un sprijin prețios 
gospodăriilor colective și întovă. 
rășirilor agricole pe care le de
servesc, în obținerea unor roade 
bogate.

Colectiviștii din Jimbolia. Le.
nauheim. lecea Mare, spre exem
plu, au obținut aproape 2.000 kg.

TREI OAMENI SI...
UN AL PATRULEA
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O fotografie sepia 
cu colțurile roase. O 
fotografie ce purta ri
durile bătrineții. Un 
băiat și o fată priveau 
împietriți obiectivul 
fotografic. Fata — o 
brunetă cu codițe pi- 
nă-n șolduri — purta 
o iie de borangic. bă
iatul — vădit slin ie- 
nit — aven haine oră
șenești și ținea in mi
nă o pălărie tare, 
boruri in toarse,
spatele fotografiei ștam
pila unui meșter din 
Buzău și cîteva cuvin
te așternute de o mină 
nu tocmai dibace 
scris : ..Pavăză in 
lea uitării, llida“.

Priveam pe bărbatul 
care mi-a arătat foto
grafia. Nu... nu-i încă 
bătrin. La 45 de uni 
avea insă părul nins. 
Chipul era al unui om 
trecut prin școala su
ferințelor. Iși menținea 
echilibrul in cîrje. Pi
ciorul drept ii era am
putat.

— Un accident ?
— Nu... războiul...

Răspuns sec, ca o 
cortină lăsată peste fi
nalul unui act. O pau
ză de cîteva clipe. Inii 
zîmbește jenat. Zîmbe- 
tul îmi stimulează in
discreția :

— Dar fotografia ?
Ce căuta 

cu inscripția 
zău la acest 
din orășelul 
Jmerinka ? Continuam

fotografia 
din Bu- 

invalid 
ucrainean

cu 
Pe

Ili
ta

din fotografie, ne- 
vastăsa, s-a prăpădit 
în război. O bombă 
le-a distrus locuința. 
Fotografia era una din 
puținele lui amintiri. 
Și a dat-o prietenului 
V asia...

Cîteva ore mai tir- 
ziu trecusem de Kiev 
și mă plimbam pe pe
ronul gării Konotop. 
O gară mare, inundată

INDCA

privesc nedumerit
meri iu-

să 
proaspălu 
noștință. Aven pe piept 
două decorații.

— Sini ofițer în ar
mata sovietică și am 
luptat pentru elibera
rea Romîmei... In Ar
deal, nu departe de 
Oradea, am fost rănit... 
Acolo mi-am pierdut 
piciorul.

— Dur fotografia ?
— Fotografia? Mi-a 

dat-o un tovarăș ro- 
min... Năstase... Fata

de o mulțime însufle
țită. Colhoznice cu co
șuri uriașe, funcționar i 
grăbiți, fete 
care vindeau 
și o mătușica 
cui de ziare.
noscut îmi lăuda berea 
pe care o consumase 
in restaurantul gării, 
iar un altul se chinuia 
să descifreze în rusește 
din „Pravila“ ultimele 
noutăți internaționale.

— Romini ?
Un bătrînel, cu o

in alb 
dulciuri 

la chioș- 
U n cu-

haină de feroviar de 
pe care lipseau epole
ții, se apropiase da 
noi. întrebarea fusese 
pusă în romînește. 
Ne-am grăbit să-i răs
pundem. Amarnică de
ziluzie. Bătrînelul știa 
doar 2—3 cuvinte ro
mânești. Un cunoscător 
al limbii ruse ne-a 
mijlocit însă convor
birea.

— Unde ai învățat, 
tovarășe, cuvinte romi- 
nești ?

Am descifrat pe 
chipul bătrînelului un 
zirnbet șiret. Era sa
tisfăcut de întrebarea 
noastră.

— Ehei, trec anii... 
Atunci eram mai tinăr. 
Mai luciam...

— Unde ?
O locomotivă 

pe lingă noi. 
nărui încorda 
părea medicul 
fică respirația 
De la cabina

EUGENIU OBREA
(Continuare 
în pag. 3-a)

trecu 
Pensi o- 
auzul : 

ce veri- 
cuiva, 

mocani-

griu de fiecare hectar. Colecti
viștii din Comioșul Mare au re
coltat aproape 4.500 kg. porumb 
știuleți la hectar și peste 26.000 
kg. sfeclă de zahăr.

Planul de producție 
1957 a fost depășit cu 
7.000 de hantri.

Munca harnică le este 
tă din plin. Salariul mediu al 
tractoriștilor în luna octombrie 
1957 a fost de 943 lei, iar în no
iembrie de 990 lei. Mecanizatorii 
au primit in toamnă ca și in vară 
premii pentru depășirea planului 
de hantri, pentru depășirea pro
ducției medii la hectar și pentru 
economisirea de carburanți.

Dacă îi vezi pe mecanizatorii 
de aici în zilele de sărbătoare 
nu.i mai recunoști pe cei ce erau 
cu o zi înainte pe tractoare, plini 
de ulei. Costumele elegante, ba- 
lonseidele, paltoanele, 
albe cu guler scrobit, 
de mătase naturală îți 
presia îmbucurătoare a 
neri eleganți, îmbrăcați 
care știu să se gospodărească.

Mecanizatorii de aici obțin a- 
semenea succese în realizarea 
sarcinilor de producție ale sta
țiunii și creșterea veniturilor lor 
pentru că in afară de tractoare 
și mașini bune, de o bună orga
nizare a muncii, ei au asigurate 
și condiții optime de muncă și 
de viață. La Gottlob tractoriștii 
au asigurată in permanență hra
nă caldă, consistentă. In primul 
rînd, gospodăriile colective au a- 
sigurat — cu excepția gospodă
riei din Jimbolia — bucătărese 
pentru brigăzile de tractoare. 
Stațiunea trimite — cu mijloa
cele de transport pe care le are 
la dispoziție — alimente și in 
special carne, pline, ulei, zahăr 
pentru prepararea hranei calde, 
fn cazul unor gospodării colec
tive ca Lenauheim, Comioșul 
Mare și altele, aproape toate ali
mentele au fost date de gospodă- 
rie și stațiunea le-a achitat cos
tul. De unde dispune stațiunea 
de un asemenea belșug de ali
mente pentru aprovizionarea in 
permanență a tractoriștilor ? Exi
stă la S.M.T. Gottlob o gospo
dărie anexă de 40 hectare. Sta. 
(iunea mai are o fermă de 90 de

Drăgăneșțl, Vlașca, 
Lehliu și Zimnicea, 
fabrica de mezeluri 
din Slobozia etc. S-a 
dezvoltat de aseme. 
nea cooperația mește. 
șugărească cu noi ra
muri producătoare de 
bunuri de consum.

Ținînd seama de 
necesitățile social- 
culturale ale popu- 
lației și de posibilită
țile de care dispun ca 
urmare a lărgirii a. 
tribuțiunilor lor, sfa
turile populare raio
nale șl orășenești 
și-au propus să facă 
sistematizarea orașe, 
lor. Anul trecut au 
fost făcute studiile

a 
și

de sistematizare 
orașelor Giurgiu 
Roșiori de Vede.

(Agerpres)

porci din care 30 în permanență 
sînt la îngrășat. Pentru lucru la 
gospodăria anexă nu se învestește 
nici un ban. Surplusul de pro
duse — legume sau zarzavaturi 

r_.___ — este valorificat sau la muncl-
aproape torii stațiunii, sau la cooperati

vă. Banii rezultați acoperă toate 
cheltuielile de întreținere.

In anul trecut, de pildă, s-au 
dat în permanență la cantină și 
la brigăzi legume și zarzavaturi, 
s-au făcut conserve pentru iar
nă, s-a făcut întreaga aprovizio
nare de iarnă atît a cantinei cit 
și a muncitorilor. Au rămas can-

C. BUCUR

pe anul

răsplăti-

cămășile 
cravatele 
dau im- 
unor ti- 
cu gust,

Ca să înțelegem împrejurările 
în care â fost creat „Cercul 
ucenicilor“ acum 50 de ani, 

e necesar să aruncăm o privire 
asupra situației mișcării muncito
rești din țara noastră, precum și 
asupra situației tineretului munci
tor în acea vreme.

La sfîrșitul secolului al XIX-Iea 
și începutul secolului al XX-lea 
deși țara noastră era înapoiată din 
punct de vedere agricol și indus
trial, pășea și ea pe drumul im
perialismului — ultima treaptă a 
dezvoltării orînduirii capitaliste, 
ajunul prăbușirii sale. Dezvoltarea 
din ce în ce mai rapidă a capita
lismului în țara noastră a însem
nat strîngerea de averi tot mai 
mari în mina unui pumn de ca
pitaliști și moșieri, prin cea tnai 
sălbatică exploatare a maselor 
muncitoare, supuse unor condiții 
de muncă și de viață din cele 
mai grele. Criza economică care 
a lovit și Romînia la începutul 
veacului nostru, a inrăutățit și mai 
mult viața muncitorimii. In fața 
cruntei exploatări și a mizeriei 
negre, masele muncitoare nu a- 
veau altă ieșire decît strîngerea 
rindurilor sale, lupta organizată. 
La munca de organizare au și por
nit elementele înaintate din mișca
rea muncitorească. în ciuda stră
duinței capitaliștilor de a împiedi
ca refacerea mișcării muncitorești 
slăbită prin acțiunea trădătoare a 
elementelor străine de clasa 
muncitoare — care au destrămat 
vremelnic în 1899 Partidul social
democrat al muncitorilor din Ro- 
mînia — în ciuda represiunilor 
și terorii antimuncitorești deslăn- 
[uite după înăbușirea răscoalei din 
1907, muncitorimea a dus cu și 
mai mare tărie lupta pentru apă- 
rarea intereselor sale vitale. în 
focul acestei lupte creștea conști
ința de clasă a proletariatului.

în această luptă înverșunată îm
potriva cruntei exploatări capita
liste creștea și conștiința de clasă 
a tinerilor muncitori din țara 
noastră.

Tinerii muncitori constituiau o 
parte însemnată, numeroasă a cla
sei muncitoare din Rominia. în 
geniala sa lucrare, „Capitalul“, 
Karl Marx a arătat că în orîn- 
duirea capitalistă, mașina, în mă
sura în care face mai puțin nece
sară forța muschiulară, devine un

mijloc pentru folosirea unor oa
meni nedezvoltați îndeajuns fizi
cește, a unui număr însemnat de 
tineri și femeit El menționează 
că... Primul cuvint al utilizării 
capitaliste a mașinilor a fost fo
losirea femeilor și a copiilor“.

Acest lucru s-a petrecut și în 
Romînia dealtminteri ca în orice 
țară capitalistă. Și în Romînia 
au început să fie încadrați în 
procesul producției mereu mai 
mulți tineri, al căror număr creș
tea din ce în ce mai mult odată 
cu intrarea capitalismului din 
tara noastră în stadiul imperialist. 
In anii 1901—1902 s-a făcut o 
anchetă industrială. Statistica în
tocmită atunci de organele burghe
ziei și moșierimii, arăta că în 
Romînia erau 35.894 de munci
tori. Dintre aceștia 31.423 erau lu
crători mai mari de 16 ani, iar

restul 4.471, lucrători ți ucenici 
sub 16 ani (cifrele acestea se refe
ră la întreprinderi mari). Trebuie 
să avem în vedere că marea masă 
a muncitorilor folosiți în industrie 
erau cei cu calificarea redusă, 
munca copiilor și a tinerilor neca* 
lificați fiind foarte mult folosită, 
ca plătindu-se cel mai prost și a* 
sigurînd capitaliștilor foarte 
profituri. Este evident, deci, 
cei aproape 4.500 de tineri 
ționați direct în statistică se 
gă un foarte mare număr de ti
neri necuprinși în statisticele bur< 
gbezo-moșierești.

Condițiile de

(Continuare
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de lumină, 
se reverse.

O transformă 
Pornind apoi

:

valuri 
zări să

s

voioși și harnici 
ce prin tine

ai bravi stegari, 
sînt zeci

ST. D. PAUNESCU 
întemeietorii Cercului 

ucenicilor).

Plăpînd vlăstar, născut din sufletele noastre, 
Deși ades încovoiat de-a vremii vînturi, 
Te-ai dezvoltat hrănit de-a noastre calde-avînturi. 
Și năzuiești măreț spre zările albastre.

Puternic azi,
Și-n jurul lor , r........... _
Formați și luminați cu inimile pline 
De-avînt, vor fi în lupta dezrobirii-amarnici.

' ♦) Foaia Tînărului Nr.

Cercului

încrezători ți-em dat a noastre inimi pline, 
De dorul luptelor, vigoarea dimineții,
Iar tu ne-ai luminat spinosul drum al vieții 
Și-n inimi ne-ai sădit speranțe de mai bine.

La început, puțini, cuvîntul nostru merse 
în jur, purtînd cu dînsul flacăra divină, 
” ' curind în

spre alte

Și-acum spre noi, umili discipoli ai luminii, 
Tovarăși dragi, îndrept cuvîntul meu de bine; 
Voi să-l iubiți curat, cu inimi senine, 
Și-n orice timp să fiți părtași ai disciplinei.

Simți-vei în curind puterea înfrățirii
Ce va zdrobi de veci a lumej grea durere; 
Dar numai prin a lui lumină și putere 
Putea-veți să aflați cărarea fericirii.

După jumătate de veac..
Acum o jumătate de veac, 120 

de ucenici s-au întrunit Intr.o 
clădire situată pe Calea Victoriei 
din București și au înfăptuit atunci 
Cercul ucenicilor.

După 50 de ani, cel care sînt as
tăzi ucenici s-au întilnit ieri seară 
in sala de festivități a clubului 
C. F. R. „Grivița Roșie", La acea
stă adunare festivă au ținut să fie 
printre elevii școlilor profesionale, 
tovarășii Constantin Mănescu și 
Theodnr lordăchescu, . vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră. Cu glasul plin 'de e- 
moție ei au evocat pe ucenicul din 
vremurile acelea, sluga patronului.

Despre formarea șl activitatea 
Cercului ucenicilor, a vorbit cu a- 
cest prilej tovarășul Gh. Moț de la 
Institutul de istorie a partidului de 
Pe Ungă C C. al P.M.R.

L-am ascultat ieri și pe 
Flencheș elev în anul 11 
profesionale de pe lingă
xul C.F.R. „Grivița Roșie".

— In curind voi deveni strungar. 
In loc să învăț pe furate meseria 
ca odinioară, am la îndemînă aju
torul muncitorilor, al maistrului. 
Pregătirea teoretică mi-o desăvâr
șesc la școală, unde avem profesori 
capabili. Eu nu duc grija zilei de 
mîine. Condițiile de trai, de învă
țătură sînt asigurate pentru toți 
ucenicii de azi, în mod gratuit de 
către stat.

Acum 50 de ani ucenicii s-au tn- 
ttlnit să făurească o organizație 
de luptă împotriva nedreptății regi
mului burghez. Astăzi In glasul 
lor deslușim recunoștință pentru 
condițiile create de către regimul 
nostru democrat-popular..

Nicolaie 
al școlii 
Contple-

La dezvelirea plăcii memoriale.
„In această clădire s-a ținut la 

3 februarie 1908, adunarea de în
ființare a organizației tineretului 
muncitoresc «Cercul ucenicilor» 
1908—1958“.

Sînt 50 de ani de atunci... Noi 
cei cărora nu ne-a fost dat să 
trăim zilele acelea încercăm sen
timente copleșitoare. Azi nu mai 
furăm meseria, o învățăm de la 
frații noștri mai mari, muncitorii. 
Nu mai muncim 12 ore pe zi, ci 
numai pe jumătate. învățăm în 
școli cu internate moderne. îmbră
căminte călduroasă, mîncare con
sistentă, primim gratuit din par
tea statului.

La toate acestea se gîndeau ele
vii școlilor profesionale din Capi
tală prezenți la solemnitatea da 
dezvelire a plăcii memoriale.

Despre semnificația aniversării 
a vorbit tovarășul Toma Mari- 
nescu, secretar al Comitetului Oră
șenesc U.T.M. București.

In secția de coregrafie a Școlii de artă populară din Arad

Pentru cinstirea 
luptei revoluționare 

a ceferiștilor
— Pentru a cinsti trecutul da 
= luptă revoluționară al ceferiști» 
= lor Comitetul Central al Sindî-i 
j catului muncitorilor din trans- 
= porturi și telecomunicații a 
ș luat inițiativa deschiderii cu 
g prilejul aniversării a 25 de ani 
|f de ]a eroicele lupte din februar 
H rie 1933 a unor muzee de isto» 
g rie a mișcării muncitorești în 
= principalele centre feroviare din 
ș țară.
g Pînă în prezent au fost des- 
g chise trei asemenea muzee la 
= Atelierele C.F.R. Pașcani, la 
g clubul C.F.R. Timișoara și Ia 
H Atelierele C.F.R. Cluj. In muzee 
s sînt expuse materiale istorico» 
g documentare culese din Arhi-« 
g vele Statului, din colecțiile de 
= ziare din bibliotecile centrale 
g regionale, din Arhiva ziarului 
= „Lupta C.F.R.“ și de la orga- 
ș nele judiciare. Documentele 
g vorbesc în mod convingător 
j despre faptele eroice din trecu- 
ș tul de luptă al clasei munci» 
| toare, sub conducerea Partidu* 
g lui Comunist din Rominia, des- 
e pre luptele dîrze duse de cefe- 
| riști și alți muncitori din țara 
e noastră împotriva exploatării 
| capitaliste.
| Asemenea muzee sînt în curs 
f de amenajare la clubul Com-
- plexului C.F.R. Grivița Roșie 
= din Capitală și Ia Constanța.
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C1TEVA OPINII
pe marginea articolului

„Cum este deoio pentru o femeie

sa se poarte cu barbațu“
M-am hotărît să scriu din nou 

la această rubrică atit de îndră
gită de tineri îndemnată de unele 
probleme ridicate de articolul to
varășei Margareta Jemăneanu, cit 
și de faptul că în fabrica noastră 
lucrează un mare număr de fete și 
aceste 
printre

Cum 
fată in 
tra 
că este nu numai greu ci și nepo- 
t ivit să se dea o rețetă unică; 
de aceea am să-mi spun doar pă
rerea pe baza unor constatări per
sonale.

In fabrica noastră sint multe 
fete care s-au făcut cunoscute nu 
numai prin faptul că lucrează 
bine in producție, dar și prin 
comportarea lor frumoasă in via
ța de toate zilele. Printre ele se 
numără Ștefania Banu, toana 
Stoica, Viorica Gheorghe, Vaieria 
Matei, Angela Ganea și multe al
tele, care sînt stimate și apre
ciate de toți tinerii noștri.

Și acum să trec la problemă.
Cred că „exuberanța tinereții“ 

nu poate știrbi cu nimic demnita
tea feminină, ba din contră, dacă 
ea este cultivată și folosită cu 
grijă, poate să ducă la întărirea 
ei. Veselia colegialitatea sinceră, 
anturajul și prieteniile alese cu 
grijă, iubirea — fie ea chiar la 
vîrsta de 16-17 ani, sînt caracte
ristice tinereții.

Cărui bărbat 
noască o fată 
curat, elegant, 
viață, in stare 
mai despre dragoste, dar și des
pre poeziile lui Eminescu, scrie
rile lui Ostrovski, Caragiale sau 
Victor Hugo, tablourile lui Grigo- 
rescu 
piese

De 
meie 
mult 
bracă 
a nu rămîne în urma vieții. Acele 
fete care vădesc preferință pen
tru îmbrăcămintea fistichie, lip
sită de gust, ar trebui să știe că 
ele nu pot atrage atenția decît 
unor băieți tot în același fel îm- 
brăcați. De cele mai multe ori 
astfel de tineri ori nu lucrează 
și nu învață de loc, ori sînt codași 
în producție sau învățătură, ori 
n-au pus de multă vreme tnîna pe 
o carte și sint incapabili să dis-

probleme 
ele 
trebuie 
societate 

demnitatea

se discută mult

să se poarte o 
pentru a-și păs- 

feminină ? Cred

nu-i place să cu- 
Imbrăcată îngrijit, 
veselă și plină de 
să discute nu nu-

și Aman, despre ultimele 
de teatru și filme ?!
aceea, cred că fiecare fe- 
ar trebui să se gindească 
și la felul în care se îm- 
și la pregătirea ei, pentru

cute despre o problemă tehnică, 
literară, politică etc. Eleganța și 
bunul gust în alegerea imbrăcă- 
minții n-au nimic comun cu stri
dența malagambiștilor care vor 
parcă cu tot dinadinsul să atra
gă atenția cit sînt de mărginiți 
și lipsiți de bun gust.

Mai circulă de asemenea prin
tre fete asemenea concepții: „Să 
mă căsătoresc și nu mai lucrez în 
producție“ și aceasta numai de 
dragul statului acasă, fără să se 
gindească cit de mult pierd prin 
aceasta în privința celor care nu 
se hotărăsc să meargă în produc
ție sau își încearcă „norocul“ an 
de an pe la diferite facultăți, 
fără să aibă aptitudini și pregă
tire pentru aceasta, cred că o 
parte din vină o au părinții care 
tolerează acest lucru. In socie
tatea noastră munca a devenit o 
chestiune de onoare și fiecare tî- 
năr poate să-și dezvolte aptitu
dinile. Egalitatea în muncă și 
viața socială dintre bărbat și 
meie este de mult o 
atunci de ce femeia 
bucure de condițiile 
prin demnitatea sa 
această încredere ?

In cele ce urmează 
relatez cîteva înfîmplări cu 
să argumentez că pentru o 
este foarte important să ție 
părat......................J

Cu 
dintre 
Maria 
„Cînd 
20 de 
nicele 
voiam 
mergeam pe bulevard și treaba 
era gata. Ce poate fi mai înjo
sitor pentru o fată, mai nedemn 
în comportarea sa, decît acea
sta ?! Nu este cu nimic greșit să 
mergi la restaurant cu un băiat, 
fie el chiar cunoștință proaspătă, 
dar de aici șl pînă la a pleca de 
acasă la „vînătoarea“ unui băr
bat dispus să te ducă într-un lo
cal este un drum lung.

Ana Pop a cunoscut un băiat. 
Au fost prieteni o perioadă. Fata 
și-a legat sentimentele ei de a- 
cest om, dar după un timp el nu 
mai dădea nici un semn de via
ță. Invoca diferite motive, amî- 
nînd mereu căsătoria. Ce putea 
să facă ? Și-a călcat peste mîn- 
dria de fată, a intervenit, i-a 
arătat că îl iubește, dar totul a

privește, organi- 
făcut cite ceva 
Ia fete inaitele 

ce trebuie să ca

Infor
Sîmbătă la amiază a părăsit Ca

pitala îndreptîndu.se spre Cairo, 
tovarășul Constantin Stănescu, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar 
Egipt.

al R. P. Romîne în

★
februarie, la orele 22,Luni >'

pe programul II, se va transmite 
de la Royal Festival Hali, din 
Londra, concertul orchestrei Filar
monice din Londra (L.P.O.), sub 
conducerea maestrului Constantin 
Silvestri. Solist: violonistul Rug- 
glero Rlccl.

In program : „Focuri de artificii’ 
de Siravinski. Concertul nr. 2 tn

din U.R.S.S. în vizită la C.C.S
A APARUT

in 
fe-
Si 
se 

iar

realitate.
să nu 

create.
să justifice

aș vrea să 
care 
fată 
nea-

și la demnitatea ei. 
cîtva timp în urmă, 
fetele noastre, pe i

Gebescu îmi 
eram mai mică (acum are 
ani și este una din vred- 
noastre muncitoare) dacă 
să merg la restaurant

, una 
nume 

spunea :

m a t i i
sol minor pentru vioară șl orches
tră de Prokofiev, Dansuri din ba
letul „Gayaneh" de Haciaturian și 
Simfonia a X-a în ml minor de 
Sostakovicl.

Ar
Cu prilejul unui turneu pe care 

îl întreprinde tn Capitală, Filarmo
nica de Stat din Cluj a dat sîm
bătă seara, în sala Ateneului R.P. 
Romîne, un concert simfonic extra
ordinar, dirijat de Antonin Ciolan, 
artist emerit.

Concertul s-a bucurat de succes.

Sîmbătă dimineața membrii dele
gației de activiști ai sindicatelor 
din Uniunea Sovietică, condusă de 
P. 1. Șelahin, șeful secției organi
zatorice â ’ Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S.. au făcut 
o vizită la sediul Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Ro- 
mînă.

Oaspeții au fost primiți de tova
rășii Anton Moisescu. vicepreșe
dinte al C.C.S.. Mihai Mujic, 
hai F. Marin. Nicolae Pascu și 
Dobre. secretari ai C.C.S

Tovarășul Anton Moisescu a

Mi- 
Ion

Tovarășul Anton Moisescu a dat 
explicații membrilor delegației cu

privire la structura organizatorică 
a sindicatelor, din țara noaștră și 
la sarcinile care stau în față or
ganelor sindicale pentru sprijini
rea realizării planului de produc
ție și de educare socialistă a ma
selor de oameni ai muncii.

P. I. Șelahin, a înfățișat apoi 
unele aspecte ale organizării sin
dicatelor din Uniunea Sovietică. 
El a împărtășit din impresiile cu
lese în cursul vizitelor făcute în 
țara noastră.

Intîlnirea s-ia desfășurat într-0 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Un deceniu de activitate rodnică
Institutul agronomic din Cra

iova sărbătorește 10 ani de ac
tivitate. In acest deceniu pe lin

de agronomie a 
și facultatea de meca- 
agriculturii. Numărul 
a crescut de la 300 
1500 în anul universi-

ii LUPTA DE CLASA“
Organ teoretic și politic ■ 
al Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn
Nr. 1 — ianuarie 1958

fost zadarnic. Pînă Ia urmă șl-a 
dat seama că a greșit, că nu și-a 
ales cum trebuie prietenul, că 
acesta este un om meschin și că 
pentru a-și repara greșeala făcu
tă trebuie neapărat să renunțe 
la el. Și aceasta a fost numai 
spre binele ei.

In ceea ce ne 
zația noastră a 
pentru a educa 
trăsături morale
racterizeze pe fiecare tinăr. De 
la discuțiile pe teme ca aceasta: 
„Cum trebuie să ne îmbrăcăm", 
„Cum să ne pregătim pentru via
ța de familie" la intilniri cu di
ferite tovarășe de la care am 
avut ce învăța : procurori, redac
tori ai revistei „Femeia“, femei 
în vîrstă și pînă la discuțiile in
dividuale cu fetele care se aflau 
în situații și împrejurări mai de
licate, noi ne-am străduit și ne 
străduim să povățuim fetele noa
stre cum trebuie să se comporte 
în viață.

Consider că aceasta esîe o pro
blemă mult mai vastă și 
pot contribui mai mulfi

In încheiere aș vrea 
că fiecare fată trebuie să
porte în așa fel in producție ca 
și in viața de toate zilele incit 
să poată spune că nu și-a călcat 
demnitatea personală.

es la ea 
tineri.
să spun 
se com-

TUDOROIU CONSTANȚA 
secretara comitetului U.T.M. 

F. R. B.

gă facultatea 
luat ființă 
nizare a 
studenților 
la aproape 
tar curent. De asemenea în ulti
mii cinci ani au fost școlarizați

în cadrul institutului peste 300 de 
președinți de gospodării colective 
care au primit noțiunile de bază 
despre agronomie și agrotehnică. 
Institutul dispune în prezent de 
două stațiuni experimentale și de 
20 de puncte de experimentări în 
care lucrează peste 30 de colec
tive de cercetători formate din 
studenți și profesori.Cu simț gospodăresc

(Urmare din pag. l-a)

noua 
pen. 
decît

tități însemnate, care au fost va
lorificate.

în anul acesta, pînă la 
recoltă, nu se va cumpăra 
tru hrana mecanizatorilor
pline, ulei, zahăr, orez, macaroa
ne, restul fiind asigurate. De șase 
ori pe săptămînă, dacă nu zil
nic la cantină se servește carne.

M-em interesat de meniul din 
ziua cînd am sosit in stațiune. 
lată-1: dimineața cafea cu lap
te, la prinz supă de carne și frip. 
tură de porc garnisită cu cartofi 
prăjiți. N-au lipsit murăturile. 
Seara tot două feluri. Costul me
selor: 1,25 dimineața, 2,50 lei

la prînz și 1,75 lei seara; în to
tal 5,50 lei pe zi.

Cînd am răsfoit lisțele, mi-am 
dat seama că nu nimerisem cel 
mai bun meniu și am constatat 
încă un lucru îmbucurător: nici
odată hrana zilnică nu .depășește 
suma de 5,50 lei. La această sta
țiune hrana Înseamnă pentru me
canizatori cel mult 165 lei lunar. 
Tractoristului llieș Vasile l-au ră
mas deci in această toamnă în 
fiecare lună pentru îmbrăcămin
te, cheltuieli mărunte șl distrac
ții, cel puțin 1800 lei. Iată „se
cretul" căruia i se datorează in 
mare parte faptul că mecaniza
torii obțin realizări mari, tră
iesc bine și se poartă elegant. Și 
acest lucru poate servi 
bun exemplu conducerii 
S.M.T.-uri.

La S.M.T. Gottlob se 
mîna unui om gospodar, 
lui om care este stimat cel mai 
mult in stațiune, pentru care me
canizatorii sînt copiii săi, comu
nistul Otvos Anton, director al 
stațiunii din prima zi a înființă
rii sale.

ca un 
altor

simte 
a ace-

li
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ve — industria 
de sinteză.

VALTER ROMAN: Știința' 
și socialismul.

RADU FLORIAN: Esența 
de clasă a democrației.
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— Constituția Argentinei 
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de pace și progres social.
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P. BERARIU: Malthusianis-; 
mul — apologia mizeriei. <

D. DUMITRIU: Pe margi 
nea unei lucrări de economie^ 
agrară, 

j — Din presa străină.

In fotografie: Fory Eterle și Dodi Caian Rusu într-o scenă 
din piesa „Mizerabilii“ prezentată, de curînd, în premieră pe 

scena Teatrului C.F.R. Giulești.

DIALOG ÎNCEPUT
pe șantierul de la Buftea

(Urmare din pag. l-a)

manță ? Și performanța aceasta în
seamnă pricepere. Un caz de la el 
din brigadă : „Băieți, să ne repar
tizăm sarcinile. 20 vin cu mine la 
materiale, 8 la pichet... Voi de la 
descărcat mașini, între două trans
porturi încărcați ciment în saci. 
Am aranjat ou maistrul ca mașini
le să descarce aproape de locul 
cu ciment. In felul acesta săptă- 
mîna viitoare oînd va trebui să 
transportăm cimentul vom avea 
cîștigate 60 de ore“. Vezi, simplu 
dar cu pricepere.

— Și... cei care rămîn la descăr
cat mașini acționează întocmai ? 
Nu cumva mai există și unii care 
se sustrag ?

— Disciplina. Asta-i chestiunea. 
In toate brigăzile, la toate consfă
tuirile cuvintele de ordine sînt : 
„prestigiul brigăzii, sporirea indice-

' * yn n jj|uu
de

de muzică

A. Roventa — Craiova

oare ai suferii

de nădejde, un 
de menirea sa 
în suflet virtu- 
cinstea, demni- 
patrie, dragos-

fiul dumneavoastră 
nu a împlinit încă 

va simți ca la proprii

pe lîngă clu- 
Aici, cu aju- 
artistici vei a* 
înveți să cînți

echipa artistică 
bul întreprinderii, 
torul instructorilor 
vea posibilitatea să 
și la vioară.

Mai tîrziu cînd îți vei verifica 
posibilitățile te poți înscrie la o 
școală superioară

Laza Teodor — comuna Nă- 
dab-Oradea.

Reglorul șef Dumitru Vasilescu, de le centrala automată de 
telefoane „Victoria“ din Capitală, lucrează la reglarea presiunii 

electromagnetului în selector.

Natalia și ton ionescu n— 
București.

Cum fi unul fi celălalt iubiți 
mult copiii nu mai au nici un rost 
îndoielile că fiul dumneavoastră 
adaptiv care 
un an, nu se 
lui părinți.

Dacă-l veți înconjura cu dra
goste caldă, părintească, copilul va 
vedea întotdeauna în dumneavoa
stră, adevărații lui părinți. Nu ui
tați nici o clipă răspunderea pe 
care v-ați luat-o. A face din acest 
copil orfan un om 
cetățean conftient 
în viață, sădindu-i 
țiile omului nou, 
tatea, dragostea de 
tea fi respectul față de oameni, 
este cea mai nobilă datorie.

la dispoziție materialele necesa
re. In cazul că numărul alpiniș- 
titor nu este prea mare, caută și 
alți tineri îndrăzneți pe care să-i 
antrenezi chiar tu. Sîntem siguri 
că nu peste multă vreme vom a- 
fla că ți-ai reluat antrenamentele 
și mai ales că ai inițiat și alți 
tineri în cunoașterea și practica
rea acestui interesant sport.

(Agerpres) Foto: AGERPRES

Dora Starnate — Petroșani.

lui comun“. Și cînd omului îi este 
clar că de munca lui depinde mer
sul tuturor lucrărilor, iar ca rezul
tat, cîștigul întregii brigăzi, disci« 
plina devine o problemă de căpe
tenie.

— Și în cazul acesta lucrurile 
merg întotdeauna cum nu se poat- 
mai bine...

— Pricep unde bați. Sînt și din 
âceia care calcă bunacuviința și 
disciplina. Uite un exemplu : Stan 
Călin. Băiatul își alegea locurile 
de muncă cele mai îndepărtate și 
cele mai singuratice. Cînd nu-1 
controla nimeni, pleca în oomună 
sau trecea la umbră să „taie dini
lor frunză". Băieții din brigadă și 
careul general l-au exclus din șan
tier.

— Hm, și asta-i o metodă ? Cine 
se poate mîndri astfel: am îndrep
tat lipsurile unui om îndepărtîn- 
du-1?

— Ai dreptate în esența proble
mei. Cred însă că nu s-a abuzat 
de „metodă“. Oricum trebuie re
marcată aici opinia de masă îm
potriva chiulangiilor și a celor care 
se rup de colectiv. Știi, ceva ase
mănător a pățit-o...

— Nu te supăra, dar îți cerusem 
la început să-mi înfățișezi în în
tregime un brigadier, un ins. Mi-ai 
vorbit pînă acum de diverse ca
zuri.

— E greșit spus „diverse ca
zuri“. Doar exemplele sînt diver
se. Cazul este același. Este al bri
gadierului. Unește tot ce ți-am 
spus despre brigadier și poți să ai 
în față un ins. Să zicem, de pildă, 
Anton Baraghin. L-ai văzut. Un 
băiat înalt, bărbierit, cu mîini mari 
și noduroase, cu o căutătură blîn- 
dă. Mai acum vreo cîțiva ani era 
cioban la oile unui chiabur din 
Boteni. Un activist l-a chemat pe 
șantier. A trecut prin ce-au trecut 
și alți brigadieri, și acum, cînd 
maistrul faianțar Simon a plecat la 
Constanța, Baraghin a continuat 
singur lucrarea. A trecut prin ce-au 
trecut și alți brigadieri și astăzi 
ține locul unui comandant, s-a în
surat și se gîndește la un moșteni
tor. Cam acesta este brigadierul 1

— Acesta oare ? Ai amintit de 
însurătoare... Brigadierul muncește 
numai ? Nu citește ? Nu dansează? 
Nu merge la policlinică cînd îl 
doare o măsea ? Nu scrie acasă o 
carte poștală ?

— Din nou ai dreptate. Cîte nu 
mai sînt de spus despre brigadieri. 
Timpul și spațiul ne îndeamnă în
să să continuăm altădată această 
discuție.

Dacă boala de
este stabilizată și dacă ai ca studii 
cel puțin 7 clase elementare, poți 
urma școala de contabilitate ce 
funcționează în orașul Cîmpulung- 
Muscel. în acest scop te sfătuim 
să te prezinți la Oficiul de pre
vederi sociale din raza raionului 
în care locuiești, pentru ca de po 
acum să te poată avea în eviden
ță. Repartizările pentru această 
școală se vor face în lunile iunie 
sau iulie a.c. îți urăm succes 
îndeplinirea dorinței dumitale

Trustul regional Gostat-Oradea 
a cercetat purtarea abuzivă a 
directorului Lupu IHe față de 
muncitorii din G.A.S. Dohangia. 
In afară de atitudinea sa neco
respunzătoare în muncă, el a 
dovedit în același timp incapaci
tate în conducerea gospodăriei.

Pe această bază la date de 1 
ianuarie 1958, Lupu Ilie a fost 
schimbat din postul de director 
al gospodăriei.

Spre deosebire de alte spor
turi, alpinismul e un sport de 

s de 
'unul singur, sînt mai greu de 
realizat. E necesar să faci cu- 

din Petrs-

in

vmnnnrinnnnnnrinrmnn^  ̂ TTìroTrrmnrmrìnrrmr^^ Deci antrenamentele

lor muncitori erau foarte grele. 
Astfel, într-un raport oficial 
Direcției Sanitare, se arăta 
„...copiii sînt forțați să intre 
fabrici unde lucrează alături 
părinții lor de la vîrsta de 
ani“. Spicuind documentele 
mii aflăm că în București la fa
brica metalurgică Harig 
50—60 ' ‘ * **
11—12 
lucrau 
12—19 
zi, la 
între 13—19 ani cîte 12—14 ore 
pe zi, la M. V. Gancea (tîmplă- 
rie) lucrau 75 ucenici între 12—17 
ani cîte 10—12 ore pe zi, la I. 
Niohifor (atelier tîmplărie) lucrau
15 ucenici între 12—16 ani cîte
16 ore pe zi.

Istoviți și înfometați, tinerii 
muncitori se ridicau mereu mai 
dîrz împotriva apăsării exploata- 

__Pentru a putea lupta cu 
asemenea

Rusu Valeriu — Iacobenl-Vatra 
Dornei.

Vioara nu se poate învăța prin 
cursuri fără frecvență. Dacă te 
pasionează muzica încadrează-te în

statutul și regulamentul de activi
tate al cercului „Tineretul Munci
tor“ după care toate cercurile din^ noștință CU alpiniști 

 

al P.S.D. din anul 1912.
Faptul că cercurile tineretului 

au căpătat un statut unic a consti
tuit un pas înainte în organizarea 
tineretului muncitor. Din păcate, 
reformiștii 
au pus din nou 
ducerea P.S.D. 
sul din 1910, 
impună elaborarea unui astfel de 
statut care să împiedice dezvolta
rea luptei revoluționare a tinere
tului. Atit statutul cît și regula
mentul cercurilor „Tineretul 
Muncitor“ limitau scopul acestor 
Cercuri numai la o activitate de 
culturalizare a tineretului.

Cu toate aceste piedici, tineretul 
muncitor organizat, îndrumat de

un apel către toți ucenicii din 
Capitală. „Tovarăși ucenici — se 
scria în apel — voi care suferiți 
mizeria uceniciei, voi care sînteți 
bătuți de patronii voștri... veniți 
cu toții duminică 3 februarie în 
sala sindicatelor „Romînia Mun- 

Calea Victoriei nr. 93 
(astăzi 97 n. n.), ora 3 p.m. la o 
consfătuire a noastră a ucenicilor“, 
în Apel se preciza: „Ne vom or
ganiza și noi într-un cerc al uce
nicilor spre a ne apăra interesele 
noastre de ucenici“.

în prezența a peste 120 de ti
neri ucenici a fost creat cercul 
ucenicilor din 1908, organizație 
care avea să contribuie la forma
rea conștiinței de clasă, la cultu
ralizarea și educarea tinerilor 
nici, la îndrumarea luptei lor 
tru îmbunătățirea condițiilor 
viață și de muncă. In această 
mă ședință a vorbit din partea 
organizațiilor sindicale Alecu Con- 
stantinescu unul din conducătorii 
clasei muncitoare din țara noastră. 
Printre fondatorii Cercului uceni
cilor s-a numărat și tînărul munci
tor tipograf și talentat poet Ștefan 
D. Păunescu, răpus de tuberculo
ză în anul 1911 la frageda vîrstă 
de 18 ani

La înființarea cercului ucenici
lor ziarul „Romînia Muncitoare“ 
— care strîngea in jurul său pe 
muncitorii înaintați — atrăgea a- 
tenția organizațiilor clasei munci
toare că le revine sarcina de a 
sprijini activitatea cercului și de 
a ajuta dezvoltarea lui.

între 1908—1912 an luat ființă 
în orașele Ploești, Brăila, Galați, 
Tulcea etc. noi cercuri ale tine
retului muncitor. Numărul lor 
creștea mereu, dar ele își desfă
șurau activitatea fără a primi în
drumarea vreunui for central de 
conducere a tineretului

Mișcarea muncitorească și pre
sa ei au început însă a se 
ocupa mereu mai mult de 

organizarea tineretului. Ziarul 
„Romînia Muncitoare“ scria des
pre necesitatea organizării tinere
lului muncitor, despre însemnăta
tea organizației lui care... „caută 
să cultive pe muncitori (tineri 
n. n.) să le dezvolte energia lor 
de viață, să le formeze caracterele, 
să-i entuziasmeze pentru luptele 
clasei lor să-i facă dornici de lu
mină și adevăr“. Tot în coloanele 
acestui ziar se arăta că organizația 
tineretului trebuie să ducă muncă

al
că 
în 
de

9 citoare“,
vre-

lucrau 
ucenici între 13—20 ani, 
ore pe zi, Ia E. Chiriac 

50 de ucenici între 
ani, cîte 12—15 ore pe 

Vulcan lucrau 60 ucenici

uce- 
pen- 

de 
pri

dirz imp< 
torilor Pi 
succes împotriva unei 
situații grele, împotriva exploată
rii capitaliste, tineretul muncitor 
avea însă nevoie de organizația sa 
proprie. Crearea unei organizații 
a tineretului muncitor era cerută 
și de dezvoltarea mișcării tinere
tului, în genere.

în 1907, Uniunea Socialistă din 
Romînia, organizație politică a cla
sei muncitoare care pregătea refa
cerea Partidului Social Democrat, 
vorbea în Statutul său despre ne
cesitatea creării unor organizații 
ale tineretului. în „Statutul Gene
ral al Uniunii Socialiste din Ro
mînia" exista un paragraf special, 
intitulat „Organizațiile tineretului 
și ale femeilor“ in care se spunea: 
„Pentru răspîndirea ideilor socia
liste, comitetele locale (ale Uniu
nii Socialiste n. n.) ca și Comi
tetul Central pot crea organizații 
speciale pentru muncitorii tineri și 
altele pentru femeile muncitoare“

In spiritul acestei prevederi a 
Uniunii Socialiste — în fe
bruarie 1908. a luai ființă 

la Bucurefti organizația tinerilor 
ucenici denumită „Cercul ucenici 
lor", care in anul 1909 fi-a schim
bat denumirea în cercul „Tinerelul 
M uncitor".

în vederea mobilizării unui nu
măr cit mai mare de ucenici la șe
dința de creare a cercului și pen
tru lămurirea Scopului acestuia, 
un gr”” ucenici au întocmit

sistematică și perseverentă printre 
tinerii care merg în armată, să-i 
lămurească asupra caracterului 
reacționar al armatei regimului 
burghezo-moșieresc pentru ea aceș
tia să înțeleagă menirea lor de 
a fi alături de lupta dreaptă a 
clasei muncitoare, clasă din care 
fac și ei parte.

Elementele înaintate din miș
carea muncitorească din acea vre
me, erau conștiente de faptul că 
grija pentru educarea tinerei ge
nerații poate asigura lărgirea și 
întărirea pe mai departe a miș
cării muncitorești.

Prin „Romînia Muncitoare“ e- 
lementelc înaintate din mișcarea 
muncitorească atrăgeau atenția 
muncitorilor vîrstnici să-i ajute pe 
tineri să se organizeze în cercuri 
proprii, arătînd că prin aceasta 
„...se va ușura propaganda noas
tră, ne vom procura elemente bune 

50 de

țară urmau să-și desfășoare acti-

U.C.F.S. raională oareîji va pune

și oportuniștii care 
mina pe con- 
după Congre- 
au reușit să

în primul său număr ziarul în
demna pe tinerii ucenici să se 
încadreze în cercul „Tineretul 
Muncitor“ arătîndu-le că organiza
ția tineretului muncitor este locul 
unde ei pot să învețe cum să-și 
cucerească i_ ____ ____
învețe cum să dobîndească 
tea de sub 
liste.

Cercurile
tor“

un trai mai bun, să 
liberta- 
capita-jugul asupririi

„Tineretul 
au creat legături cu i 

zațiile tineretului muncitor 
alte țări ; astfel, 
1910, la Conferința

Munci- 
Organi- 
: din

încă în anul 
internațională

toți ucenicii au declarat grevă în 
semn de solidaritate cu 4 ucenici 
concediați de patron. Cu greva 
ucenicilor de la „Meteor“ s-au so
lidarizat și alți ucenici din orașul 
Ploești, iar cercul „Tineretul 
Muncitor“ din București a orga
nizat o întrunire de solidaritate.

care vor avea în mod special sar- 
cina de a se ocupa cu propaganda 
în provincie și de a da directiva 
generală de activitate a cercurilor 
„Tineretul Muncitor“.

Faptul că s-a reușit ca cercurile 
să se unifice și să aibă un for 
central a fost un nou pas înainte 
pe calea dezvoltării mișcării tine
retului muncitor din țara noastră.

Comitetul Executiv al partidu
lui social-democrat, pe baza hotă- 
rîrilor Congresului al II-lea al 
P.S.D. a elaborat și un regula
ment de activitate pentru Comite-

tivitatea. Ele s-au ridicat cu dîrzi- 
nie la lupta împotriva războiuh 
imperialist. Astfel tineretul mun
citor și-a dat contribuția sa în lup
tele muncitorimii gălățene din 13 
iulie 1916, cînd alături de munci
torii vîrstnici au căzut răpuși de 
gloanțele burgheziei și tineri mun
citori.

ani de la crearea
Lupta răzleață a cercurilor 

„Tineretul Muncitor“ nu 
putea însă să dea rezultate 

dintre cele mai bune. Se impunea 
centralizarea tuturor cercurilor sub 
conducerea unui for central. După ____ ____ _____
aproape doi ani de tărăgănare din tul Central al mișcării tineretului 

muncitor din Romînia, în care a 
arătat felul cum trebuie să-și des
fășoare activitatea C.C. al tinere
tului muncitor. Regulamentul a in
trat în aplicare de la 1 ianuarie 
1913. De asemenea a fost modifi
cat și vechiul statut. Dar nici de 
data aceasta în statut și în regu
lament nu se spunea nimic de lup
ta revoluționară pe care trebuiau 
să o desfășoare organizațiile tine
retului. întreaga activitate a tine
retului, conform prevederilor regu
lamentului și statutului modificat, 
era limitată în genere la o activi
tate cultural-educativă. Acest lucru 
a fost determinat de faptul că în 
conducerea mișcării muncitorești 
continuau să predomine elemente
le oportuniste, reformiste.

Aceștia n-au reușit însă să limi
teze activitatea tineretului munci
tor din Rominia în direcția dorită 
de ei. Tineretul muncitor a par
ticipat din ce în ce mai mult la 
acțiunile de luptă revoluționare 
ale clasei muncitoare. Viața grea, 
lipsa celor mai elementare drep
turi, bătăile și schingiuirile din 
partea patronilor, au făcut ca ti
neretul muncitor să se ridice cu 
hotărîre la luptă activă și hotărîtă 
împotriva regimului hurghezo-mo- 
șieresc. La luptele greviste care 
au avut loo între anii 1912—1915 
la București, Ploești, Galați etc. 
au participat mulți tineri munci
tori. în timpul primului război 
mondial, cu toate că organizațiile 
tineretului muncitor au slăbit nu- 
mericește, ele nu și-au încetat ac-

cercului tineretului muncitor
mișcării socialiste fi sindicaliste 
ne vom asigura viitorul".

★
Congresul de refacere a Partidu

lui Social-Democrat care a avut loc 
la începutul lui februarie 1910 
s-a ocupat în dezbaterile sale și 
de problema organizațiilor tinere
tului muncitor. In acest sens con
gresul a votat o rezoluție specia
lă despre cercul „Tînărul Munci
tor“. în rezoluție s-a menționat că 
Partidul Social-Democrat și sindi
catele trebuie să aibă în atenția 
lor educarea tineretului muncitor. 
Pentru aceasta Congresul preciza 
că e de datoria social-democrației 
și a Uniunii Sindicatelor să-i or
ganizeze pe tinerii ucenici care 
suferă din greu exploatarea regi
mului capitalist „strîngîndu-i în 
organizații speciale ale tinere
tului“.

Pînă în 1910 cercurile tineretu
lui își desfășurau activitatea fără 
a avea un program și un statut. 
După refacerea P.S.D., Comitetul 
executiv al partidului a aprobat

elementele înaintate din mișcarea 
muncitorească, pășea din ce în 
ce mai hotărît la luptă alături de 
clasa muncitoare împotriva asupri
rii capitaliste. Peste capul condu
cătorilor oportuniști din P.S.D. ti
nerii muncitori au luat parte la 
grevele, demonstrațiile și celelalte 
manifestări de clasă ale muncito
rimii.

In condițiile creșterii activi
tății cercurilor „Tineretul 
Muncitor“ a devenit nece

sară scoaterea unui organ de presă 
al tineretului muncitor care să-și 
dea aportul la educarea tinerilor 
și la antrenarea lor în activitatea 
cercurilor. în acest scop, sub con
ducerea comitetului cercului „Ti
neretul Muncitor“-București. care 
din 1909 pînă la unificarea or
ganizațiilor tineretului muncitor a 
coordonat activitatea tuturor 
cercurilor tineretului din țară — 
în luna aprilie 1910 a apărut zia
rul tinerilor muncitori din țara 
noastră intitulat „Foaia Tinărului".

a tineretului socialist care s-a ți
nut la Copenhaga (Danemarca) a 

alparticipat și un reprezentant 
tineretului din țara noastră.

Cercurile au desfășurat o 
tivitate din ce în ce mai 
gata. în „Romînia Muncitoa
re“ și în alte ziare sînt reda
te unele acțiuni ale tinerilor. Ti
nerii au fost mobilizați la luptele 
clasei muncitoare pentru revendi
cări economice și politice, împo
triva regimului burghezo-moșie- 
resc. Au avut loc și greve ale 
ucenicilor, sub conducerea cercu
lui „Tineretul Muncitor“. Astfel 
în iulie 1910 la fabrica metalur
gică „E. Bast“ • București, uceni
cii nemaiputînd îndura condițiile 
grele de trai și maltratările pa
tronului au declarat grevă, cerînd 
reducerea timpului de muncă de 
la 14 ore pe zi la 10 ore. mări
rea salariilor, interzicerea ca uce
nicii să mai fie puși la munci is
tovitoare.

La fabrica „Meteor“ din Ploești

se
bo-

partea elementelor oportuniste din 
conducerea P.S.D. care nu vedeau 
cu ochi buni creșterea influenței 
elementelor revoluționare din miș
carea muncitorească asupra tinere
tului, îmbunătățirea organizării 
luptei tineretului, acest lucru s-a 
înfăptuit abia în 1912.

Activitatea cercurilor se intensi
fica. Numărul cercurilor creștea. 
Au luat ființă noi cercuri la 
Brăila, Moreni, Tulcea, Bîrlad 
etc. Se impunea, deci, ca o nece
sitate pentru 
îndrumare a 
țara, unirea 
unui organ 
problemă s-a 
al II-lea al 
mocrat din Romînia care s-a ți
nut în 1912. în rezoluția specială 
în problemele tineretului adopta
tă s-a precizat că: „Cercurile „Ti
neretul Muncitor“ vor avea în 
București un comitet central. Co
misia generală și comitetul (exe
cutiv n.n.) al partidului vor avea 
cîte un delegat în acest comitet,

buna coordonare și 
cercurilor din toată 
lor sub conducerea 

central. De această 
preocupat Congresul 
Partidului Social-De-

Sub influența Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie 
lupta revoluționară în țara 

noastră a cunoscut o creștere pu
ternică. Au luat ființă grupuri 
comuniste. Sub conducerea lor, s-a 
întărit mișcarea revoluționară a 
tineretului muncitor.

Crearea Internaționalei Tinere
tului Comunist în 1919, crearea 
Partidului Comunist din Rominia 
în mai 1921, au avut o uriașă 
influență asupra mișcării revolu
ționare de tineret din (ara noa
stră. A crescut conștiința de cla
să a tineretului muncitor, s-a în
tărit combativitatea Iui revoluțio
nară, a crescut aportul lui la m 
rilc lupte de clasă.

Lupta tineretului revoluționar 
din țara noastră a fost încununa
tă de succes prin crearea Uniunii 
Tineretului Comunist din Romî- 
uia, organizație revoluționară, 
care sub conducerea P.C.R. a stat 
în fruntea luptei tineretului mun
citor pentru înlăturarea putredu
lui regim burghezo-moșieresc, 
pentru triumful societății socialis
te în țara noastra.

Sintetizînd bogata experiență a 
mișcării revoluționare de tineret 
din patria noastră și continuind 
eroicele tradiții ale U.T.C., Uniu
nea Tineretului Muncitor — pă- 
strind ca lumina ochilor princi
piul conducerii de către partidul 
clasei muncitoare — mobilizează 
tineretul la luptă pentru construi
rea socialismului.

Continuînd astăzi tradițiile 
glorioase ale mișcării revoluționa
re de tineret din țara noastră, ti
nerii constructori ai socialismului 
din R.P.R. cinstesc prin noi vic
torii în muncă și învățătură cea 
de-a 50-a aniversare a creării cer
cului „Tineretul Muncitor“.
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N. S. HRUȘCIOV: Uniunea Sovietică 
va continua eforturile în lupta pentru pace 
Schimbul de scrisori între Chakravarti Radjagopalacharia și N. S. Hrușciov

MOSCOVA 31 (Agerpres). —, 
TASS transmite : In noiembrie ~ 
decembrie 1957 între Chakravarti 
Radjagopalacharia, fruntaș al vie
ții publice și politice din India, și 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. ol P.C.U.S., a intervenit un 
schimb de scrisori ale căror texte 
sînt publicate în numărul din fe
bruarie al revistei politico-științi
fice lunare „Mejdwarodnaia 
Jizni“.

In scrisoarea sa Radjagopalacha
ria îi propune lui N. S. Hrușciov 
ca Uniunea Sovietică să renunțe 
în mod unilateral la folosirea ar
mei termonucleare în scopuri mi
litare. Dacă veți face o asemenea 
declarație, scrie ei, Occidentul va 
trebui să se încline cu venerație 
și respect în fața „înaltei dv. mo
rale“.

In scrisoarea sa de răspuns din 
8 decembrie N. S. Hrușciov scrie 
că în prezent împrejurările nu per
mit, din păcate, guvernului sovie
tic să-și asume această obligație 
unilaterală.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
atita timp cît guvernele puterilor 
occidentale nu se declară gata să 
pășească pe calea unor măsuri 
concrete de dezarmare și să re
nunțe la folosirea armei atomice 
și cu hidrogen, Uniunii Sovietice 
nu-i rămîne nimic altceva de fă-

cut decît să continue eforturile 
în lupta pentru pace, explicînd 
popoarelor cît de dăunătoare este 
politica dusă în prezent de cercu
rile imperialiste.

Intr-o a doua scrisoare care 
poartă data de 10 decembrie, Rad- 
jagopalacharia și-a exprimat din 
nou convingerea că renunțarea 
unilaterală a Uniunii Sovietice la 
arma termonucleară va determina 
Statele Unite și aliații lor să ur-

la 
a

meze acest exemplu și va duce 
încetarea războiului rece și 
cursei înarmărilor.

In răspunsul său N. S. Hrușciov 
scrie că Uniunea Sovietică nu o 
dată a luat hotărîri unilaterale în 
domeniul dezarmării așteptînd ca 
alții să-i urmeze exemplul. In ul
timii .doi-trei ani, a spus el, 
U.R.S.S. și-a redus armata cu a- 
proape 2 milioane de oameni, dar 
acest exemplu nu a fost urmat.

In Uniunea Sovietică oamenii muncii propun 
candidați în alegerile pentru 

Sovietul Suprem ai U. fi. S. S.
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: La Moscova au 
început 
cadrul 
propun 
pentru 
U.R.S.S., organul legislativ 
prem al Uniunii Sovietice.

Colectivul uzinei de proiectoare 
din Moscova a hotărît să propu
nă drept candidat pe Nikita 
Hrușciov, prlm-secretar al Comi
tetului Central al P.C.U.S. Ni
kita Hrușciov este propus drept 
candidat la locui de deputat în

la 1 februarie adunări în 
cărora oamenii muncii 
candidați în alegerile 
Sovietul Suprem al 

su-

Sovietul Uniunii în circumscrip
ția electorală Kaiinin din orașul 
Moscova.

O adunare electorală a avut 
loc de asemenea la 1 februarie la 
Institutul de ingineri ai trans
portului feroviar din Moscova. 
Aci a fost propus drept candidat 
Viktor Blajenov, mecanic șef al 
depoului Moscova-triaj.

Adunări electorale au mai avut 
loc la 1 februarie ia combinatul 
de aliaje dure, la uzina „Stanko- 
lit“, și la o serie de alte între
prinderi din Moscova.

Publicul londonez 
apreciază cu căldură 
manifestările artei 

și culturii romînești 
în capitala Angliei
LONDRA 1 (Agerpres). — Co

respondență specială: în capitala 
Angliei se desfășoară zilele aces
tea manifestări aie artei și cultu
rii romînești.

Vineri seara a avut loc Ia Lon
dra în sala Albcrt Hali cel de-al 
treilea concert dirijat de maestrul 
Constantin Siivestri, artist al po
porului, cu orchestra britanică 
„London Philharmonic“.

Presa engleză continuă să pu
blice aprecieri extrem de elogioa. 
se la adresa dirijorului romîn.

★
Ansamblul de cîntece și dansuri 

C.F.R. Ciulești își continuă cu 
succes turneul întreprins în An
glia. Spectacolele pe care artiștii 
poporului romîn le prezintă zilnic 
la teatrul „Princess“ din Londra 
se bucură de calda apreciere a 
publicului.

Peste cîteva zile ansamblul își 
va continua turneul în alte orașe 
ale Angliei printre care Blackpool, 
Edinburg și Huli.

La 1 februarie, sub semnul entuziasmului
------------------------------------------------------------,    - ------------------------- ------------- a —— ■     —  

A fost proclamată 
Uniunea egipteano - siriană

Sesiunea Adunării 
reprezentanților populari 

pe întreaga Chină

HANOI 1 (Agerpres). — La 31 
ianuarie noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Romîne în R. D. 
Vietnam, Teodor Rudenco, a pre
zentat scrisorile sale de acreditare 
președintelui R. D. Vietnam, Ho 
Și Min.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R. P. Romîne 
a transmis președintelui Ho Și 
Min, guvernului și poporului 
vietnamez salutul cordial al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, al guvernului și 
poporului romîn.

EI a exprimat sentimentele 
adînci de dragoste și stimă pe 
care poporul romîn le nutrește 
pentru viteazul și harnicul popor 
vietnamez și a urat guvernului și 
poporului vietnamez noi succese 
în opera de construire a unei vieți 
noi.

In cuvîntarea sa președintele 
Ho Și Min și-a exprimat satisfac
ția pentru succesele obținute de 
poporul romîn pe drumul cons
truirii socialismului.

In încheiere, asigurînd pe noul 
ambasador de tot sprijinul guver
nului și poporului vietnamez, pre
ședintele Ho Si Min a transmis 
salutări cordiale Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne și poporului ro
mîn.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare președintele 
Ho Și Min a oferit un dineu în 
cinstea ambasadorului R. P. Ro- 
mine în R. D. Vietnam.

PEKIN 1 (Agerpres). — La 1 
februarie s-a deschis la Pekin se
siunea Adunării Reprezentanților 
populari din întreaga Chină.

Din prezidiul sesiunii fac parte 
MAO ȚZE-DUN, președintele Re
publicii Populare Chineze, C1U 
DE, vicepreședinte al R. P. Chi
neze, LIU ȘAO-Ț1, președintele 
Comitetului permanent al Adu
nării reprezentanților populari din 
întreaga Chină, CIU EN-LAI, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze și alți conducători 
ai Republicii Populare Chineze.

A fost adoptată următoarea or
dine de zi a sesiunii: Raportul 
cu privire la executarea bugetului 
de stat pe 1957 și cu privire la 
proiectul bugetului de stat pe 
1958 (raportor — LI SIAN-NIAN, 
locțiitor al premierului Consiliu
lui de stat, ministrul de Finanțe 
al R. P. Chineze); proiectul pla
nului de dezvoltare a economiei 
naționale pe 1958 (raportor — 
BO 1-BO, locțiitor al premierului 
Consiliului de Stat); raportul vice
președintelui Comitetului perma
nent al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină, PIN 
CiJEN, cu privire la activitatea 
Comitetului permanent al Adună
rii reprezentanților populari din 
întreaga Chină ; raportul preșe
dintelui Comitetului pentru pro
blemele reformei scrierii chineze 
U lUl-CIJAN, cu privire la alfa
betul fonetic al limbii chineze.

Apoi, participanții la sesiune 
au ascultat raportul comisiei de 
validare. In raport se subliniază 
printe altele că 16 elemente de 
dreapta, care au încălcat princi
piile fundamentale ale Constitu
ției, au fost rechemate de alegă
torii lor din Adunarea reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină. Comisia a examina; pro
punerile comitetelor populare ale 
provinciilor și orașelor, în care 
se cere rechemarea sau înlătura
rea din posturile ce le ocupă a 
altor 38 elemente de dreapta. A-
ceste propuneri au fost făcute în; 
conformitate cu hotărîrile adună
rilor locale ale reprezentanților 
populari. In ele se subliniază că 
aceste elemente de dreapta prin' 
poziția lor anticomunistă, anti
populară și antisocialistă și prin 
acțiunile lor au încălcat princi
piile fundamentale ale Constitu
ției și au pierdut dreptul de » 
mai fi deputați populari.

Sub lozinca: „Marea 
Baltică - o mare a păcii"

BERLIN 1 (Agerpres). Potrivit 
hotărîrii guvernului R.D. Germane, 
între 5 și 13 iulie a.c. se va desfă
șura la Rostock Săptămîna păcii 
țărilor din bazinul Mării Baltice. 
La sărbătorirea acestei săptămîni, 
care va fi organizată sub lozinca 
„Marea Baltică — o mare a păcii“ 
vor participa invitați din țările din 
bazinul Mării Baltice.

lari din întreaga Chină să le re
tragă celor 38 de persoane drep
tul de a participa la actuala se
siune.

Deputății au aprobat raportul 
comisiei de validare.

Li Sian-Nian, locțiitor al pre
mierului Consiliului de stat, mi
nistru de Finanțe a luat cuvîntul 
în legătură cu primul punct de 
pe ordinea de zi.

Potrivit calculelor preliminare, 
a spus raportorul, veniturile bu
getului pe anul trecut au depășit 
cele prevăzute și s-au cifrat la 
30,7 miliarde iuani. In ce privește 
cheltuielile bugetului ele se ci
frează la suma de 30,5 miliarde 
iuani.

Ooupînd-u-se de proiectul de 
buget pe anul curent, raporto
rul a subliniat, că anul 1958 
constituie începutul celui 
doilea cincinal. Pentru a 
sforma cît mai repede țara noa
stră într-o putere socialistă, cu o 
industrie modernă, cu o agricul
tură modernă și cu o știință și 
cultură moderne — a declarat Li 
Sian-nian, — întregul nostru po
por depune eforturi permanente, 
desfășoară în mod consecvent 
construirea socialismului con
form principiului „mult, repede, 
bine și cu economie“, luptă pen
tru ca în următorii 15 ani, sau 
într-un termen ceva mai lung, 
să ajungă din urmă sau să în
treacă Anglia în ce privește vo
lumul producției de oțel și de 
alte tipuri importante de produ
se industriale, pentru a înfăptui 
înainte de termen principalele 
prevederi ale programului de 
dezvoltare a agriculturii R. P. 
Chineze, precum și pentru a se 
apropia, intr-o perioadă nu prea 
înde.ungată de nivelul cel mai 
înaintat din lume in domeniul 
celor mai importante ramuri ale 
științei și tehnicii, sau de a a- 
junge la acest nivel“.

Proiectul de buget prevede la 
capitolul venituri suma de 33,63 
miliarde iuani, la cheltuieli — 
33,63 miliarde iuani.

Li Sian-nian s-a ocupat apoi 
de unele particularități ale chel
tuielilor bugetare pe anul curent.

In încheiere, raportorul s-a o- 
cupat de problema îmbunătățirii 
sistemului de dirijare a finanțelor, 
de îmbunătățirea activității or
ganelor locale.

Apoi a luat cuvîntul Pîn Cljen, 
Comisia de validare consideră care a prezentat raportul cu pri- 

yire la activitatea Comitetului 
permanent al Adunării reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină.

Sesiunea își va continua lu
crările luni 3 februarie.

că potrivit legii aceste elemente 
de dreapta nu mai au nici un 
drept legal de a se considera de
putati populari. In legătură cu 
aceasta comisia a propus sesiunii 
Adunării reprezentanților popu-

de-al 
tran-

Trupe sovietice cu un efectiv 
de poște 41.000 de oameni 

au fost retrase de pe 
teritoriul R. 0. Sermane
BERLIN 1 (Agerpres).— TASS 

transmite : După cum transmite 
agenția A.D.N., la 31 ianuarie, 
generalul de armată M. V. Zaha
rov comandantul suprem al gru
pului ds trupe sovietice din Ger
mania, a vizitat pe Otto Grote- 
wohl, primul ministru a! R. D. 
Germane și pe Walter Ulbricht, 
prim secretar al C.C. al P.S.U.G. 
Generalul de armată M. V. Zaha
rov a informat pe O. Grotewohl 
și pe W. Ulbricht cu privire la 
îndeplinirea retragerii unor tru
pe‘sovietice cu un efectiv de pe
ste 41.000 de oameni de pe teri
toriul Republicii Democrate Ger
mane în conformitate cu hotărî- 
rea din 21 decembrie 1957 a 
vietului Suprem al U.R.S.S.

Lupta împotriva 
devîatorilor 
de dreapta 

în R. P. Chineza
PEKIN 1 (Agerpres). La 

ianuarie Comitetul permanent
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Ch.nă a hotă
rît să destituie din funcțiile lor 
trei miniștri -deviatori de dreapta 
care au încălcat principiile fun
damentale ale Constituției. Este 
vorba de Cijan Nai-ți, ministrul 
alimentației, Cian Bo-ciun, minis
trul comunicațiilor și Lo Lun-tzi, 
ministrul industriei forestiere. Co
mitetul Permanent a luat aceas
tă hotărîre în urma propunerii 
premierului Consiliului de Stat, 
Citi En-iai, propunere care fu
sese aprobată de plenara Consi
liului de Stat.

La 31 ianuarie președintele Mao 
Țze-dun a dispus înlăturarea ce
lor trej miniștri din funcțiile lor.

încheierea unui aranjament 
pentru reglementarea 

schimburilor de mărfuri 
între R. P. R. și Spania

PARIS 1 (Agerpres). — La 28 
ianuarie 1958 a avut loc la Paris 
încheierea unui aranjament pen
tru reglementarea schimburilor de 
mărfuri între R.P.R. și Spania.

Aranjamentul prevede un 
schimb de mărfuri de cca. 6.500.000 
dolari de fiecare parte și în spe
cial :

export romînesc : material fero
viar rulant, instalații de foraj, ma- 
șini-unelte, mașini agricole și trac
toare, produse chimice printre ca
re derivate de petrol și produse 
farmaceutice, cherestea și diverse 
produse alimentare ;

export spaniol : produse alimen
tare, măsline, ulei de măsline, ci
trice, plută, piei brute și prelucra
te, extract de tananți, wolfram, 
produse metalice.

CAIRO 1 (Agerpres). — După cum anunță pos
tul de radio Cairo, în după amiaza z lei de 1 fe
bruarie a fost proclamată uniunea dintre Siria și 
Egipt. Semn' rea într-un cadru solemn a documen-“ 
tului prin care se consacră unirea Egiptului și Si
riei a avut loc la palatul prezidențial. Cortegiul 
oficial în care se aflau președinții Nasser și Kuatli 
— relatează agenția France Presse ■— și-a croit 
cu greu drum prin străzile principale ale orașului 
care erau pline de □ mulțime care-și manifesta 
puternic entuziasmul. Pe tot parcursul cortegiului 
mulțimea a ovaționat noua uniune arabă și pe 
Nasser și Kuatli.

Documentul proclamării noului stat a fost semnat 
de președintele Egiptului Nasser și de președintele 
Republicii Si’ria, Kuatli, înconjurați de miniștri, 
conducători militari și membri ai parlamentelor 
celor două țări. Apoi documentul a fost semnat de 
miniștrii cabinetelor egiptean și sirian. In acest 
timp, relatează postul de radio Cairo, populația 
orașului dansa și cînta în jurul clădirii în care se 
desfășura ceremonia oficială. ’

■ După semnarea documentelor a avut loc un uriaș 
miting popular în fața Palatului prezidențial. In 
cadrul mitingului, în numele președinților Nasser 
și Kuatli, primul ministru al .Siriei, Sabri Asali, a 
dat citite actului de proclamare a Uniunii siriano-

egiptene. Premierul Asali a anunțat că noul stat 
va fi condus de un președinte, va avea un parla
ment, un guvern și o singură arțnată. Parlamentele 
Siriei și Egiptului, a adăugat Asali, vor fi convo
cate în ziua de 5 februarie pentru a lua act în mod 
solemn de crearea noului stat arab unit. In decurs 
de 30 de zile după ratificarea acordului siriano- 
egiptean cu privire la unirea celor două țări, po
poarele Egiptului și Siriei vor fi chemate ca . pe 
calea unui referendum să aprobe această Uniune 
și să aleagă pe noul președinte al Uniunii Egip- 
teano - Siriene.

In cadrul mitingului a maj luat cuvîntul 
președintele Nasser, ovaționat de mulțime. Nasser 
a declarat că popoarele Egiptului și Siriei nu vor 
mai fi supuse niciodată jugului străin și tiu vor 
mai suferi umilințele din trecut. In această zi 
glorioasă a națiunii arabe, a spus președintele 
Nasser, trebuie să ne îndreptăm privirile spre 
viitor Și să ne gîndim la construirea țării noa
stre, să ne ridicăm potențialul economic și iă 
îmbunătățim soarta popoarelor noastre. In În
cheiere președintele Nasser a chemat popoarele 
arabe să se unească, amintind că imperialismul 
a urmărit întotdeauna să dezbine națiunile pen
tru a le subjuga.

So-

31 
al

Trei oameni și... un al patrulea
(Urmare din pag. I-a)

cului, o mină îl salută.
— Mecanic de loco

motivă... Asta am fost 
eu...

i — In război ai venit
J în Romînia ?
{ — Grăbit ețti tine-
I re... Nu... n-am fost în

timpul războiului în 
| Romînia, ci după a-

ceia. Am condus unul
X din primele trenuri cu
ț bumbac sovietic pen-
• tru Romînia. Poate
I primul. Nu știu exact.

Mai tîrziu, am condus 
mai multe. M-am îm
prietenit cu oamenii 
voștri...

Trenul nostru se 
pregătea să pornească. 
Unde-i bătrinelul ? In
tr-o clipă de neatenție 
a noastră, dispăruse. 
Ciudat. De ce ne-a pă
răsit ? Imposibil de 
explicat. Dar... lată-l 
venind in goană. Agita 
o bucată de hîrtie co
lorată, se odihni cîteva 
clipe lingă o măsuță 
și scrise ceva cu un 
virf de creion. Era o 
ilustrată ieftină, de 
cîteva copeici, care că
pătase o imensă valoa-

s- ® ut • -n- ■

re pentru noi prin in
scripția lapidară de pe 
verso : „De la un prie
ten al poporului ro- 
min, Alexeev“.

Seara moscovită este 
fascinantă. Țesătura lu
minoasă a milioanelor 
de becuri, circulația a- 
mețitoare a limuzine
lor, mulțimea ce se re
varsă veselă pe străzi 
— incintă pe bucu- 
rețteanul obișnuit cu 
dimensiunile orașului 
lui. Seara, la Moscova, 
totdeauna ești tentat 
să te plimbi, să asculți 
sunetele grave ale clo
potelor turnului Spaski 
ți să admiri linia mo
numentală a noilor 
construcții, intr-o sea
ră mă plimbam pe șo
seaua laroslavski. Dru
mul mi-era cunoscut : 
nu departe intrai în 
lumea de basm a ex
poziției agricole unio
nale. In seara aceea am 
cunoscut un bărbat ce 
lăsase în urmă anii ti
nereții. Mi-a strîns mi
na cu vigoare ți și-a 
rostit numele : Vasil
Vasilievici Semionov. 
Fapt divers. La Mos
cova cunoști 
meni, pentru

mulfi os
ci mosco-

<r -s- v- a? *r

INTR-O ATMOSFERĂ 
DE SĂRBĂTOARE

AU LOC ALEGERILE 
DIN POLONiA

VARȘOVIA 1 (Agerpres) PAP 
transmite: La 31 ianuarie au în
ceput alegerile în 1.025 de cir
cumscripții electorale industriale 
din Polonia.

La centrele de vot din Silezia 
Inferioară alegerile s-au desfășu
rat într-o atmosferă festivă. Pri
mii alegători s-au prezentat în 
fața urnelor înainte de a merge 
la lucru.

In regiunea Poznan, la 18 cir
cumscripții electorale industriale 
s-a terminat votarea la orele 20 
în ziua de 31 ianuarie.

La toate circumscripțiile elec
torale industriale din Zykardow, 
și Varșovia s-a termihat votarea 
la ora 18 în ziua de 31 ianuarie. 
Conform datelor provizorii, la a- 
ceste circumscripții s-au prezentat 
93 la sută din alegători care au 
votat pentru candidații Frontului 
Unității Naționale.

S.U.A. au lansat un satelit artificial al pămîntului
* Satelitul american are o greutate de 13 kg (în schimb «pulnik Jl 
sovietic are 508 kg.) * -atoriiă dimensiunilor lui reduse satelitul nu va 

putea fi observat cu ochiul liber * Realizatorul lui ese savantul 
german Verner von Braun ♦ France Presse: „Micul satedt nelocuit 

al S.U.A. este greu comparabil cu predecesorii săi sovietici“
WASHINGTON 1 (Agerpres).— 

Academia națională de științe 
din S.U.A. a anunțat în mod ofi
cial că sîmbătă la or.a 3,55 gmt, 
Statele Unite au lansat un sate
lit artificial al pămîntului.

Hagerty, secretarul Casei Albe
pentru problemele 
declarat că satelitul 
orbită.

Satelitul american 
denumit „explorator“ 
cilindrică cu un diametru de 15 
cm. și o greutate de 13,365 kilogra
me, față de 83,600 kilograme cît a 
cîntărit primul satelit artificial 
al pămîntului lansat de. Uniunea 
Sovietică cu patru luni în urmă, 
la 4 octombrie 1957, și de 508,300 
kilograme, . greutatea celui de-al 
doilea sputnik sovietic, care are 
forma conică cu înălțimea de 
4.95 metri.

Oamenii de știință americani 
precizează că datorită dimensiu
nilor lui reduse satelitul nu va 
putea fi observat cu ochiul liber.

Pe satelit au fost instalate două 
aparate de radio emisie dintre 
care unul își va înceta semnalele 
după 15 zile. Cel de-al doilea a- 
parat va emite semnalele timp de 
2-3 luni.

După cum precizează agenția 
United Press. realizatorul acestui 
satelit este dr. Verner von Braun 
în prezent șeful programului pen
tru crearea de rachete al armatei 
terestre americane. Se știe că ger
manul von Braun care este de a- 
.semenea creatorul 
V-l și V-2 lansate 
la sfîrșitul celui 
război mondial, s-a 
S.U.A. și a obținut 
■mericană.

Alături de von Braun au 
crat James van Allen, de

de presă, a 
a intrat pe

Universitatea din statul 
și dr. William Pikering, 
Institutul tehnologic din 
fornia.

împreună cu von Braun 
creaza 30 de specialiști 
mani în domeniul 
chetelor.

Agenția United 
noaște că sputnicii 
„au fost niște giganți“ în compa-

Iowa, 
de la
Cali-

Iu-
ger- 

tehnicii ra-

Press recu- 
sovietici —

care a fosț ,. __ , _ a = ...
are o formă . rație cu satelitul american.

Agenția France Presse după ce 
amintește că satelitul american 
„a fost devansat cu mult în cos
mos de sputnicii sovietici“ subli
niază că „micul satelit nelocuit 
al S.U.A. este greu comparabil 
cu predecesorii săi sovietici și în 
special cu cel de-al doilea sput
nic, cu pasagera sa Laica“.

După cum arată comentatorul 
agenției United Press, D. Gonza
les „oficialitățile americane nu 
cred că răsunetul pe care îl va 
avea în întreaga lume acest eve
niment va fi prea important din 
cauza realizărilor precedente ale 
Rusiei în același domeniu“. Ace
lași comentator amintește că „eșe
cul rachetei „Vanguard“ în de
cembrie a dăunat serios prestigiu
lui american, făcîndu-1 poate să 
ajungă la cel mai jos nivel cu
noscut după război“. Intr-adevăr 
se știe că. la 6 decembrie, racheta 
purtătoare a primului satelit pe 
care intenționau să-l lanseze 
S.U.A. a făcut explozie pe sol. 
Acest Jnsucces a fost cu atît mai 
răsunător cu cît, la 9 octombrie 
președintele Eisenhower anunțase 
că lansarea primului satelit arti-

rachetelor 
de hitleriști 
de-al doilea 
stabilit 
cetățenia

în
a-

tar
la

lansarea primului satelit arti-

Telegrama 
de Științe a

viții sînt extrem 
comunicativi.

— Ce mai este ; 
la lăți ?

Am rămas uimit. 
— La lăți ?
— Da... Teiul

de

nou

lui 
Eminescu mai există ?' 
Mi-aduc aminte de 
Copou...

Era în nuanțarea 
frazelor ceva din dra
gostea pentru locurile 
natale, Vasil Vasilievici 
o fi originur din lași? 
Nici gind. Cunoștința 
mea era moscovit din 
generație în generație. 
Enigma s-a dezlegat 
simplu, ca un ghem 
pe care îl desfaci. Se
mionov luptase ca arti- 
lerist pentru eliberarea 
lașului și îndrăgise o- 
roșul, locuitorii lui.

— Cum o duc țăra
nii ? Prin ’44 
cut prin multe 
mînești. Mare
era...

A urmat o 
despre

am tre- 
sate to- 
mizerie

disctțție 
despre Romînia de 
ieri ți de azi. O dis
cuție de două ore, pur
tată pe asfaltul străzii, 
lingă același colț de 
clădire. Vasil Vasilie- 
viei se bucura sincer 
cînd îi vorbeam despre

succesele noastre. O 
bucurie pe care na o 
exprimau cuvintele 
pompoase, ci gesturi și 
reacții spontane, firești, 
eliberate de artificiali
tate.

O seară mai tîrziu 
mă aflam într-o locuin
ță modestă dinlr-un în
depărtat cartier mosco
vit. Eram oaspetele u- 
nui simplu om sovie
tic, al zidarului Vasil 
Vasilievici Semionov.

Invalidul din Jme- 
rinka.

Pensionarul din Ko- 
notop.

Zidarul din Moscova.
Trei oameni. Am 

cunoscut însă și un al 
patrulea. Un belgian, 
domnișor 
bancare, 
ne-a pus față-n 
în holul 
,Afoskvau și discutam 
despre prietenie

—■ .Prietenie? — 
replicat 
trebuie 
rire in

M-am 
trei. Aur ? Da, 
inimi de aur...

Trei oameni și... un 
al patrulea.

cu conturi 
Intîmplarea 

față 
hotelului

mi-a
el. Prietenia 

să aibă acope- 
aur...
gîndit la cei

dar

'S ’S» 'n 'K T? •; t!' T: W® 'T ~-

!

MOSCOVA. — Prezidiul Sovietu- 
lui Suprem al U.R.S.S. a conferit 
mareșalilor Uniunii Sovietice Bl- 
riuzov și Greciko titlul de Erou al 
Uniunii Sovietice pentru faptul efi 
în perioada Marelui Război pen. 
tru Apărarea Patriei ei au coman
dat cu pricepere trupele și eu dat 
dovadă de curaj și eroism în lupta 
împotriva cotropitorilor germano- 
fasciști. Mareșalului Budionîi i s-a 
conferit titlul de Erou al Uniunii 
Sovietice pentru merite remarca
bile în crearea forțelor armate al’ 
U.R.S.S. și apărarea Statului So
vietic împotriva dușmanilor patriei, 
cu care prilej a dat dovadă de 
eroism.

SOFIA. — La 1 februarie s-a 
deschis prima sesiune a Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria a celei 
de-a 3-a legislaturi. Sesiunea va 
discuta și va adopta proiectul de 
lege cu privire la bugetul Republi- 
cil Populare Bulgaria pe 1958 și o 
serie de alte proiecte de lege.

COLOMBO. - La 1 februarie V. 
Slroki. președintele guvernului Re
publicii Cehoslovace și S. Banda- 
ranalke, primul ministru «1 Ceylo
nului. au dat publicității comuni
catul comun în care relevă printre 
altele dezvoltarea cu succes a co
merțului și legăturilor culturale 
dintre cele două țări și își exprimă 
speranța că aceste relații vor cu
noaște și în viitor o continuă dez
voltare spre avantajul reciproc al 
celor două țări.

TIRANA. — Intre guvernele Re 
publici! Populare Albania și Gre. 
ciel a fost realizat un acord cti 
privire la lucrări comune pentru 
curățirea strîmtoril Corfu de even- 
ttiale mine rămase din perioada ce- 
lui de-al doilea război mondial. în 
vederea elaborării măsuri!ar prac
tice. părțile au ajuns la un acord 
cu privire la o fntîlnire a repre
zentanților celqr două guverne tn 
orașul Corfu, la 3 februarie.

MONTEVIDEO. — In seara zilei 
de 31 ianuarie, la Montevideo 
15.000 de muncitori de la între
prinderile textile au declarat o 
grevă de 24 de ore în sprijinul re
vendicărilor lor economice.

ziocnire trebuie să fie un pretext 
pentru aducerea în țară a torțelor 
armate americane și pentru ocupa
rea de către S.U.A. a celor mal im. 
portante regiuni strategice ale 
țării.

BERLIN. — După cum transmite 
corespondentul din Bonn al agen
ției A.D.N., potrivit înțelegerii cu 
Adenauer șl în conformitate cu 
așa-numitul acord de compensații,

R. F. Germană urmează să livreze 
forțelor armate ale Israelului echi
pament militar, armament și mu
niții.

CARACAS. — Din surse guver. 
namentale se anunță că fostul die- 
tator al Venezuelei, Perez Jime
nez, care a fugit în Republica Do 
minicană, a cerut viza americană 
pentru a pleca la Miami, statul 
Florida.

In ghidurile pentru turiștii americani se vorbește foarte mult 
de Italia de sud. Pagini întregi sînt consacrate peisajelor mi
nunate, ruinilor pitorești ale templelor antice, aerului îmbietor, 
reconfortant...

Aceste ghiduri, care vorbesc pe larg despre evenimente ce au 
avut loc în urmă cu mii de ani, trec însă cu vederea viața locui, 
torilor din sudul Italiei moderne. Și nu întîmplător.

In fotografia de față vedeți o imagine a vieții orașului contem. 
poran Eboll. Aici locuiesc 7.096 de bărbați. Dintre ei 3.500 sînt 
șomeri.

DAMASC. — Sub semnătura lui 
Riad Bandak ziarul „Alif-Ba" a 
publicat un articol în care se spune 
că ministrul Afacerilor Externe al 
Iordaniei, Samir Er.Rifal, pregă
tește o nouă provocare împotriva 
poporului iordanian. Scopul aces 
tei provocări, se spune în articol, 
este de a organiza în orașul Beth- 
leien o puternică ciocnire între 
creștini și musulmani. Această

ficial al pămîntului de către 
S.U.A. va avea loc în decembrie 
1957.

Ulterior, guvernul american și-a 
exprimat speranța că se va putea 
realiza lansarea înainte de confe
rința N.A.T.O. care a avut loc la 
Paris la jumătatea lunii decem
brie. După ce și această speranță 
a fost spulberată „s-a pus totul 
la bătaie, potrivit agenției France 
Presse. lucrîndu-se de data acea
sta în cel mai mare secret pentru • 
ca un satelit american să se poată 
alătura sputnicilor înainte de anul 
1958 spre a se confirma astfel în 
extremis profeția 
Albe“.

După cum se știe 
încercare a eșuat de

Observatorii
deră insă că Statele Unite rămîn 
pe locul doi în cursa pentru cu
cerirea spațiului cosmic și că 
este foarte puțin probabil ca ele 
să ajungă vreodată pe primul 
loc.

șefului Casei

această nouă 
asemenea.

occidentali ccnsi-

I
>

a
Sputnikul sovietic 
înconjurat pămîntul 

de 1292 oii
MOSCOVA. — Pînă la 2 februa

rie la ora 6 dimineața cel de-al 
doilea satelit artificial al pămtn- 
tului a înconjurat globul de 1.292 
ori.

Academiei 
U. s. s.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite: Academia de 
Științe a U.RS.S. a felicitat pe oamenii de știință americani 
cu prilejul lansării cu succes a satelitului artificial al pămîntului.

In telegrama adresată președintelui Academiei naționale a State
lor Unite ale Americii D. Bronk ți președintelui Comitetului na
țional pentru organizarea Anului Geofizic Internațional S. Kaplan 
se spune :

„Academia de Științe a Uniunii Sovietice felicită pe oamenii de 
știință șj inginerii americani care la 31 ianuarie 1958 au lansat 
cu succes un satelit artificial »1 pămîntului. Am fost convinși că 
dificultățile de ordin științific și tehnic întîmpinate în încercările 
de a lansa satelitul artificial vor fi lichidate cu succes de oamenii 
de știință din S.U.A. care participă la construirea sateliților în 
cadrul programului Anului Geofizic Internațional.

Academie de Științe a U.R.S.S. își exprimă speranța că satelitul 
sovietic și cel american oare zboară în jurul 
vor îmbogăți știința cu noi descoperiri și vor 
reasică colaborarea în scopuri pașnice dintre 
din țările noastre“.

Telegrama a fost 
dintele Academiei de 
ședințele Comitetului

globului pămintesc 
permite să se întă- 
oamenii de știință

Nesmetenov, preșe-semnată de Aleksandr
Științe a U.R.S.S., și de Ivan Bardin, pre- 
interdepartamentai pentru măsuri cu carac-

ter științific legate de Anul Geofizic Internațional.
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Trăscău, călăuziți de ungurul Ja. 
rai, atacară și pîrjoliră castelul, 
punînd pe goană pe castelani 
Răscoala fu înăbușită în sîngc.

porneau să cucerească înăl- 
din Caucaz. Acești tineri în-

Istoria smgeroasă

„Musca albastra“
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a marginea Apuse
nilor, acolo unde 
munții se stră
duiesc într-o ulti
mă încercare să-și 
înalțe trufaș frun
tea deasupra în
tinsei câmpii a Ar

iCheile Bicazuiul... De bună seamă nici cei mai 
Iscuslfi maiștri n-ar fi fost în stare să se întreacă 
cu măiestria naturii. Frumusețea de nedescris a 
acestor locuri va putea fi cunoscută și de turiștii 
străini. Aici, O.N.T. Carpați va organiza în anul 
acesta primele excursii.

dealului, se află pe o stîncă singu
ratecă și golașă ruinele unui cas
tel. Pietrele zidurilor se macină 
dar amintirea sîn geroasei or vre
muri de odinioară mai stăruie încă 
în mintea oamenilor de pe acele 
meleaguri.

...în preajma castelului grofilor 
Thoroczkay se aflau mai demult 
sate de iobagi romîni și unguri 
care trudeau laolaltă pe pămîntu- 
rile nobiliare. Cînd s-au descoperit 
în măruntaiele muntelui zăcăminte 
de fier, au fost aduși meșteri to- 
pitori austrieci din Eisenwurzel, 
oare au primit acte care le garan
tau libertatea. Intr-un act oficial de 
la curtea regelui Andrei HI (în
ceputul sec XIII.) se pomenește 
pentru prima oară despre coloni
știi austrieci de la Trăscău (azi 
Remetea).

Nestatornicia și nesiguranța a- 
celor vremuri tulburi i-a îndem
nat probabil pe meșterii din Trăs
cău să-și încredințeze prețioasele 
lor acte cu peceți regale, grofului 
Thoroczkay din Colțești, stăpînul 
tuturor acelor sate și pămînturi. 
De unde aveau ei să bănuiască ne
norocirea ce-i pînde>a? In anul 
1514 izbucni răscoala lui Gheorghe 
Doja. Ea s-a întins și pe domeni
ile grofilor Thoroczkay iar falni
cul castel căzu pradă flăcărilor. Au 
ars podoabe, îmbrăcăminte, provi
zii... au ars și actele cancelariei 
castelului. După înăbușirea răs
coalei în singe, nobilii începură 
să-și refacă avutul. Pe baza unor 
pretinse rămășițe de pergament 
ars, groful Thoroczkay confecțio
na la Budapesta, cu asentimentul 
dietei nobililor, niște acte din care 
reieșea că meșterii liberi din Trăs
cău erau de fapt iobagii lui .Meș
terii năpăstuiți au deschis un pro
ces ce avea să se stingă abia în 
1818 și în disperarea lor au ri
dicat adesea armele să-și recapete 
drepturile.

In anul 1702, tribunalul din Si-

biu dădu o hotărîre în favoarea 
familiei Thoroczkay, pe care locui
torii Trăscăului refuzară s-o exe
cute iar cei doi fruntași ai lor — 
Ekkart Andras și Szabo Gergely — 
protestară împotriva deciziei tri
bunalului. Groful spînzură pe cei 
doi răzvrătiți ți cheamă în ajutor 
trupele austriece conduse de ge
neralul Rabutin. Țăranii se re
traseră în biserica satului unde 
încercară să se împotrivească, dar 
copleșiți de asediatori fură nevoiți 
să cedeze. Țăranii fură obligați să 
semneze o declarație de renunțare 
la orice fel de drepturi. Trupele 
se retrăseseră și lucrurile păreau 
a se fi liniștit. în semn de stator
nică aducere aminte a celor uciși 
și ca un îndemn la veșnică nesu
punere, locuitorii satului și-au zu
grăvit atunci în roșu chenarele fe
restrelor... După atîtea 
ce-au trecut, oasele din 
(Remetea), oare au mai 
vremii, poartă încă și azi 
insîngerate la ferestre, 
astfel din vremi apuse ecoul su
ferințelor și luptelor poporului în
setat de libertate.

ovestea sângeroasă 
a castelului e de
parte insă de a 
se fi încheiat 
aici. La numai doi 
ani de la eveni
mentele istorisite, 
trăscănenii se răz

vrătiră din nou iar satul fu in
cendiat de trupele generalului Tie- 
ge. Dar nobilii castelani nu învă
țau nimic din faptele istoriei și 
pofta lor de înavuțire creștea me
reu. Un autor anonim nota cu a- 
mărăciune la 1782 într-un jurnal 
personal: „Tot în acest an a fost 
mare execuție (judecată de pedep
sire) printre romînii din Remetea 
ji Ponor. Atunci a început Sigis- 
mund Thoroczkay să-și împovăre
ze. iobagii cu munci insuportabile“.

La doi ani după ce au fost scri
se aceste aniare rînduri, în munții 
Apuseni izbucni răscoala lui Ho- 
ria, Cldșca și Crișan. Tobagii ro
mîni de prin părțile munților

PEISAJ NOU
Unor redactori de 

la o rçpistà respecta
bilă din S.U.A. le-a 
venit ideea să invite 
un om de cultură 
francez crezînd că 
vor putea informa 
apoi cititorii despre 
impresiile pe care 
francezul le are în 
privința „modului 
de viață american11. 
Și iată că, luînd ca
lea aerului, drama
turgul Marcel Aymé 
a aterizat peste o- 
cean, în citadela ca
pitalismului con
temporan. Pînă aici 
nimic deosebit. Tă
rășenia începe însă

de acum încolo. Căci 
împărtășindu-și sin
cer impresiile, ace
stea n-au văzut in 
S.V.A. lumina tipa
rului nici pînă azi. 
Motivul e ușor de 
bănuit : cele văzute 
și puse apoi pe hîr
tie de către drama
turg se întorceau îm
potriva organizatori
lor vizitei.

întors însă în Fran
ța, Marcel Aymé a 
scris pe marginea a- 
cestui fapt semnifi
cativ o piesă de tea
tru care are ca te
mă modul de viață

și moravurile din A- 
merica de azi. „Pie
sa — arăta Aymé — 
este consacrată unor 
cercuri americane 
din zilele noastre și 
încearcă să oglin
dească teama pe ca
re ele o resimt față 
de tot ce ar putea 
să le sustragă de la 
business, de la viața 
lor mecanică“.

Acum, „Musca al
bastră“ — așa se 
intitulează piesa — 
a văzut lumina ram
pei la Teatrul 
„Champs Elisée“ din 
Paris.

upă evenimentele 
revoluționare de 
la 1848 iobăgia a 
fost desființată, 
dar amintirea ei 
s-a perpetuat în 
tradiția țăranilor 
din Remetea in

se poate de origi-tr-un mod cît 
nai. Cine admiră azi minunatele 
costume ale localnicilor observă cu 
oarecare uimire că gulerele haine
lor, atît la femei cît și la bărbați, 
sînt din blană de vulpe cu excepția 
capetelor gulerului care sînt din 
blană de iepure. îmbinarea a- 
ceasta de blănuri își are tîlcul ei; 
înainte de 1848, iobagii purtau 
ca semn distinctiv blană de iepu
re. Mai tîrziu după 1848, cînd 
au fost ridicate opreliștele în a- 
ceastă direcție, oamenii au purtat 
mai departe capete de guler din 
iepure, poate în dorința de a avea 
mereu înaintea ochilor aducerea a- 
minte a vremurilor de suferință.

...Au trecut ani ncnumărați și 
viața urmașilor iobagilor de odi
nioară curge pe un făgaș cu totul 
nou. în Remetea este azi o gos
podărie agricolă colectivă iar meș
terii pietrari de aici au dus fai
ma numelui lor în întreaga țară.

VALERIA COLIBAN

...Zrt satul Hodz, prin Cau- > 
cazul de Nord, trăiește un bă- : 
trln care. și-a sărbătorit recent ■ 

. cea de a 141-a aniversare ? H. •
• M. Iaganov (acesta e numele •
• bătrtnului) tși amintește bine •
• răboiul Crimei!, desființarea j
• iobăgie! șl alte evenimente din •
• veacul trecut.
• ...Există fenomene extraordl- •
• nare în ceea ce privește tnsuși- î 
J rea limbilor străine ? Astfel la * 
j Paris trăiește un fenomenal po- * 
: liglot Gr. Colpacci, tn. vlrstă de •
• 60 de ani, care cunoaște la j 
î perfecție aproape 80 limbi stră- •
• ine printre care : franceza, ger- :
• mana, spaniola, portugheza, * 
l rusa, greaca modernă și altele. î
• El citește fără dicționar toate. •
j limbile europene, precum și la- • 
I tina, elina, persana, araba, fin- ; 
: landeza. •

...După o recentă statistică ; 
? se nasc tn prezent In lume In •
• fiecare oră 5.500 de copii, mor : 
î 4.700 persoane, au loc 1000 de *
• căsătorii și 100 de divorțuri ? •
î ...Anul acesta urmează să tn-*
• ceapă turnarea unei coproduc- •
• ții sovieto-britanice închinată j 
; marelui compozitor rus Serghei • 
< Rahmaninov ?
| ..Epidemiile de malarie care •
• au btntuit vreme de peste 1.000 i 
; de ani prin regiunile mărgina- : 
j șe subtropicale ale provinciei î 
: lunnan din sud-vestul Chinei • 
: au fost tn ultimul timp învinse? • 
; ..Jn Republica Democrată*
• Germană se folosește cu succes • 
î o nouă metodă pentru înlătura- * 
: rea stricăciunilor unor auto- • 
ț străzi avariate de pe urma lă- •
• sării terenului ? Porțiunea ava- ; 
i riată este ridicută cu ajutorul'ț 
i aerului comprimat. După ridi- : 
j care se insuflă sub învelișul *
• străzii — de asemenea cu aju- * 
: torul aerului comprimat — ni- •
• sip sau pietriș fin umplîndu-se • 
ț astfel spațiul și autostrada ca- i
• pătă din nou bază solidă.

tttt
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ALPINISMULUI FEMININ
TnnririnnnnrinriroTnnnnrirm

Fotografia veteranelor alpinismului, luată în 1923 cu prilejul 
primei ascensiuni

Acum 35 de ani, în primăvara anului 1923, un grup de 18 stu- 
denți de la Universitatea din Tbilisi, 
țimile înzăpezite ale muntelui Kazbek __ _______ ____ ,........ .... .....
(lăcărați, îndrăgostiți ai naturii, făceau parte din rândurile pionieri
lor alpinismului sovietic, care avea să dobîndească atîtea succese 
strălucite în decursul timpului și puneau bazele de masă ale spor
tului munților.

Printre ei se aflau și cinci fete, tot atît de entuziaste ca și colegii 
lor, care îndrăzniseră să rupă cu prejudecățile trecutului și să do
vedească că alpinismul nu este nicidecum un sport exclusiv „băr
bătesc“. Succesul deplin al expediției a determinat — în anul urmă
tor — o nouă ascensiune, de astădată pe vîrful Elbrus. După în
toarcerea acasă, prof. Nicoladze, șeful expediției a plecat la Londra 
unde a făcut o comunicare în fața Societății Regale de Geografie 
din Capitala Angliei asupra primelor expediții alpine sovietice. 

Prof. Nicoladze a dus cu el și o fotografie a celor cinci curajoase 
au refuzat să creadă că la o aszen- 
participa și femei. Toate confirmările 
de scepticismul de neclintit al brita-

alpiniste, dar geografii englezi 
siune atît de dificilă au putut 
profesorului sovietic s-au lovit 
nicilor.

Astăzi, după 35 de ani de ________ _____ ___„____
îndoiește de realizările neobișnuite ale sportivilor sovietici, nici chiar 
scepticii britanici. Și astfel, Societatea Regală de Geografie din 
Londra s-a hotărît să înregistreze „postum“ neobișnuita realizare a 
alpinistelor sovietice. Mai mult decît atît: unii membri ai societății 
au fost curioși să afle ce s-a întîmplat în decursul anilor cu vetera
nele alpinismului feminin și s-au interesat de soarta lor. Și iată răs
punsul pe care l-au primit.

Maro Tavadze a devenit inginer și a lucrat Ia construcția mai 
multor hidrocentrale din Transcaucazia și Canalului Moscova. La 
vîrsta de 50 de ani — 25 de ani după memorabila expediție pe 
Kazbek-Mario a făcut o ascensiune în premieră de peste 2.003 
metri. Eliko Lordkipanidze și Maro Bczanișvili au devenit instruc
toare sportive și au format mai multe generații de alpiniști sovie
tici. Asmat Nicolașvili a participat la numeroase premiere alp'ne 
paralel cu activitatea ei de agronomă, în care calitate a înființat o 
stație de experimentări subtropicale în regiunea Vaș. Lidiușa Seidze, 
a cincea „veterană“, a continuat turismul și a devenit doctoriță, dar 
o boală grea a răpus-o acum cîțiva ani.

La 35 de ani după prima lor ascensiune, veteranele alpinismului 
feminin au rămas prietene și se întîlnesc adesea. Viața și realizările 
lor constituie un minunat exemplu al omului nou, omul sovietic, 
care, rupînd cu prejudecățile trecutului, a îndrăznit să înfrunte na-

tat prețuire abia în 
anii regimului nostru — Aici. 9) spre mai bine — Azi visele vîrstei 
Stă în frig — Radu Dumitru — lor pot deveni realități pentru că 
Oraș cu puternică industrie textilă drum deschis învățătură,
(in Ardeal). 10) Așa-s realizările \
noastre noi - Zone de verdeață ce muncâ fericire (sing )’ 
dau un aspect nou orașelor (sing.). 
11) Sînt tot mai multe în între
prinderi — Fără el și poate, este.

VERTICAL: 1) Pentru a-1 preve- 
ni te aperi — Pronume — Institu
tul Meteorologic Central. 2) înte
meierea de școli, orașe, cămine etc.
— Așa cum este în țara noastră 
un cetățean față de altul în drep
turi și îndatoriri. 3) Bie (I) — 
Oraș în America — Nu-i în car, e 
în căruță. 4) Instituții de cultură
— Grup de oameni în vechime. 5) 
Așa sînt azi : magistrale largi și 
drepte. 6) Flotă comercială — Gerl 
7) Astăzi (popular) — Cei ce înal
ță zidurile 
Dansatoare 
9) Afiliată.
2 februarie
tă tot mai des marca „Fabricat în 
R.P.R.". 11) Refren — Emoția tină, 
rului artist — Ține. . 12) A tinde

noilor construcții. 8) 
spaniolă — Papagal.

— Rîu în Scoția. 10) 
1958 — Dtnsa — Poar-

Pentru bolnavii de ulcer, medicina tradițională japoneză are la 
ândemînă o metodă cu totul neobișnuită : „moxibustiunea“. Acea
stă terapeutică originală constă în aplicarea pe stomacul bolna
vului a unui cilindru metalic, numit „onyku“, în care se ard 
frunzele uscate ale unei plante exotice moxa. Căldura produsă 
de onyku — care devine uneori insuportabilă — și fumul degajat 
prin arderea frunzelor, ar vindeca în chip radical ulcerul sto- 
macal. Dr. Fukuokas, unul din specialiștii „moxibustiunii“, afirmă 
că a vindecat pînă în prezent nu mai puțin de —
500.000 de bolnavi. In schimb, însă, recunoaște că k,
nu a reușit să convingă încă pe nici un străin să în- £ M 
cerce metoda sa...

De la 6 șilingi la 40.000 de dolari, 
este cea mai senzațională ascen
siune din istoria mărcilor poștale. 
Deținătoarea acestei performanțe 
este vestita „Guyana britanică“ 
de 1 cent, considerată cea mai 
scumpă piesă filatelică din lume.

Ea a fost descoperită de un băiat 
de 14 ani, Lionel Vernon Vaug
ham, în 1873 în Georgetown, capi
tala Guyanei.

Prea puțin îneîntat de starea 
„descoperirii" sale care avea col
țurile tăiate, și probabil sperînd 
să găsească un al doilea exemplar, 
și în stare mai bună, Vaugham o 
cedează pentru 6 șilingi prietenu
lui său Mc. Kinon. A fost prima 
treaptă pe scara nemaipomenitei 
ascensiuni ce o vom urmări la 
fiecare pas.

Mutat mai tîrziu la Londra, Mc. 
Kinon oferă colecția sa negusto
rului Ridpath. Acesta își dă sea
ma că adevărata valoare a colec
ției o constituie Guyana engleză 
de 1 cent și oferă, spre mulțumi-

care, rupînd cu prejudecățile trecutului, a 
tura și să o învingă.

succese glorioase, nimeni nu se mai

rea posesorului ei, suma de 110 
lire sterline.

In vremea aceea, își făcuse apa
riția pe arena filatelică din Euro
pa un curios personaj oare cum
păra tot ce vedea și i se oferea 
pentru colecția sa de mărci poștale. 
Era baronul Phillip de la Reno- 
tiere von Ferrary, care peste ani 
avea să devină posesorul celei mai 
mari și valoroase colecții filatelice 
din lume.

Acestuia s-a gîndit Ridpath să-i 
ofere raritatea peste oare dăduse. 
Prețul cerut a fost de 150 lire ster
line. apreciat de lumea filatelică 
contemporană drept cel mai ridicat 
preț plătit pînă atunci pentru o 
singură marcă poștală.

Din 1878, cînd i-a fost vînfiută și 
pînă în 1921 cînd începe la hotel 
Drouot din Paris licitația celebrei 
colecții Ferrary, Guyana britanică 
de 1 cent nu mai cunoaște alt pro
prietar. Moartea lui Ferrary, sur
venită în 1917 la Zurich aduce 
Reichpostmuseum.ului din Berlin o 
moștenire neașteptată, care este 
însă sechestrată de statul francez 
și vîndută la licitație, în contul

După 35 de ani, alpinistele sărbătoresc aniversarea primei lor 
expediții examinînd o machetă a muntelui Kazbek și depărând 

ațpintiri prețioase

țile cele mai cumpătate. Suprali
citările au răsturnat cele mai opti
miste calcule. „Cenușăreasa“ co. 
lecției lui Vaugham se arăta cu 
adevărat „regina“ mărcilor poș
tale. Supralicitarea de o sută de 
mii de franci aur a fost depășită 
de mult. Peste suma de 200.000 
au rămas să se înfrunte un milio- 
nar american și regele Angliei.

VALOAREA

unei mărci poștale
1, -̂----------- •------------------------------------------ ------------------------------------------

despăgubirilor de război pe care I 
le datora Germania învinsă.

Timp de patru ani și jumătate,- 
adică de la 23.6.1921 și pînă la 
26.11.1925, licitația colecției lui 
Ferrary, reține atenția lumii fila
telice. Punctul culminant l-a con
stituit licitarea Guyanei de 1 cent.

La hotel Drouot s-a dat o luptă 
aprigă. Ofertele au zăpăcit min- ■

In cele din urmă regele abando
nează și textllîstul Arthur Hind 
din statul Utah (S.U.A.) își ad
judecă marca pentru 300.000 fran
ci francezi aur.

Vă închipuiți poate pentru ce 
industriașul american a plătit echi
valentul a 7.500 de lire sterline >

Utahul i se părea prea mic 
multimilionarului textilist. Orgoliul

și spiritul negustoresc îi cereau lui 
Hind cît mai multă reclamă. Nu
mele lui trebuia să fie cunoscut în 
toată lumea. In dosul unei pretinse 
pasiuni filatelice, se află un „bu- 
siness".

,,Ce contează 21.000 dolari, cînd 
aceștia îmi pot aduce de o sută de 
ori mai mult 1“ și-a zis Hind. Și 
socoteala glacială a yankeului a 
cutremurat coroana leului. Regele 
s-a resemnat, bar prin firele tele
grafice și tipar, numele lui Arthur 
Hind a fost făcut cunoscut nu nu. 
mai zecilor de milioane de filate, 
liști, dar și altor oameni.

Marca a fost expusă la multe ex
poziții, însoțită bineînțeles de re
clama textilistului. O dată se pă. 
rea. că marca a dispărut, dar spre 
ușurarea .lui Hind, în. această vre. 
me ea. a zăcut înțr-un plic arunc.it 
în maldărul de scrisori din cores
pondența americanului.

Al șaselea posesor al diamantu
lui de hîrtie a fost 
văduva Iui Hind. 
unui australian.

De atunci Guyana 
cent nu a mal fost 
jurul australianului 
un adevărat mister.

Mrs. Scala. 
Ea o cedează
britanică de 1 
expusă. Iar în 
se păstrează

VAL. TEBEICA
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N. S. HRUȘCIOV: Uniunea Sovietică
va continua eforturile în lupta pentru pace
Schimbul de scrisori între Chakravarti Radjagopalacharia și N. S. Hrușciov

MOSCOVA 31 (Agerpreș). — 
TASS transmite: In noiembrie - 
decembrie 1957 între Chakravarti 
Radjagapalacharia, fruntaș al vie
ții publice fi politice din India, fi 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a intervenit un 
schimb de scrisori ale căror texte 
sînt publicate în numărul din fe
bruarie al revistei politico-științi- 
fice lunare „Mejdunarodnaia 
Jizni“.

In scrisoarea sa Radjagopalacha
ria îi propune lui N. S. Hrușciov 
ca Uniunea Sovietică să renunțe 
în mod unilateral la folosirea af
inei termonucleare în scopuri mi
litare. Dacă veți face o asemenea 
declarație, scrie el, Occidentul va 
trebui să se încline cu venerație 
și respect în fața „înaltei dv. mo
rale“.

In scrisoarea sa de răspuns din 
8 decembrie N. S. Hrușciov scrie 
că în prezent împrejurările nu per
mit, din păcate, guvernului sovie
tic să-și asume această obligație 
unilaterală.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
atîta timp cît guvernele puterilor 
occidentale nu se declară gata să 
pășească pe calea unor măsuri 
concrete de dezarmare și să re
nunțe la folosirea armei atomice 
și cu hidrogen, Uniunii Sovietice 
nu-i rămîne nimic altceva de fă-

cut decît să continue eforturile 
în lupta pentru pace, explicînd 
popoarelor cît de dăunătoare este 
politica dusă în prezent de cercu
rile imperialiste.

Intr-o a doua scrisoare care 
poartă data de 10 decembrie, Rad- 
jagopalacharia și-a exprimat din 
nou convingerea că renunțarea 
unilaterală a Uniunii Sovietice la 
arma termonucleară va determina 
Statele Unite și aliații lor să ur-

la
a

meze acest exemplu și va duce 
încetarea războiului rece și 
cursei înarmărilor.

In răspunsul său N. S. Hrușciov 
scrie că Uniunea Sovietică nu o 
dată a luat hotărîri unilaterale în 
domeniul dezarmării așteptînd ca 
alții să-i urmeze exemplul. In ul
timii .doi-trei ani, a spus el, 
U.R.S.S. și-a redus armata cu a- 
proape 2 milioane de oameni, dar 
acest exemplu nu a fost urmat.

In Uniunea Sovietică oamenii muncii propun 
candidați în alegersle pentru 

Sovietul Suprem al U. rt S. S.
MOSCOVA 1 (Agerpreș). — 

TASS transmite: La Moscova au 
început 
cadrul 
propun 
pentru 
U.R.S.S., organul legislativ 
prem al Uniunii Sovietice.

Colectivul uzinei de proiectoare 
din Moscova a hotărît să propu
nă drept candidat pe Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al Comi
tetului Central al P.C.U.S. Ni
kita Hrușciov este propus drept 
candidat la locul de deputat în

la 1 februarie adunări în 
cărora oamenii muncii 
candidați în alegerile 
Sovietul Suprem al 

su-

Sovietul Uniunii în circumscrip
ția electorală Kalinin din orașul 
Moscova.

O adunare electorală a avut 
loc de asemenea la 1 februarie la 
Institutul de ingineri ai trans
portului feroviar din Moscova. 
Aci a fost propus drept candidat 
Viktor Blajenov, mecanic șef al 
depoului Moscova-triaj.

Adunări electorale au mai avut 
loc la 1 februarie la combinatul 
de aliaje dure, la uzina „Stanko- 
lit“, și la o serie de alte între
prinderi din Moscova.

Publicul londonez 
apreciază cu căldură 
manifestările artei 

și culturii romînești 
în capitala Angliei
LONDRA 1 (Agerpreș). — Co. 

respondență specială: în capitala 
Angliei se desfășoară zilele aces
tea manifestări ale artei și cultu
rii romînești.

Vineri seara a avut loc la Lon
dra în sala Albcrt Hali cei de-al 
treilea concert dirijat de maestrul 
Constantin Siivestri, artist al po
porului, cu orchestra britanică 
„London Philharmonic“.

Presa engleză continuă să pu
blice aprecieri extrem de elogioa
se la adresa dirijorului romîn.

★
Ansamblul de cîntece și dansuri 

C.F.R. Ciulești își continuă cu 
succes turneul întreprins în An
glia. Spectacolele pe care artiștii 
poporului romîn le prezintă zilnic 
la teatrul „Princess“ din Londra 
se bucură de calda apreciere a 
publicului.

Peste cîteva zile ansamblul își 
va continua turneul în alte orașe 
ale Angliei printre care Blackpool, 
Edinburg și Huli.

La 1 februarie, sub semnul entuziasmului
-------------------------------------------------------------,   ................................ ... ............................... ----------------- ----------------—■—».   .. ....

A fost proclamată
Uniunea egipteano - siriană

31HANOI 1 (Agerpre«). — La 
ianuarie noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Romîne în R. D. 
Vietnam, Teodor Rudenco, a pre
zentat scrisorile sale de acreditare 
președintelui: R. D. Vietnam, Ho 
Și Min.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R. P. Romîne 
a transmis președintelui Ho Și 
Min, guvernului și poporului 
vietnamez salutul cordial al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, al 
poporului romîn. ■ •

El a exprimat 
adînci de'dragoste 
care poporul romîn 
pentru viteazul și harnicul p—— 
vietnamez și a urat guvernului și 
poporului vietnamez noi succese 
în opera de construire a unei vieți 
noi.

In cuvîntarea sa președintele 
Ho Și Min și-a exprimat satisfac
ția pentru succesele obținute de 
poporul romîn pe drumul cons
truirii socialismului.

In încheiere, asigurînd pe noul 
ambasador de tot sprijinul guver
nului și poporului vietnamez, pre
ședintele Ho Si Min a transmis 
salutări cordiale Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne și poporului ro
mîn.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare președintele 
Ho Și Min a oferit un dineu în 
cinstea ambasadorului R. P. Ro
mîne în R. D. Vietnam.

guvernului și

sentimentele 
și stimă pe 
le nutrește 

popor 
îlui și

Sesiunea Adunării 
reprezentanților populari 

pe întreaga Chină
PEKIN 1 (Agerpreș). — La 1 lari din întreaga Chină să le re

tragă celor 38 de persoane drep
tul de a participa la actuala se
siune.

Deputății au aprobat raportul 
comisiei de validare.

Li Sian-Nian, locțiitor al pre
mierului Consiliului de stat, mi
nistru de Finanțe a luat cuvîntul 
în legătură cu primul punct de 
pe ordinea de zi.

Potrivit calculelor preliminare, 
a spus raportorul, veniturile bu
getului pe anul trecut au depășit 
cele prevăzute și s-au cifrat la 
30,7 miliarde iuani. In ce privește 
cheltuielile bugetului ele se ci
frează la suma de 30,5 miliarde 
iuani.

Ocupîndu-se de proiectul de 
buget pe anul curent, raporto
rul a subliniat, că anul 1958 
constituie începutul celui 
doilea cincinal. Pentru a 
sforma cît mai repede țara 
stră într-o putere socialistă, 
industrie modernă, cu o agricul
tură modernă și cu o știință și 
cultură moderne — a declarat Li 
Sian-nian, — întregul nostru po
por depune eforturi permanente, 
desfășoară în mod consecvent 
construirea socialismului con
form principiului „mult, repede, 
bine și cu economie“, luptă pen
tru ca în următorii 15 ani, sau 
într-un termen ceva mai lung, 
să ajungă din urmă sau să în
treacă Anglia în ce privește vo
lumul producției de oțel și de 
alte tipuri importante de produ
se industriale, pentru a înfăptui 
înainte de termen principalele 
prevederi ale programului 
dezvoltare a agriculturii 
Chineze, precum și pentru a se 
apropia, intr-o perioadă nu prea 
înde.ungată de nivelul cel mai 
înaintat din lume în domeniul 
celor mai importante ramuri ale 
științei și tehnicii, sau de a a- 
junge la acest nivel“.

Proiectul de buget prevede la 
..capitolul venituri suma de 33,63 

ceste propuneri au fost făcute înv ’uan''. 'a. cheltuieli —
conformitate cu hotărîrile adună- 33,63 miliarde iuani. 
rilor locale ale reprezentanților

februarie s-a deschis la Pekin se
siunea Adunării Reprezentanților 
populari din întreaga Chină.

Din prezidiul sesiunii fac parte 
MAO ȚZE-DUN, președintele Re
publicii Populare Chineze, CIU 
DE, vicepreședinte al R. P. Chi
neze, LIU ȘAO-ȚI, președintele 
Comitetului permanent al Adu
nării reprezentanților populari din 
întreaga Chină, CIU EN-LA1, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze și alți conducători 
ai Republicii Populare Chineze.

A fost adoptată următoarea or
dine de zi a sesiunii: Raportul 
cu privire la executarea bugetului 
de stat pe 1957 și cu privire la 
proiectul bugetului de stat pe 
1958 (raportor —LI SIAN-NIAN, 
locțiitor al premierului Consiliu
lui de stat, ministrul de Finanțe 
al R. P. Chineze); proiectul pla
nului de dezvoltare a economiei 
naționale pe 1958 (raportor — 
BO I-BO, locțiitor al premierului 
Consiliului de Stat); raportul vice
președintelui Comitetului perma
nent al Adunării reprezentanților 
■populari din întreaga Chină, PIN 
CIJEN, cu privire la activitatea 
Comitetului permanent al Adună
rii reprezentanților populari din 
întreaga Chină ; raportul preșe
dintelui Comitetului pentru pro
blemele reformei scrierii chineze 
U IUI-CIJAN, cu privire la alfa
betul fonetic al limbii chineze;

Apoi, participanții la sesiune 
au ascultat raportul comisiei de 
validare. In raport se subliniază 
printe altele că 16 elemente de 
dreapta, care au încălcat princi
piile fundamentale ale Constitu
ției, au fost rechemate de alega
torii lor din Adunarea reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină. Comisia a examina-; pro
punerile comitetelor populare ale 
provinciilor și orașelor, în care 
se cere rechemarea sau înlătura
rea din posturile ce le ocupă a 
altor 38 elemente de dreapta. A-

de-al 
tran- 
noa- 
cu o

de 
R. P.

Sub lozinca: „Marea 
Baltică - o mare a păcii"

BERLIN 1 (Agerpreș). Potrivit 
hotărîrii guvernului R.D. Germane, 
intre 5 și 13 iulie a.c. >e va desfă
șura la Rostock Săptămîna păcii 
țărilor din bazinul Mării Baltice. 
La sărbătorirea acestei săptămâni, 
care va fi organizată sub lozinca 
„Marea Baltică — o mare a păcii“ 
vor participa invitați din țările din 
bazinul Mării Baltice.

Trupe sovietice cu un efectiv 
de poste 41.Ü0Ü de oameni 

au fost retrase de pe 
teritoriul R. 0. Sermane
BERLIN 1 (Agerpreș).— TASS 

transmite : După cum transmite 
agenția A.D.N., la 31 Ianuarie, 
generalul de armată M. V. Zaha
rov comandantul suprem al gru
pului de trupe sovietice din Ger
mania, a vizitat pe Otto Grote
wohl, primul ministru a! R. D. 
Germane și pe Walter Ulbricht, 
prim secretar al C.C. al P.S.U.G. 
Generalul de armată M. V. Zaha
rov a informat pe O. Grotewohl 
și pe W. Ulbricht cu privire la 
îndeplinirea retragerii unor tru
pe sovietice cu un efectiv de pe
ste 41.000 de oameni de pe teri
toriul Republicii Democrate Ger
mane în conformitate cu hotărî- 
rea din 21 decembrie 1957 a 
vietului Suprem al U.R.S.S.

Lupta împotriva 
deviatarilor 
de dreapta 

în R. P. Chmezâ
PEKIN 1 (Agerpreș). La 

ianuarie Comitetul permanent
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Ch.nă a hotă
rît să destitui« din funcțiile lor 
trei miniștri -deviatori de dreapta 
care au încălcat principiile fun
damentale ale Constituției. Este 
vorba de Cijan Nai-ți, ministrul 
alimentației, Cian Bo-ciun, minis
trul comunicațiilor și Lo Lun-tzi, 
ministrul industriei forestiere. Co-; 
mitetul Permanent a luat aceas
tă hotă-rîre în urma propunerii 
premierului Consiliului de Stat, 
Ciu En-lai, propunere care fu
sese aprobată de plenara Consi
liului de Stat.

La 31 ianuarie președintele Mao 
Țze-dun a dispus înlăturarea ce
lor trej miniștri din funcțiile' lor.

încheierea unui aranjament 
pentru reglementarea 

schimburilor de mărfuri 
între R. P. R. și Spania

PARIS 1 (Agerpreș). — La 28 
ianuarie 1958 a avut loc la Paris 
încheierea unui aranjament pen
tru reglementarea schimburilor de 
mărfuri între R.P.R. și Spania.

Aranjamentul prevede un 
schimb de mărfuri de cea. 6.500.000 
dolari de fiecare parte și în spe
cial :

export romînesc : material fero
viar rulant, instalații de foraj, ma- 
șini-unelte, mașini agricole și trac
toare, produse chimice printre ca
re derivate de petrol și produse 
farmaceutice, cherestea și diverse 
produse alimentare ;

export spaniol: produse alimen
tare, măsline, ulei de măsline, ci
trice, plută, piei brute și prelucra
te, extract de tananți, wolfram, 
produse metalice.

CAIRO 1 (Agerpreș). — După cum anunță pos
tul de radio Cai-ro, în după amiaza zilei de 1 fe
bruarie a fost proclamată uniunea dintre Siria și 
Egipt. Semn- rea intr-un cadru solemn a document 
tului prin care se consacră unirea Egiptului și Si
riei a avut loc la palatul prezidențial. Cortegiul 
oficial în care se aflau președinții Nasser și Kuatli 
— relatează agenția France Presse — și-a croit 
cu greu drum prin străzile principale ale orașului 
care erau pline de o mulțime care-și manifesta 
puternic entuziasmul. Pe tot parcursul cortegiului 
mulțimea a ovaționat noua uniune arabă și pe 
Nasser și Kuatli.

Documentul proclamării noului stat a fost semnat 
de președintele Egiptului Nasser și de președintele 
Republicii Siria, Kuatli, înconjurați de miniștri, 
conducători militari și membri ai parlamentelor 
celor două țări. Apoi documentul a fost semnat de 
miniștrii cabinetelor egiptean și sirian. In acest 
timp, relatează postul de radio Cairo, populația 
orașului dansa și cînta în jurul clădirii în care se 
desfășura ceremonia oficială.’

• După semnarea documentelor a avut loc un uriaș 
miting popular în fața Palatului prezidențial. In 
cadrul mitingului, în numele președinților Nasser 
și Kuatli, primul ministru al .Siriei, Sabri Asali, a 
dat citire actului de proclamare a Uniunii siriano-

egiptene. Premierul Asali a anunțat că noul stat 
va fi condus de un președinte, va avea un parla
ment, un guvern și o singură arțnată. Parlamentele 
Siriei și Egiptului, a adăugat Asali, vor fi convo
cate în ziua de 5 februarie pentru a lua act în mod 
solemn de crearea noului stat arab unit. In decurs 
de 30 de zile după ratificarea acordului sirianp- 
egiptean cu privire la unirea celor două țări, po
poarele Egiptului și Siriei vor fi chemate ca pe 
calea unui referendum să aprobe această Uniune 
și să aleagă pe noul președinte al Uniunii Egip- 
teano - Siriene.

In cadrul mitingului a mai luat cuvîntul 
președintele Nasser, ovaționat de mulțime. Na-sser 
a declarat că popoarele Egiptului și Siriei nu vor 
mai fi supuse niciodată jugului străin și nu vor 
mai suferi umilințele din trecut. In această zi 
glorioasă a națiunii arabe, a spus președintele 
Nasser, trebuie să ne îndreptăm privirile spre 
viitor Și să ne gîndim la construirea țării noa
stre, să ne ridicăm potențialul economic și îă 
îmbunătățim soarta popoarelor noastre. In În
cheiere președintele Nasser <a chemat popoarele 
arabe să se unească, amintind că imperialismul 
a urmărit întotdeauna să dezbine națiunile pen
tru a le subjuga.

So-

31 
al

INTR-O ATMOSFERĂ 
DE SĂRBĂTOARE

AU LOC ALEGERILE 
DlN POLONiA

VARȘOVIA 1 (Agerpreș) PAP 
transmite: La 31 ianuarie au în
ceput alegerile în 1.025 de cir
cumscripții electorale industriale 
din Polonia.

La centrele de vot din Silezia 
inferioară alegerile s-au desfășu
rat într-o atmosferă festivă. Pri
mii alegători s-au prezentat în 
fața urnelor înainte de a merge 
la lucru.

In regiunea Poznan, la 18 cir
cumscripții electorale industriale 
s-a terminat votarea la orele 20 
în ziua de 31 ianuarie.

La toate circumscripțiile elec
torale industriale din Zykardow, 
și Varșovia s-a terminat votarea 
la ora 18 în ziua de 31 ianuarie. 
Conform datelor provizorii, la a- 
ceste circumscripții s-au prezentat 
93 la sută din alegători care au 
votat pentru candidații Frontului 
Unității Naționale.

S.U.A. au lansat un satelit artificial al pămîntului
* Satelitul american are o greutate de 13 kg (in schimb spulnlk II 
sovietic are 508 kg.) * -atorită dimensiunilor lui reduse satelitul nu va 

putea li observat cu ochiul liber * Realizatorul lui ese savantul 
german Verner von Braun * France Presse: „Micul sateiit nelocuit 

al S.U.A. este greu comparabil cu predecesorii săi sovietici“
WASHINGTON 1 (Agerpreș).— 

Academia națională de științe 
din S.U.A. a anunțat în mod ofi
cial că sîmbătă la ora 3,55 gmt, 
Statele Unite au lansat un sate
lit artificial al pămîntului.

Hagerty, secretarul Casei Albe 
pentru problemele 
declarat că satelitul 
orbită.

Satelitul american 
denumit „explorator“ 
cilindrică cu un diametru de 15 
cm. și o greutate de 13,365 kilogra
me, față de 83,600 kilograme cît a 
cîntărit primul satelit artificial 
al pămîntului lansat de Uniunea 
Sovietică cu patru luni în urmă, 
la 4 octombrie 1957, și de 508,300 
kilograme, greutatea celui de-al 
doilea sputnik sovietic, care are 
forma conică cu înălțimea de 
4.95 metri.

Oamenii de știință americani 
precizează că datorită dimensiu
nilor lui reduse satelitul nu va 
putea fi observat cu ochiul liber.

Pe satelit au fost instalate două 
aparate de radio emisie dintre 
care unul își va înceta semnalele 
după 15 zile. Cel de-al doilea a- 
parat va emite semnalele timp de 
2-3 luni.

După cum precizează agenția 
United Press. realizatorul acestui 
satelit este dr. Verner von Braun 
în prezent șeful programului pen
tru crearea de rachete al armatei 
terestre americane. Se știe că ger
manul von Braun care este de a- 
.semenea creatorul 
V-l și V-2 lansate 
<la sfîrșitul celui 
■război mondial, s-a 
■S.U.A. și a obținut 
.mericană.

Alături de von Braun au 
crat James van Ailen, de

de presă, a 
a intrat pe

Universitatea din statul 
și dr. William Pikering, 
Institutul tehnologic din 
fornia.

împreună cu von Braun 
creaza 30 de specialiști 

tehnicii ra-

Iowa, 
de la
Cali-

lu-
ger-

mani în domeniul 
chetelor.

Agenția United
noaște că sputnicii 
„au fost niște giganți“ în compa-

Press recu- 
sovietici —

care a fost ______  a _ ... ______ r_
are o formă . rație cu satelitul american.

Agenția France Presse după ce 
amintește că satelitul american 
„a fost devansat cu mult în cos
mos de sputnicii sovietici“ subli
niază că „micul satelit nelocuit 
al S.U.A. este greu comparabil 
cu predecesorii săi sovietici și în 
special cu cel de-al doilea sput
nic, cu pasagera sa Laica“.

După cum arată comentatorul 
agenției United Press, D. Gonza
les „oficialitățile americane nu 
cred că răsunetul pe care îl va 
avea în întreaga lume acest eve
niment va fi prea important din 
cauza realizărilor precedente ale 
Rusiei în același domeniu“. Ace
lași comentator amintește că „eșe
cul rachetei „Vanguard“ în de
cembrie a dăunat serios prestigiu
lui american, făcîndu-1 poate să 
ajungă la cel mai jos nivel cu
noscut după război“. Intr-adevăr 
se știe că. la 6 decembrie, racheta 
purtătoare a primului satelit pe 
care intenționau să-l lanseze 
S.U.A. a făcut explozie pe sol. 
Acest insucces a fost cu atît mai 
răsunător cu cît, la 9 octombrie 
președintele Eisenhower anunțase 
că lansarea primului satelit arti-

rachetelor 
de hitleriști 
de-al doilea 
stabilit 
cetățenia

în 
a-

lansarea primului satelit arti-

Telegrama 
de Științe a

rilor locale ale reprezentanților Li Sian-nian s-a ocupat apoi 
populari. In ele se subliniază că de unele particularități ale chel- 
aceste elemente de dreapta prin' tuielilor bugetare pe anul curent, 
poziția lor anticomunistă, anti
populară și. anlispcialistă și prin 
acțiunile lor au încălcat princi
piile fundamentale ale Constitu
ției și au pierdut dreptul de a 
mai fi deputați populari.

Comisia de validare consideră 
că potrivit legii aceste elemente 
de dreapta nu mai au nici un 
drept legal de a se considera de
putați populari. In legătură cu 
aceasta comisia a propus sesiunii 
Adunării reprezentanților popu-

In încheiere, raportorul s-a o- 
cupat de problema îmbunătățirii 
sistemului de dirijare a finanțelor, 
de îmbunătățirea activității or
ganelor locale.

Apoi a luat cuvîntol Pîn Cijen, 
care a prezentat raportul cu pri
vire la activitatea Comitetului 
permanent al Adunării reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină.

Sesiunea își va continua lu
crările luni 3 februarie.

Trei oameni și... un al patrulea
(Urmare din pag. I-a)

cului, o mină îl salută.
— Mecanic de loco

motivă... Asta am fost 
eu...

— In război ai venit 
în Rominia ?

— Grăbit ești tine
re... Nu... n-am fost în 
timpul războiului în 
Rominia, ci după a- 
ceia. Am condus unul 
din primele trenuri cu 
bumbac sovietic pen
tru Rominia. Poate 
primul. Nu știu exact. 
Mai tirziu, am condus 
mai multe. M-am îm
prietenit cu oamenii 
voștri...

Trenul nostru se 
pregătea să pornească. 
Unde-i bătrînelul ? In
tr-o clipă de neatenție 
a noastră, dispăruse. 
Ciudat. De ce ne-a pă
răsit ? Imposibil de 
explicat. Dar... lată-l 
venind in goană. Agita 
o bucată de hîrtie co
lorată, se odihni cîteva 
clipe Ungă o măsuță 
și scrise ceva cu un 
virf de creion. Era o 
ilustrată ieftină, de 
cîteva copeici, care că
pătase o imensă valoa

re pentru noi prin in
scripția lapidară de pe 
verso : ,J)e la un prie
ten al poporului ro
mîn, Alexeev".

Seara moscovită este 
fascinantă. Țesătura lu
minoasă a milioanelor 
de becuri, circulația a- 
mețitoare a limuzine
lor, mulțimea ce se re
varsă veselă pe străzi 
— incintă pe bucu- 
reșteanul obișnuit cu 
dimensiunile orașului 
lui. Seara, la Moscova, 
totdeauna ești tentat 
să te plimbi, să asculți 
sunetele grave ale clo
potelor turnului Spaski 
și să admiri linia mo
numentală a noilor 
construcții. Intr-o sea
ră mă plimbam pe șo
seaua Iaroslavski. Dru
mul mi-era cunoscut : 
nu departe intrai în 
lumea de basm a ex
poziției agricole unio
nale. In seara aceea am 
cunoscut un bărbat ce 
lăsase în urmă anii ti
nereții. Mi-a strîns mi
na cu vigoare și și-a 
rostit numele : Vasil
V asilievici 
Fapt divers, 
cova cunoști 
meni, pentru

Vasil 
Semionov. 
La Mos- 
mulți oa- 
că mosco-

viții sînt extrem 
comunicativi.

— Ce mai este 
la Iași ?

Am rămas uimit. 
■— La Iași ?
— Da... Teiul

de

nou

lui 
Eminescu mai există ? 
Mi-aduc aminte de 
Copou...

Era în nuanțarea 
frazelor ceva din dra
gostea pentru locurile 
natale. Vasil Vasilievici 
o fi originar din lași? 
Nici gînd. Cunoștința 
mea era moscovit din 
generație în generație. 
Enigma s-a dezlegat 
simplu, ca un ghem 
pe care îl desfaci. Se
mionov luptase ca arti- 
lerist pentru eliberarea 
lașului și îndrăgise o- 
rașul, locuitorii lui.

— Cum o duc țăra- 
~ ' am tra

sate ro- 
mizerie

nii? Prin ’44 
cut prin multe 
mînești. Mare 
era...

A urmat o 
despre Rominia 
ieri și de aii. O dis
cuție de două ore, pur
tată pe asfaltul străzii, 
lingă același colț de 
clădire. Vasil Vasilie- 
viei se bucura sincer 
cînd îi vorbeam despre

discuție
de

succesele noastre. O 
bucurie pe care nu o 
exprimau cuvintele 
pompoase, ci gesturi și 
reacții spontane, firești, 
eliberate de artificiali
tate.

O seară mai tirziu 
mă aflam într-o locuin
ță modestă dinlr-un în
depărtat cartier mosco
vit. Eram oaspetele u- 
nui simplu om sovie
tic, al zidarului Vasil 
Vasilievici Semionov.

Invalidul din Jme- 
rinka.

Pensionarul din Ko- 
notop.

Zidarul din Moscova.
Trei oameni. Am 

cunoscut însă și un al 
patrulea. Un belgian, 
domnișor 
bancare.
ne-a pus 
în holul 
„Moskva“ și discutam 
despre prietenie

— .Prietenie? — mi-a 
replicat 
trebuie 
rire în

M-am 
trei. Aur ? 
inimi de aur...

Trei oameni și... un 
al patrulea.

cu conturi 
Intîmplarea 
față-n față 

hotelului

el. Prietenia 
să aibă acope- 
aur...
gîndit la cei 

.. ? Da, dar

t 
! a

MOSCOVA. — Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a conferit 
mareșalilor Uniunii Sovietice Bl- 
riuzov și Greciko titlul de Erou al 
Uniunii Sovietice pentru faptul că 
în perioada Marelui Război pen. 
tru Apărarea Patriei ei au coman
dat cu pricepere trupele și au dat 
dovadă de curaj și eroism în lupta 
împotriva cotropitorilor germano- 
fasciști. Mareșalului Budionti i s-a 
conferit titlul de Erou al Uniunii 
Sovietice pentru merite remarca
bile în crearea forțelor armate al° 
U.R.S.S. și apărarea Statului So
vietic împotriva dușmanilor patriei, 
cu care prilej a dat dovadă dp 
eroism.

SOFIA. — La 1 februarie s-a 
deschis prima sesiune a Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria a celei 
de-a 3-a legislaturi. Sesiunea va 
discuta și va adopta proiectul de 
lege cu privire la bugetul Republi
cii Populare Bulgaria pe 1958 și o 
serie de alte proiecte de lege.

COLOMBO. — La 1 februarie V. 
Slroki, președintele guvernului Re
publicii Cehoslovace și S. Banda- 
ranaike, primul ministru ai Ceylo
nului, au dat publicității comuni
catul comun în care relevă printre 
altele dezvoltarea cu succpș a co
merțului șl legăturilor culturale 
dintre cele două țări și tși exprimă 
speranța, că aceste relații vor cu- 
noaște și în viitor o continuă dez
voltare spre avantajul reciproc al 
celor două țări.
. TIRANA. — Intre guvernele Re 
publicil Populare Albania ?i Gre. 
ciei a fost realizat un acord cu 
privire lă lucrări comune pentru 
curățirea ștrîmțorii Corfu de even. 
tuale mine rămase din perioada ce
lui de-al doilea război mondial. în 
vederea elaborării măsuri!ar prac
tice, părțile au ajuns la un acord 
cu privire la o întîlnire a repre
zentanților cel<jr două guverne în 
orașul Corfu, la 3 februarie.

MONTEVIDEO. — In seara zilei 
de 31 ianuarie, la Montevideo 
15.000 de muncitori de la între, 
prinderile textile au declarat o 
grevă de 24 de ore în sprijinul re
vendicărilor lor economice.

ciocnire trebuie să fie un pretext 
pentru aducerea în țară a forțelor 
armate americane și pe.itru ocupa
rea de către S.U.A. a celor mal im. 
portante regiuni strategice ale 
țării.

BERLIN. — După cum transmite 
corespondentul din Bonn al agen. 
ției A.D.N., potrivit înțelegerii cu 
Adenauer șl în conformitate cu 
așa-numitul acord de compensații.

R. F. Germană urmează să livreze 
forțelor armate ale Israelului echi
pament militar, armament și mu
niții.

CARACAS. — Din surse guver. 
namentale se anunță că fostul dic
tator al Venezuelei, Perez Jime- 
nez, care a fugit în Republica Do 
minlcană, a cerut viza americană 
pentru a pleca la Miami, statul 
Florida.

In ghidurile pfentru turiștii americani se vorbește foarte mult 
de Italia de sud. Pagini întregi sînt consacrate peisajelor mi
nunate, ruinilor pitorești ale templelor antice, aerului îmbietor, 
reconfortant...

Aceste ghiduri, care vorbesc pe larg despre evenimente ce au 
avut loc în urmă cu mii de ani, trec însă cu vederea viața locui, 
torilor din sudul Italiei moderne. Și nu întîmplător.

In fotografia de față vedeți o imagine a vieții orașului contem. 
poran Eboli. Aici locuiesc 7.096 de bărbați. Dintre ei 3.500 sînt 
șomeri.

DAMASC. — Sub semnătura lui 
Riad Bandak ziarul „Alif-Ba“ a 
publicat un articol în care se spune 
că ministrul Afacerilor Externe al 
Iordaniei, Samir Er-Rifai, pregă
tește o nouă provocare împotriva 
poporului iordanian. Scopul aces 
tei provocări, se spune în articol, 
este de ia organiza în orașul Beth- 
leien o puternică ciocnire între 
creștini și musulmani. Această

ficial al pămîntului de către 
S.U.A. va avea ioc în decembrie 
1957.

Ulterior, guvernul american și-a 
exprimat speranța că se va putea 
realiza lansarea înainte de confe
rința N.A.T.O. care a avut loc la 
Paris la jumătatea lunii decem
brie. După ce și această speranță 
a fost spulberată „s-a pus totul 
la bătaie, potrivit agenției France 
Presse lucrîndu se de data acea
sta în cel mai mare secret pentru • 
ca un satelit american să se poată 
alătura sputnicilor înainte de anul 
Î958 spre a se confirma astfel în 
extremis profeția 
Albe“.

După cum se știe 
încercare a eșuat de

Observatorii
deră însă că Statele Unite rămîn 
pe locul doi în cursa pentru cu
cerirea spațiului cosmic și că 
este foarte puțin probabil ca el-e 
să ajungă vreodată pe primul 
loc.

șefului Casei

această nouă 
asemenea.

occidentali ccnsî-

—• —
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Sputnikul sovietic 
înconjurat pămîntal 

de 1292 ori
MOSCOVA. — Pînă la 2 februa

rie la ora 6 dimineața cel de-al 
doilea satelit 
tului a înconjurat globul de 1.292 
ori.

artificial al părn’n-

Academiei
U. R. S. S.

MOSCOVA 1 (Agerpreș). — TASS transmite: Academia de 
Științe a U.R.S.S. a felicitat pe oamenii de știință americani 
cu prilejul lansării cu succes a satelitului artificial al pămîntului.

In telegrama adresată președintelui Academiei naționale a State
lor Unite ale Americii D. Bronk și președintelui Comitetului na
țional pentru organizarea Anului Geofizic Internațional S. Kaplan 
se spune :

„Academia de Științe a Uniunii Sovietice felicită pe oamenii de 
știință și inginerii americani care la 31 ianuarie 1958 au lansat 
cu succes un satelit artificial al pămîntului. Am fost convinși că 
dificultățile de ordin științific și tehnic întîmpinate în încercările 
d;e a lansa satelitul artificial vor fi lichidate cu succes de oamenii 
de știință din S.U.A. care participă la construirea sateliților în 
cadrul programului Anului Geofizic Internațional.

Academia de Științe a U.R.S.S. își exprimă speranța că satelitul 
sovietic și cel american oare zboară în jurul globului pămîntesc 
vor îmbogăți știința cu noi descoperiri și vor permite să se întă
rească colaborarea în scopuri pașnice dintre oamenii de știință 
din țările noastre“.

Telegrama a fost 
dintele Academiei de 
ședințele Comitetului
ter științific legate de Anul Geofizic Internațional.

semnată de Aleksandr Nesmelenov, preșe- 
Științe a U.R.S.S., și de Ivan Bardin, pre- 
interdepartamental pentru măsuri cu carac-

Liti



jCheile Bicazulul— De bună seamă nici cei mai 
Iscusiți maiștri n-ar fi fost în stare să se Întreacă 
cu măiestria naturii. Frumusețea de nedescris a 
acestor locuri va putea fi cunoscută și de turiștii 
străini. Aici, O.N.T. Carpați va organiza în anul 
acesta primele excursii,

PEISAJ NOU
ORIZONTAL?

Pronume — Unitate 
comercială. 2) înde
letnicire — El și ea 
sub clar 
3) Diftong — Străzi 
îngrijite — Literă 
slavonă. 4) Instala
ție pentru scurgerea 
apei, 5) Manifestare 
a veseliei — Ga bra
zii din munții noș
tri. 6) Spectacol vi
zionat la domiciliu. 
7) In cămin — 
Cîmp lucrat. 8) Gen 
de teatru cțire s-a 
dezvoltat și a căpă
tat prețuire abia în 
anii regimului nostru — Aici. 9) 
Stă în frig — Radu Dumitru — 
Oraș cu puternică industrie textilă 
(în Ardeal). 10) Așa-s realizările 
noastre noi — Zone de verdeață ce 
dau un aspect nou orașelor (sing.). 
11) Sînt tot mai multe tn între
prinderi — Fără el și poate, este.

VERTICAL : 1) Pentru a-1 preve- 
ni te aperi — Pronume — Institu
tul Meteorologic Central. 2) înte
meierea de școli, orașe, cămine etc.
— Așa cum este în țara noastră 
un cetățean față de altul în drep
turi și îndatoriri. 3) Bie (1) — 
Oraș în America — Nu.f în car, e 
în căruță. 4) Instituții de cultură
— Grup de oameni în vechime. 5) 
Așa sînt azi : magistrale largi și 
drepte. 6) Flotă comercială — Ger! 
7) Astăzi (popular) — Cei ce înal
ță zidurile noilor construcții. 8) 
Dansatoare spaniolă — Papagal. 
9) Afiliată — Rîu în Scoția. 10) 
2 februarie 1958 — Dînsa — Poar
tă tot mai des marca „Fabricat în 
R.P.R.". 11) Refren — Emoția tînă. 
rului artist — Ține. 12) A tinde

de lună.

spre mal bine — Azi visele vîrstei 
lor pot deveni realități pentru că 
au drum deschis spre învățătură, 
muncă și fericire (sing.).

Istoria sîngeroasă
a unui CASTEL

a marginea Apuse
nilor, acolo unde 
munții se stră
duiesc într-o ulti
mă încercare să-și 
înalțe trufaș frun
tea deasupra în
tinsei cîmpii a Ar

dealului, se află pe o stîncă singu
ratecă și golașă ruinele unui cas
tel. Pietrele zidurilor se macină 
dar amintirea sîngeroaselor vre
muri de odinioară mai stăruie încă 
în mintea oamenilor de pe acele 
meleaguri.

...în preajma castelului grofilor 
Thoroczkay se aflau mai demult 
sate de iobagi romîni și unguri 
care trudeau laolaltă pe pămîntu- 
rile nobiliare. Cînd s-au descoperit 
în măruntaiele muntelui zăcăminte 
de fier, au fost aduși meșteri to- 
pitori austrieci din Eisenwiirzel, 
oare au primit acte care le garan
tau libertatea. într-un act oficial de 
la curtea regelui Andrei HI (în
ceputul sec XIII.) se pomenește 
pentru prima oară despre coloni
știi austrieci de la Trăscău (azi 
Remetea).

Nestatornicia și nesiguranța a- 
celor vremuri tulburi i-a îndem
nat probabil pe meșterii din Trăs
cău să-și încredințeze prețioasele 
lor acte cu peceți regale, grofului 
Thoroczkay din Colțești, stăpînul 
tuturor acelor sate și pămînturi. 
De unde aveau ei să bănuiască ne
norocirea ce-i pîndea? In anul 
1514 izbucni răscoala lui Gheorghe 
Doja. Ea s-a întins și pe domeni
ile grofilor Thoroczkay iar falni
cul castel căzu pradă flăcărilor. Au 
ars podoabe, îmbrăcăminte, provi
zii... au ars și actele cancelariei 
castelului. După înăbușirea răs
coalei în singe, nobilii începură 
să-și refacă avutul. Pe baza unor 
pretinse rămășițe de pergament 
ars, groful Thoroczkay confecțio- 
nă la Budapesta, cu asentimentul 
dietei nobililor, niște acte din care 
reieșea că meșterii liberi din Trăs
cău erau de fapt iobagii luț .Meș
terii năpăstuiți au deschis un pro
ces ce avea să se stingă abia în 
1848 și în disperarea lor au ri
dicat adesea armele să-și recapete 
drepturile.

In anul 1702, tribunalul din Si-

biu dădu o hotărîre în favoarea 
familiei Thoroczkay, pe care locui
torii Trăscăului refuzară s-o exe
cute iar cei doi fruntași ai lor — 
Ekkart Andras și Szabo Gergely — 
protestară împotriva deciziei tri
bunalului. Groful spînzură pe cei 
doi răzvrătiți și cheamă în ajutor 
trupele austriece conduse de ge
neralul Rabutin. Țăranii se re
traseră . în biserica satului unde 
încercară să se împotrivească, dar 
copleșiți de asediatori fură nevoiți 
să cedeze. Țăranii fură obligați să 
semneze o declarație de renunțare 
la orice fel de drepturi. Trupele 
se retrăseseră și lucrurile păreau 
a se fi liniștit. în semn de stator
nică aducere aminte a celor nciși 
și ca un îndemn la veșnică nesu
punere, locuitorii satului și-au zu
grăvit atunci în roșu chenarele fe
restrelor... După atîtea 
ce-au trecut, casele din 
(Remetea), care au mai 
vremii, poartă încă și azi 
insîngerate la ferestre, 
astfel din vremi apuse ecoul su
ferințelor și luptelor poporului în
setat dc libertate.

Trăscău, călăuziți de ungurul Ja- 
rai, atacară și pîrjoliră castelul, 
punînd pe goană pe castelani 
Răscoala fu înăbușită în sînge.

upă evenimentele 
revoluționare de 
la 1848 iobăgia a 
fost desființată, 
dar amintirea ei 
s-a perpetuat în 
tradiția țăranilor 
din Remetea în- 

se poate de origi-

veacuri 
Trăscău 
rezistat 
chenare 
aducînd
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ovestea sîngeroasă 
a castelului e de
parte însă de a 
se fi încheiat 
aici. Fa numai doi 
ani de la eveni
mentele istorisite, 
trăscănenii se răz-

vrătiră din nou iar satul fu in
cendiat de trupele generalului Tic- 
ge. Dar nobilii castelani nu învă
țau nimic din faptele istoriei și 
pofta lor de înavuțire creștea me
reu. Un autor anonim nota cu a- 
mărăciune la 1782 într-un jurnal 
personal: „Tot în acest an a fost 
mare execuție (judecată de pedep
sire) printre romînii din Remetea 
și Ponor. Atunci a început Sigis- 
mund Thoroczkay să-și împovăre
ze iobagii cu munci insuportabile“.

La doi ani după ce au fost scri
se aceste amare rînduri, în munții 
Apuseni izbucni răscoala lui Ho- 
ria, Cloșca și Crișan. Tobagii ro
mîni de prin părțile munților

tr-un mod cît 
nai. Cine admiră azi minunatele 
costume ale localnicilor observă cu 
oarecare uimire că gulerele haine
lor, atît la femei cit și la bărbați, 
sînt din blană de vulpe cu excepția 
capetelor gulerului care sînt din 
blană de iepure. îmbinarea a- 
ceasta de blănuri își are tîlcul ei; 
înainte de 1848, iobagii purtau 
ca semn distinctiv blană de iepu
re. Mai tîrziu după 1848, cînd 
au fost ridicate opreliștele în a- 
ceasta direcție, oamenii au purtat 
mai departe capete de guler din 
iepure, poate în dorința de a avea 
mereu înaintea ochilor aducerea a- 
minte a vremurilor de suferință.

...Au trecut ani ncnumărați și 
viața urmașilor iobagilor de odi
nioară curge pe un făgaș cu totul 
nou. în Remetea este azi o gos
podărie agricolă colectivă iar meș
terii pietrari de aici au dus fai
ma numelui lor in intreaga țară.

VALERIA COLIBAN

...In satul Hodz, prin Cau- • 
cazul de Nord, trăiește un bă- : 
trln care și-a sărbătorit recent * 
cea de a 141-a aniversare ? H. î 
M. laganov (acesta e numele • 
bătrlnului) tși amintește bine • 
răboiul Crimeil, desființarea i

• iobăgiel șl alte evenimente din •
• veacul trecut.
• ...Există fenomene extraordi- • 
î nare în ceea ce privește tnsuși- : 
ț rea limbilor străine ? Astfel la *
• Paris trăiește un fenomenal po- Ț 
: liglot Gr. Colpacci, tn virstă de •
• 60 de ani, care cunoaște la j
• perfeefie aproape 80 limbi stră- :
• ine printre care : franceza, ger- *
• mana, spaniola, portugheza, * 
j rusa, greaca modernă și altele. Ț 
■ El citește fără dicționar toate • 
; limbile europene, precum și la- • 
| tina, elina, persana, araba, fin-; 
r landeza.• ,
: ...După o recentă statistică; 
: se nasc In prezent In lume tn •
• fiecare oră 5.500 de copii, mor :
• 4.700 persoane, au loc 1000 de*
• căsătorii și 100 de divorțuri ? •
î ..Anul acesta urmează să tn-*
• ceapă turnarea unei coproduc-l
• ții sovieto-britanice închinată; 
; marelui compozitor rus Serghei •
• Rahmaninov ?
| ..Epidemiile de malarie care •
• au btntuit vreme de peste 1.000 : 
; de ani prin regiunile mărgina- * 
; șe subtropicale ale provinciei * 
: Iunnan din sud-vestul Chinei • 
? au fost tn ultimul timp învinse? • 
i ..Jn Republica Democrată*
• Germană se folosește cu succes * 
: o nouă metodă pentru înlătura- •
• rea stricăciunilor unor auto. •
• străzi avariate de pe urma lă- i 
î sării terenului ? Porțiunea ava- •
• riată este ridicută cu ajutorul’ • 
; aerului comprimat. După ridi- : 
; care se insuflă sub învelișul ’
• străzii — de asemenea cu aju- î 
: torul aerului comprimat — ni- •
• sip sau pietriș fin umpllndu-se •
• astfel spațiul și autostrada ca- •
• pătă din nou bază solidă. ;
..■.•-(H,..,..,..,..,..,..,..,-,..,

„Musca albastră
Unor redactori de 

la o r^pistă respecta
bilă din S.U.A. le-a 
venit ideea să invite 
un om de cultură 
francez crezînd că 
vor putea informa 
apoi cititorii despre 
impresiile pe care 
francezul le are în 
privința „modului 
de viață american“. 
Și iată ca, luînd ca
lea aerului, drama
turgul Marcel Aymé 
a aterizat peste o- 
cean, în citadela ca
pitalismului con
temporan. Pînă aici 
nimic deosebit. Tă
rășenia începe însă

de acum încolo. Căci 
împărtășindu-și sin
cer impresiile, ace
stea n-au văzut în 
S.U.A. lumina tipa
rului nici pînă azi. 
Motivul e ușor de 
bănuit : cele văzute 
și puse apoi pe hîr- 
tie de către drama
turg se întorceau îm
potriva organizatori
lor vizitei.

Întors insă în Fran
ța, Marcel Aymé a 
scris pe marginea a- 
cestui fapt semnifi
cativ o piesă de tea
tru care are ca te
mă modul de viață

și moravurile din A- 
merica de azi. „Pie
sa — arăta Aymé — 
este consacrată unor 
cercuri americane 
din zilele noastre și 
încearcă să oglin
dească teama pe ca
re ele o resimt față 
de tot ce ar putea 
să le sustragă de la 
business, de la viața 
lor mecanică“.

Acum, „Musca al
bastră11 — așa se 
intitulează piesa — 
a văzut lumina ram
pei la Teatrul 
„Champs Elisée“ din 
Paris.

Pentru bolnavii de ulcer, medicina tradițională japoneză are 1 
indemină o metodă cu totul neobișnuită : „moxibustiunea“. Acea
stă terapeutică originală constă în aplicarea pe stomacul bolna
vului a unui cilindru metalic, numit „onyku“, în care se ard 
frunzele uscate ale unei plante exotice moxa. Căldura produsă 
de onyku — care devine uneori insuportabilă — și fumul degajat 
prin arderea frunzelor, ar vindeca în chip radical ulcerul sto
macal. Dr. Fukuokas, unul din specialiștii „moxibustiunii“, afirmă 
că a vindecat pînă în prezent nu mai puțin de —
500.000 de bolnavi. In schimb, însă, recunoaște că k
nu a reușit să convingă incă pc nici un străin să in- ga
cerce metoda sa... CT J

Fotografia veteranelor alpinismului, luată în 1923 cu prilejul 
primei ascensiuni

Acum 35 de ani, în primăvara anului 1923, un grup de 18 stu
dent* de la Universitatea din Tbilisi, porneau să cucerească înăl- 
^'în*Je înzăpezite ale muntelui Kazbek din Caucaz. Acești tineri în
flăcărați, îndrăgostiți ai naturii, făceau parte din rîndurile pionieri
lor alpinismului sovietic, care avea să dobîndească atîtea succese 
strălucite în decursul timpului și puneau bazele de masă ale spor
tului munților.

Printre ei se aflau și cinci fete, tot atît de entuziaste ca și colegii 
lor, care îndrăzniseră să rupă cu prejudecățile trecutului și să do
vedească că alpinismul nu este nicidecum un sport exclusiv „băr
bătesc“. Succesul deplin al expediției a determinat — în anul urmă
tor — o nouă ascensiune, de astădată pe vîrful Elbrus. După în
toarcerea acasă, prof. Nicoladze, șeful expediției a plecat la Londra 
unde a făcut o comunicare în fața Societății Regale de Geografie 
din Capitala Angliei asupra primelor expediții alpine sovietice, 

Prof. Nicoladze a dus cu el și o fotografie a celor cinci curajoase 
alpiniste, dar geografii englezi au refuzat să creadă că la o ascen
siune atît de dificilă au putut participa și femei. Toate confirmările 
profesorului sovietic s-au lovit de scepticismul de neclintit al brita
nicilor.

Astăzi, după 35 de ani de succese glorioase, nimeni nu se mai 
indoiește de realizările neobișnuite ale sportivilor sovietici, nici chiar 
scepticii britanici. Și astfel, Societatea Regală de Geografie din 
Londra s-a hotărit să înregistreze „postum“ neobișnuita realizare a 
alpinistelor sovietice. Mai mult decit atît: unii membri ai societății 
au fost curioși să afle ce s-a intimplat în decursul anilor cu vetera
nele alpinismului feminin și s-au interesat de soarta lor. Și iată răs
punsul pe care l-au primit.

Maro Tavadze a devenit inginer și a lucrat Ia construcția mai 
multor hidrocentrale din Transcaucazia și Canalului Moscova. La 
vîrsta de 50 de ani — 25 de ani după memorabila expediția pe 
Kazbek-Mario a făcut o ascensiune în premieră de peste 2.003 
metri. EJiko Lordkipanidze și Maro Bczanișvili au devenit instruc
toare sportive și au format mai multe generații de alpiniști sovie
tici. Asmat Nicolașvili a participat la numeroase premiere alp’na 
paralel cu activitatea ei de agronomă, în care calitate a înființat o 
stație de experimentări subtropicale în regiunea Vaș. Lidiușa Seidze, 
a cincea „veterană“, a continuat turismul și a devenit doctoriță, dar 
o boală grea a răpus-o acum cîțiva ani.

La 35 de ani după prima lor ascensiune, veteranele alpinismului 
feminin au rămas prietene și se intilnesc adesea. Viața și realizările 
lor constituie un minunat exemplu al omului nou, omul sovietic, 
care, rupînd cu prejudecățile trecutului, a îndrăznit să înfrunte na-care, rupînd cu prejudecățile trecutului, a 
tura și să o învingă.
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De la 6 șilingi la 40.000 de dolari, 
este cea mal senzațională ascen
siune din istoria mărcilor poștale. 
Deținătoarea acestei performanțe 
este vestita „Guyana britanică“ 
de 1 cent, considerată cea mai 
scumpă piesă filatelică din lume.

Ea a fost descoperită de un băiat 
de 14 ani, Lionel Vernon Vaug- 
ham, în 1873 în Georgetown, capi
tala Guyanei.

Prea puțin îneîntat de starea 
„descoperirii“ sale care avea col
țurile tăiate, și probabil sperînd 
să găsească un al doilea exemplar, 
și în stare mai bună, Vaugham o 
cedează pentru 6 șilingi prietenu
lui său Mc. Kinon. A fost prima 
treaptă pe scara nemaipomenitei 
ascensiuni ce o vom urmări la 
fiecare pas.

Mutat mai tîrziu la Londra, Mc. 
Kinon oferă colecția sa negusto
rului Ridpath. Acesta își dă sea
ma că adevărata valoare a colec
ției o constituie Guyana engleză 
de 1 cent și oferă, spre mulțumi-

rea posesorului ei, suma de 110 
lire sterline.

In vremea aceea, își făcuse apa
riție pe arena filatelică din Euro. 
pa un curios personaj oare cum
păra tot ce vedea și i se oferea 
pentru colecția sa de mărci poștale. 
Era baronul Phillip de la Reno- 
tiere von Ferrary. care peste ani 
avea să devină posesorul celei mai 
mari și valoroase colecții filatelice 
din lume.

Acestuia s-a gîndit Ridpath să.i 
ofere raritatea peste oare dăduse. 
Prețul cerut a fost de 150 lire ster
line, apreciat de lumea filatelică 
contemporană drept cel mai ridicat 
preț plătit pînă atunci pentru o 
singură marcă poștală.

Din 1878, cînd i-a fast vîn/iută și 
pînă în 1921 cînd începe la hotel 
Drouot din Paris licitația celebrei1 
colecții Ferrary, Guyana britanică 
de 1 cent nu mai cunoaște alt pro
prietar. Moartea lui Ferrary, sur
venită în 1917 la Zurich aduce 
Reichpostmuseum-ului din Berlin o 
moștenire neașteptată, care este 
însă sechestrată de statul francez 
și vîndută la licitație, în contul

După 35 de. ani, alpinistele sărbătoresc aniversarea primei lor 
expediții examinînd o machetă a muntelui Kazbek și depănînd 

ațpintiri prețioase

țile cele mai cumpătate. Suprali
citările au răsturnat cele mai opti
miste calcule. „Cenușăreasa" co. 
lecției lui Vaugham se arăta cu 
adevărat „regina" mărcilor poș- 
tale. Supralicitarea de o sută de 
mii de franci aur a fost depășită 
de mult. Peste 
au rămas să se 
nar american și
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suma de 200.000 
înfrunte un milio. 
regele Angliei.

unei mărci poștale
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desoăgubiritor de război pe care i 
le datora Germania învinsă.

Titnp de patru ani și jumătate, 
adică de la 23.6.1921 și pînă la 
26.11.1925, licitația colecției lui. 
Ferrary reține atenția lumii fila
telice. Punctul culminant l-a con
stituit licitarea Guyanei de 1 cent.

La hotel Drouot s-a dat o luptă 
aprigă. Ofertele, au zăpăcit min- ■

In cele din urmă regele abando
nează și textilistul Arthur Hind 
din statul Utah (S.U.A.) își ad
judecă marca pentru 300.000 fran
ci francezi aur.

Vă închipuiți poate pentru ce 
industri.așui american a plătit echi
valentul a 7.500 dc lire sterline 5

Utahul i se părea prea mic 
multimilionarului textilist. Orgoliul

■ șl spiritul negustoresc îi cereau lui
■ Hind cît .mai multă reclamă. Nu

mele lui trebuia să fie cunoscut în 
toată lumea. In dosul unei pretinse 
pasiuni filatelice, se află un „bu-

1 siness“.
,,Ce contează 21.000 dolari, cînd 

aceștia îmi pot aduce de o sută de 
ori mai mult 1“ și-a zis Hind. Și 
socoteala glacială a yankeului a 
cutremurat coroana leului. Regele 
s-a resemnat, iar prin firele tele. 
grafice și tipar, numele Iul Arthur 
Hind a fost făcut cunoscut nu nu. 
mai zecilor de milioane de filate- 
liști, dar și altor oameni.

Marca a fost expusă la multe ex
poziții, însoțită bineînțeles de re
clama textilistulul. O dată se pă
rea, că marca a dispărut, dar spre 
ușurarea lui Hind, în această vre
me ea. a zăcut înțr-un plic aruncat 
în maldărul de .scrisori din cores. 
pondența amerioanului.

Al șaselea posesor al diamantu
lui de hîrtie a fost 
văduva lui Hind. 
unui australian.

De atunci Guyana 
cent nu a mai fost 
jurul australianului 
un adevărat mister.

Mrs. Scala,
Ea o cedează
britanică de I 
expusă. Iar tn 
se păstrează
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