
T inerii
economisesc
metalul
Inițiativa tinerilor de la Com

binatul metalurgic Reșița pentru 
economisirea metalului a găsit 
un larg ecou în rîndurile tineri
lor din celelalte întreprinderi si
derurgice și metalurgice. Anali- 
zînd în cadrul unei consfătuiri, 
posibilitățile de economisire a 
metalului prin gospodărirea lui 
cu grijă, tinerii de la Uzina de 
construcții metalice din Bocșa 
Romină au hotărît să se alăture 
acestei prețioase inițiative. Ei 
s-au angajat să economisească in 
cursul acestui an o cantitate de 
metal din care se pot face cinci 
macarale de 20 de tone fiecare 
și 12 ramificații C.F.R.

Primul
spe ctacol 
al baletului 

din Leningrad
Sîmbătă seara, ansamblul de 

balet al Teatrului Academic de 
Stat de Operă și Balet „S. M. 
Kirov“ din Leningrad, decorat cu 
ordinul Lenin, a prezentat pe 
scena Teatrului de Operă și Balet 
al R.P. Romine primul său spec
tacol în Capitală cu baletul „La
cul lebedelor“, de P. L Ceaikov- 
ski, după scenariul lui V. Beghi- 
cev și V. Ghelțer.

Au asstat tovarășii: Gheocghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R., acad. Atanase 
Joja, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul Invăță- 
mintului și Culturii, Constanța 
Crăciun și Ion Pas, adjunct; ai 
ministrului Invățămîntului și 
Culturii, acad. Mihail Ralea, pre
ședintele Institutului 
tru relațiile culturale 
tatea și alții.

A fost <fe față A. 
Ambasadorul Un unii 
București și alți 
corpului diplomatic.

„Lacul lebedelor“ 
zentat de ansamblul 
grad într-o viziune 
originală, t

romîn pen- 
cu străină-

A. Epișev, 
Sovietice la 
membri ai

a fost pre- ■ 
din Lenin- 

regizorală 
originală, aparținînd artistului 
poporului al U.R.S.S. Konstantin 
Sergheev.

Artista poporului din U.R.S.S., 
Natalia Dudinskaia a interpretat 
dublul rol al Odetei și Odile; cu 
minunată grație și eleganță.

Artistul poporului Konstantin 
Sergheev. în rolul prințului Sieg- 
fried a impresionat prin stilul 
sobru, plin de nobleță al dansu
lui său, prin elocvența mișcărilor.

« ÎmiRwi»!■!»

Invitațle la drumeție pe crestele albe ale munților.
(Foto: E. CSIKOȘ)
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brigăziiîn viața 
nu se petrecea nimic 
deosebit. Munca ti
nerilor era simplă și 
ușoară la prima ve
dere. Ce mare lucru, 
oare, să duci cister
nele ia rampa de în
cărcare, să potri
vești tubul conducă
tor, să deschizi cîte- 
va robinete și să ai 
grijă să Ie închizi 
cînd cisternele sînt 
umplute reglemen
tar ? Singura neplă
cere le era aceea că 
în jurul stației pen- 
*ru încărcarea gazo- 
linel există o zonă 
periculoasă, unde nu 
se poate fuma nici

un muc de țigară. 
Or, cei nouă tineri 
din brigadă sînt cu 
toții fumători...

Băieții nu s-au 
gindiț însă niciodată 
să-și atribuie pentru 
asta vreun titlu de 
glorie. Nu credeau ei 
să devină eroi.. 
Dar...

In ajun căzuse o 
ploaie amestecată 
cu fulgi deși de ză
padă. Spre diminea
ță norii s-au spulbe
rat, iar cerul a de
venit limpede ca 
sticla. Frigul a În
ceput să transforme 
noroiul în gheață și

polei. Brigada s-a 
prezentat însă, ca de 
obicei, la datorie.

Spre rampă au fost 
împinse vagoanele, 
au fost așezate gu-

HUNEDOARA DE
3 1

PETROLIȘTII
ÎNTÎMPINÂ

aniversarea
grevelor

din 1933
...în Oltenia

V

Proletari din toate tirile;

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XIV, Seria II-a, Nr. 2723 4 PAGINI — 20 BANI

------------------------- ,-------———.
Duminică 9 februarie 1958

■

aniversări a grevelor din 1933, pe- 
de extracție Tg. Jiu au dat peste 
an 1.135 tone țiței. Numai la schela 
perioadă a fost de 1.095 tone.

în cinstea celei de-a 25-a 
troliștii din cadrul trustului 
plan în prima lună a acestui 
Țialeni depășirea pe această

La obținerea acestor succese au contribuit în special brigada
3-a de extracție condusă de Gheorghe Păsărinu și brigada 3-a de 
reparații capitale sub conducerea lui Sebastian Popescu de la 
Bălteni.

O deosebită dezvoltare în cadrul trustului de extracție Tg. Jiu 
o cunoaște mișcarea de invenții și inovații. Din cele 9 inovații 
propuse în cursul lunii ianuarie, 6 au și fost aplicate. Inovațiile 
„Calorifer 
gazolină“ 

Țicleni —

la ventile“ și „Aparate de control la rezervoarele 
— realizate de inovatorul Aurelian Ailbulescu de 
aduc importante îmbunătățiri în procesul de lucru.

...și la Tîrgoviște
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> I*

de 
la Candidati al F. D. P

Tînăra
Planul de producție al trustului de extracție Tîrgovlște a fost 

depășit în luna ianuarie 1958 cu cantitatea de 1.041 tone țiței. 
Succese frumoase au fost obținute de către petroliștii de la schela 
Tîrgoviște, care și-au depășit sarcinile de plan cu cca. 2 la sută.

In primele 5 zile ale lunii fe 
bruarie trustul a înregistrat im- T, _ portante depășiri ale planului de

| g producție. Cantitățile cele mai

■"l | rpari de țiței peste plan au fost* * JL extrase în cadrul schelelor Tîrgo
viște și Gura Ocniței, care — în 

W țy acest interval — au dat pestey B a gy plan respectiv 169 tone și 140

învățătoare
din Fetești
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stalația tot în stare 
de repaos a rămas.

— Cu miinile în 
sin nu putem sta I 
— zise șeful stației, 
'om trage aproape

- Eroismul unei brigăzi 
de tineri ceferiști —

rile de curgere, s-a 
dat drumul la robi
nete. In cisterne ga
zolina și țițeiul însă 
nu mai curgeau. Gu
rile înghețaseră. 
Deși gheața a fost 
spartă și curățită, in-

să

apogeul unei deveniri nu era

MILENARE©
Cred că nu este reporter venit la Hunedoara, 

care, suindu-se pe dealul Chizidului ți privind de 
acolo panorama orașului si nu fie tentat să facă 
o antiteză dintre castelul cu turnuri înalte și suple, 
ridicat de Huniazi cu secole în urmă și silueta 
masivă și impunătoare a combinatului siderurgic, 
deasupra căruia se rotesc în permanență neguri 
uriașe de abur și fum. Imaginea aceasta, constantă, 
îri care istoria a imprimat urmele ei monumentale, 
punînd față în față două epoci cu tot ce au avut 
ele mai glorios este atît de grăitoare și de bogată 
în sensuri, atît de originală și de potrivită proce
selor ce s-au petrecut și se petrec în aceste locuri 
•— cu un cuvint atît de hunedoreană — îneît e 
imposibil să nu fie ridicată la ranguri de simbol, 
să nu precedeze orice cuvint despre rosturile ma
jore ale Hunedoarei.

★
Istoria milenară și-a imprimat peste tot urmele 

vizibile să scoată în evidență parcă, gloria de as
tăzi a orașului. In solul mohorit al dealului Sin- 
petru, în imediata apropiere a castelului Huniazi- 
lor, printre tufe, mărăcini și pietre funerare ale 
unui cimitir vechi, ies la suprafață fragmente de 
ceramică, urme de chirpic, care duc pe arheolog 
tocmai in epoca neoliticului. Un val de pămint, 
traversează în meandre dealul, constituind după 
toate aparențele zidurile unei cetăți arhaice, de ori
gină necunoscută.

Evenimentul crucial din istoria îndepărtată a 
Hunedoarei este descoperirea fierului. Se pare că 
așezările străvechi, în care oamenii ciopleau piatra 
și fabricau oale, n-a avut alt sen« aici, decit să 
descopere această pîrghie a civilizației. Odată des
coperit, fierul își pune pecetea asupra acestor locuri 
și istoria lor nu mai poate fi interpretată decit 
prin prisma acestui metal din care se fac pluguri 
și săbii.

Unii cercetători consideră că siderurgia a înce
put la Hunedoara, acum 3000 de ani, în perioada 
dacică. Alții, mai precauți, nu dau decit vreo 19 
ecole industriei fierului, călăuzindu-se după in

scripțiile săpate de romani în pereții minelor de 
fier din Teliuc și Ghelar, deși consideră ca foarte 
probabilă existența acestei indeletniciri și la dacii 
băștinași. Desigur că nu putem ocoli dovezile isto
rice, dar sintem cu inima alături de cei dinții, cu 
imaginația mai înflăcărată, căci, dacă cercetările vor 
confirma spusele lor, atunci rezultă că aici, în 
aceste locuri, a fost sursa principală de arme a 
Sarmisegetuzei și deci vitejii care au apărat liberta
tea patriei lor, sub conducerea bărbătească a lui 
Decenal, au ținut in miini paloșe din fierul hune- 
doreau.

După un mileniu de anonimat, explicabil prin 
istoria zbuciumată a acestei regiuni, fierul hune- 
dorean și însăși Hunedoara, își fac apariția, în plin 
ev mediu, surprinzător, ca niște paloșe trase la lu
mină pentru a înscrie o certă pagină de glorie. De 
astă dată, soarta fierului hunedorean este legată de 
o mică cetate ridicată la confluența apelor Cernei 
și Zlaștiului, ca o pavăză împotriva tătarilor. In

1409, această cetate este dăruită de Sigismund al 
Ungariei lui Voicu zis fi Corvin, fiindcă pe blazo
nul său avea un corb cu inel în cioc, iar de la 
acesta trece în stăpînirea vestitului strateg și con
ducător de oști loan de Huniade. Dornic de a în
făptui planuri mari, acesta adăugă cetății strămo
șești noi bastioane, care străpung și astăzi cerul. 
Peste liniștea Hunedoarei pe atunci un orășel me
dieval, cu străzi înguste, cu dughene de meșteri 
breslași, înconjurat de codri seculari, în care nu se 
auzea decît strigătul strajei și dangătul clopotului 
din capelă — loan de Huniade a făcut să răsune 
trîmbițe de luptă și zăngănitul metalic al sutelor 
de ciocane din atelierele rînduite pe apa Zlaștiului, 
constituind un imens arsenal de arme. Aici s-au 
călit paloșele care au măturat pe cotropitori, lingă 
Belgrad și Adrianopole, într-un eroic și drept răz
boi de apărare, dus de romîni, unguri, sîrbi și bul
gari, sub conducerea marelui general loan de Hu
niade, a cărui faimă nu s-a stins din memoria 
popoarelor balcanice, care-l cîntă și astăzi în bala
dele lor sub legendarul nume de „lancu Sibianu“.

Industria fierului știinduse încă primitivă și ru
dimentară preferă, pînă spre sfîrșitul secolului al 
XlX-lea, să se pitească printre ultimele ramificări 
ale Munților Poiana Rusca, neîndrăznind să se așeze 
pe malul Cernei, chiar la Hunedoara, lingă castelul 
lui loan Corvin, a cărui grandoare încă o copleșea. 

Siderurgia antică era puțin spectaculoasă cu toată 
hiperbolizarea ei în mitul lui Ilefaistos. Metalul și 
stînca erau mai degrabă torturate decît prelucrate 
industrial. Minerii crăpau stîncile de minereu cu 
dalta și ciocanul, ori le încălzeau puternic și le 
stropeau cu apă, dizlocîndu-le prin variația bruscă 
a temperaturii. Minereul era topit în cuptoare mici 

cu foc de lemne și apoi lovit cu barosul în ateliere 
de forjă. Urme ale vechilor exploatări — cuptoare, 
unelte, zgură, inscripții — s-au găsit in localitățile 
Teliuc și Ghelar.

In evul mediu, prin secolul XIV, se introduc 
cuptoare mai perfecționate de topire a fierului, iar 
mînuirea ciocanelor de forjă e încredințată puterii 
hidraulice.

Siderurgia hunedoreană continuă să țină pasul cu 
tehnica modernă a vremii și, în secolele XVIII și 
XIX, se ridică două furnale înalte, unul la Toplița 
(1750) și altul la Govăjdia (1806) așezate în acele 

puncte geografice, unde se încrucișează sursa de 
energie — apa — cu drumurile de acces a materii
lor prime : minereu de fier și mangan. Despre fur
nalul de la Govăjdia circulă în momentul de față 

legende, dintre care cea mai interesantă dar și cea 
mai bizară e aceea că picioarele turnului Eiffel din 
Paris ar fi turnate din fonta produsă aici. Dar mai 
captivant decît legendele, este însuși furnalul, vechi 
de 150 de ani, care stă încă în picioare, asemenea 
unui patriarh al furnalelor, cu o arhitectură ciudată, 
aducînd mai mult a biserică decît a edificiu indu
strial. N-ar fi lipsită de interes inițiativa tineretului 
din sat și din raion de a lua sub îngrijire această 
veche construcție industrială, spre a o feri de degra-

locomotiva și vom 
întinde un tub spre 
conducte. Vom băga 
abur sub presiune 
de la cazanul loco
motivei și așa vom 
dezgheța imediat 
toate conductele și 
robinetele.

— Nu e voie 
facem așa ceva !
interveni utemistul 
Nicolae Curelea. Lo
comotiva ar intra în 
zona oprită.

— Veți face așa 
cum am spus — in
sistă șeful de stație.

Hotărirea
gîndită, dar tinerii 
s-au supus.

Locomotiva 
trat încet, a mai pu
făit de cîteva ori și 
s-a oprit. Tubul a 
fost întins, legătura 
făcută cu prima ci
sternă. S-a dat dru
mul la abur. Robine
tul și conducta s-au 
dezghețat. Aburul a 
pătruns cu un șuie
rat scurt în cisternă. 
Dar aici s-au pro-
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a in-

dus imediat gaze. Și 
numai o singură 
seînteie, ieșită de la 
lccomotivă și purtată 
în vînt timp de-o 
clipă, a fost deajuns. 
Gazele au luat foc.

Viața tuturor era 
primejduită. Și nu 
numai a tinerilor, ci 
a tuturor călătorilor 
din stația C.F.R., 
a instalațiilor pe
trolifere, a sonde
lor din apropiere, 
care continuau să 
trimită lichidul vîs- 
cos pe conducte, a 
clădirilor și liniilor 
căii ferate.

Acestea nu au pu
tut fi gîndite de ti
neri decit tot în 
fracțiuni de secundă.

Locomotiva, deși 
nu a dat nimeni vreo 
comandă, s-a retras 
în grabă din zona 
incendiului. Tînă- 
rul mecanic a știut 
singur ce are de fă
cut.

Ceilalți, învălulți 
in flăcări, au inceput 
să închidă ventile și 
robinete. Fumul și 
flăcările le astupa
seră respirația, Ie îm
piedecau vederea.

— Mai Ia stînga, 
Nicolae ! Ventilul! 
Astupă-1 cu pufoai
ca 1

— Ai grijă, Sprîn- 
cene, de conductă.

— Robinetul, Ciu
gulea !

— Cisterna 2-a, 
Pavelescule I

— Treci și tu Dă- 
escule, lingă Șovă
ială. Și tu Granice
ne. Și tu Catrinoiule. 

te pierde, 
Rezistă ! 

focul se va

— Nu 
Aurele ! 
Hai, că 
potoli.

...Infruntînd urgia 
focului timp de a- 
proape 10 minute, ti
nerii au învins. Flă
cările au fost stinse 
cu totul. Abia acum 
cei 9 tineri s-au sim
țit părăsiți de putere 
și mușcați de arsură.

S-au trezit așezați 
în paturile albe ale 
spitalului. In fața 
lor — în afara me
dicilor — se găseau 
doi oameni cunoscuți

— Tovarășe Tu- 
dor ! Veniți pînă 
aici ! — îl chemă pe 
unul dintre vizitatori 
Constantin Sprîncea- 
nu.

De 
scoase mina banda
jată, VH 
strìnge pe aceea a 
primului secretar al 
Comitetului raional 
de partid. Dîndu-și 
seama că deocamdată 
nu o poate face, și-o 
trase însă încet și o 
lăsă în jos.

— Stai liniștit... 
Mai avem noi timp 
să facem asta — ii 
răspunse încurcat și 
emoționat interlocu
torul.

ION TEOHARIDE 
corespondentul 

Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea 

Craiova

sub pătură

pentru a o

V. NICOROVIC1
(Continuare în pag. 2-a)
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Se înoptase de mult cînd «m 
ajuns la Fetești. Viscolea puternic 
și cu greu îmi făceam loc prin 
nămeții care acoperiseră tot dru
mul. îmi părea rău că am venit Ia 
Fetești. Unde aveam să găsesc a- 
cum noaptea pe învățătoarea Otilia 
Ioniță, tînăra candidată F. D. P. 
despre caro aveam de scris și mai 
ales pe o astfel de vreme ?

— Ți-o găsesc îndată, mi-a spus 
secretarul comitetului raional 
U.T.M. După zece minute, în caro 
timp a luat legătura cu școala, cu 
casa pionerilor, a găsit-o pe Otilia 
Ioniță la casa de cultură.

Intr-adevăr, pe tînăra candidată 
Otilia Ioni;« am găsit-o în plină 
activitate. In jurul învățătoarei so 
aflau peste 23 da fete membre alo

în- 
în- 
ala 
ele

cercului de broderie do curînd 
ființat de ea. Am privit vreme 
delungată miinile îndemânatice 
fetelor caro brodau, am stat cu
do vorbă. Am aflat cu acest prilej 
multe lucruri interesante atît des
pre cercul lor de broderie, cit și 
despre cercul do croitorie înființat

y
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Tinerele Teodora Cristea și Natalia Bălăceanu au venit Ia 
centrul de afișare a listelor de alegători ipentru a verifica dacă 
sînt înscrise. Foto-: N. SCARLET

Inițiativa cetățenilor
izvor de noi realizări

Ieri după amiază, la întreprin
derea Textila-Grivița. Florica Ser- 
ghei Dragată, ingineră la filatura 
„Dacia“ și candidată pentru cir
cumscripția orășenească nr. 375 
București, s-a întîlnit cu un grup 
de alegători. Mtdți dintre ei o 
cunoșteau. E o femeie încă tinără, 
energică și cu spirit gospodăresc. 
Alții au cunoscut-o deabea a- 
tund. Și unii și alții au discutat 
însă pe îndelete și cu chibzuială 
despre treburile gospodărești ale 
cartierului. Sînt doar treburi de 
care sînt direct interesați.

Primul a luat cuvîntul delega
tul Consiliului F.D.P. tov. Zaharia 
Leanco.

— Avem astăzi posibilitatea să 
discutăm ce am făcut pînă acum 
în gospodărirea cartierului, ca și 
ce mai putem și vrem să facem 
de-acum înainte, a spus Iov. Za
haria. Posibilitatea aceasta, de. a 
discuta despre treburile noastre 
gospodărești, ne-a creat-o regimul 
nostru de democrație populară, 
partidul și guvernul. Desfășurarea 
campaniei electorale reflectă pro
fundul democratism al sistemului 
nostru electoral, spiritul de răs
pundere cetățenească al alegăto
rilor.

Unii cetățeni au vorbit plini de 
recunoștință despre realizările ob
ținute în anii regimului de demo
crație populară în cartier (pava- 
rea și asfaltarea unor străzi, intro
ducerea canalizării și a gazului(Continuare în pag. 2 a)
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I. ȘERBU

Jaa vtai că direcțiunea nu 
și «« 

văxut- eă wi mi bani tovarăși ai iot- au t».

Atunci auparaiț di» nw grevă, j pentru «li« 
betarea.. eeUr căaHet 4« fab-
HM, pmtru JofiiMțar®» siărei d« asediu > 
pentmea direcția «S afișe«« revendicările 
cucerite. de Ăuncitori au ocupai ateii- 
erele. Ceilalți 3OGQ »• au putut să mai intrap 
Mei au fesț îspiedecâți de jandami și pali
ție»Jandarmii au împiedicat pe femei ți ac» - 
oii aducă wâncara muncitorilor.Cei râmași 
afară au "baricadat strMxlle. Tinerii munci - 
teri picheta c&re bombardau taașineU
polițist®,opreau de pompieri și ca
-«iemetala prefecturii»Ueaniftii urcați pe a- 
jopertșul atelierele^ își strigau revendică
rile lor»

bestiile ofițerești eu adunat regimente ; 
întregi de jaadftnM, grăniceri și sergenți, f 
te traa cu. mitralierele în «ei di» atrndă- I

t
Răsfoind documente nle vremii încercăm un pu

ternic sentiment de mîndrie cînd ne gîndim Iu 
abnegația cu care tinerii muncitori din țara noas
tră, mobilizați de. U.T.C., au participat la marile 
lupte conduse de partid în februarie 1933.

pe care le publicăm astăzi 
dintr-un articol publicat în 
„Tinărul leninist" din fe 
articol se arăta contribuția 
lupte din 15—16 februarie 
Atelierele „Grivița".

Unul din facsimilele 
reprezintă un fragment 
organul C.C. al U.T.C. 
bruarie 1933. In acest 
tinerilor la glorioasele 
ale muncitorilor de la

Cel de al doilea facsimil reprezintă un fragment 
dintr-o chemare publicată în „Brazda“ — organ 
editat de C.C. al U.T.C. pentru tinerii țărani.

metan, deschiderea unor noi ma
gazine, construirea a mai multor 
blocuri pentru muncitori ceferiști 
și multe altele). Sînt realizări im
portante, rod al politicii partidu
lui și guvernului.

Cei mai mulți au vorbit însă 
despre ceea ce ar voi să se reali
zeze în viitor pentru o și mai bună 
gospodărire și înfrumusețare a 
cartierului. S-a vorbit — in legă
tură cu o mai bună deservire a 
cetățenilor — despre necesitatea 
înființării unor magazine, a unor 
chioșcuri de ziare, au fost făcute 
propuneri pentru îmbunătățirea 
muncii I.C.A.B. în cartier, despre 
măsurile care ar trebui luate pen
tru înfrumusețarea cartierului ca 
și despre multe alte lucruri. Au 
vorbit Balaș Mar ia casnică, N. Iva- 
novschi mecanic de locomotivă, 
muncitorul Gh. Băltărețu și alții.

— Toate acestea sînt bune și 
necesare — a spus ridieîndu-se să 
vorbească cetățeanul Petre Mira- 
nescu. Dar cîte lucruri nu are de 
făcut Sfatul popular orășenesc ? 
Partidul ne învață să punem 
mina și să rezolvăm ceea ce -e 
poate cu posibilitățile noastre lo
cale. Unii cetățeni, de pildă, cer 
sfatului popular să amenajeze 
niște parcuri. Pe strada Petre 
Gheorghe stau însă de uni de zile 
două terenuri virane, nefolosite. 
Nu s-ar putea, de exemplu, să se 
amenajeze acolo două părcul-țe 
prin muncă voluntară?

— Așa e! l-au aprobat 
mulți cetățeni.

S-au dat și alte exemple, 
de lucruri ce se pot realiza 
inițiativa și munca cetățenilor 
cartierului.

—- Mi-am notat propunerile ți 
sugestiile d-voastră — a spus în 
încheierea intîlnirii inginera Flori
ca Serghei. Sint bune și interesan
te. Toate acestea nu vor putea fi 
realizate însă decit cu sprijinul 
tuturor cetățenilor cartierului.

Alegătorii i-au dat dreptate și 
i-au promis ajutorul. Ei s-au an
gajat apoi ca strîns uniți în jurul 
partidului și guvernului să voteze 
cu toții la 2 martie candidații 
Frontului Democrației Populare.

mai

apoi, 
prin

J. ALPIN

SB!......

Către

Ministerul Afacerilor

Externe

București

.< waas

TELEGRAMA
■ AU ‘ M,M cei dină

au «rtt șut« « f0 
st râniți. Pentrucă tinerii w fost- în prime
le rânduri cei mai mulți diMra râniți 
sorți tineri.

țărăniștii acești bandiți^- 
eigașt dela Lupani și Calea Gri viței și 1 
Worâe 1933 și acuwa dala atelierele Grivița, 
nu wr putea împiedica prin teroare lupta ti
nerilor ceferiști, Si vor urma lupta începută 
wr lupta contra teroare^, contra Btărei de 
așediu, contra exploatării, contre, 
1«^ var birui, așa cum și-aîs cw
cerii luptele de pănă acum

demonstrații și întruniri î contra im- 
‘ ‘.......... ț du

șomaj și de sămănat. Contra teroare! și «tâ
râi de asediu Să trimitem hrana la t

■muncitorilor greviști l Să mergem la orașe s- 
prea manif©sta alături de ei i contra moșier; 
lor și fabricanților 1

Sâ strângem rândurile în jurul Partidului; 
ai Uniunii Tineretului Comunist, cari eonduJ

Prin ,
polițelor și datoriilor, pentru ajutoare

Ca urmare a mesajului Exce
lenței Sale domnul Chivu Stoica, 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro- 
mîne, adresat guvernului și po
porului din Ceylon, doresc să vă 
exprim dv., guvernului și poporu
lui romîn aprecierea și mulțu
mirile mele pentru amabilul me
saj de felicitări cu prilejul celei 
de-a zecea aniversări a indepen
denței Ceylonului.

Prim Ministru 
Ministrul Afacerilor Externe 

Ministrul Apărării
S. W. RD. BANDARANAIKE

Colombo 7 februarie 1253.



Âzi începa la Poiana Stalin
„Cupa Speranțelor1a

In turned final al campionatului
mondial de fotbal SOLDAȚII Cocktail

Astăzi pe ipîrtiile din apropierea 
stațiunii de sporturi de iarnă 
Poiana Stalin încep concursurile 
din cadrul primei ediții a compe
tiției internaționale de schi „Cupa 
Speranțelor". De-a lungul a 3 zile 
de concurs la startul diferitelor 
probe alpine se vor alinia repre
zentanți a șapte țări : Austria, 
Franța, R. P. Polonă. R. P. Bul
garia, R. P. Ungară, Finlanda și 
R. P. Rcțnînă. Pe lista participan- 
țiior figurează numele unor tineri 
schiori taientați cu frumoase pers
pective ca G. Nenning (Austria), 
G. Duvillard (Franța), I. Anger- 
man (Polonia), G. Nemeth (Un
garia). E. Aikala (Finlanda), Șt. 
Tartarov (Bulgaria), C. Tăbăraș 
(R. P. R.) și alții.

Astăzi concurenții își vor dis
puta victoria în proba de slalom 
special care va avea loc Ia Kan- 
zer, luni este programată proba 
slalom uriaș iar miercuri ultima 
zi a concursului va avea loc pro
ba de coborîre.

La 8 februarie a avut loc la 
Stockholm reuniunea comitetului 
de organizare a oam'pion'>ului 
mondial de fotbal pentru stabili
rea sistemului de disputare a tur
neului final și tragerea la sorți 
a celor patru grupe care vor al
cătui prima fază a competiției.

In ședința de dimineață comi
tetul a hotărît ca tragerea la 
sorți să se efectueze după proiec
tul zonelor geografice, prezentat 
de federația R.P. Ungăre, care 
avea avantajul excluderii posibi
lității ca echipele din aceeași 
zonă să joace între ele în serii.

In urma tragerii la sorți cele 
patru grupe ale turneului final 
au următoara alcătuire:

Grupa A: R.F. Germană,

gentina, R. Cehoslovacă, Irlanda 
de Nord. Grupa B: Franța, Para
guay, Iugoslavia, Scoția. Grupa 
C: Suedia, Mexic, R.P. Ungară, 
Țara Galilor. Grupa D: Austria, 
Brazilia, U.R.S.S., Anglia.

In cadrul grupelor, meciurile 
se dispută sistem turneu, iar 
primele două clasate din fiecare 
grupă se califică pentru- faza ur
mătoare: sferturile de finală.

Turneul final al campionatului 
mondial de fotbal (ediția 
se va desfășura între 
nie în Suedia.

• In ziua a doua
Ar

8
6-a) 

și 29 iu-

Pregătirile
tinerilor scrimeri francezi

PARIS 8 (Agerpres). — Tinerii la „Criteriul mondial de scrimă 
scrimeri francezi își continuă al tineretului“ care va avea loc 
pregătirile în vederea partictpar.i înfre 4 ș. ? ]a BucuTeșU-

MOȚEA CONSTANTIN — Cra. 
iov-a și AUREL DINCULESCU 
— Pitești. Puteți să vă prezen
tați încă odată la examenul de 
maturitate în luna iunie a.c. 
Ziua în care va începe examenul 
cît și alte informații le puteți afla 
de la secțiunea de învățămînt și 
cultură a sfatului popular orășe
nesc.

de A.V.S.A.P. Pentru a afla con
dițiile de primire în școala de 
pilotaj, te sfătuim să te adresezi 
comitetului raional A.V.S.A.P., 
unde vei primi informațiile care 
te interesează.

Recent în cadrul unui concurs de 
floretă desfășurat la Paris și care 
a avut ca scop selecționarea pri
mului -lot de trăgători, cel mai în 
formă s-a dovedit Vincent. El a 
realizat șapte victorii clasîndu-se 
înaintea lui Cazaban care a obți
nut șase victorii.

turneului 
rezervat 
formația 

întîlnit

a 
internațional de fotbal 
echipelor de juniori, 
Progresul-București a 
echipa italiană Fiorentina. Fot
baliștii de la Progresul s-au pre
zentat slab în acest meci fiind 
învinși cu scorul de 5—1 (2—0).

In celelalte partide s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Partizan-Belgrad — Alessandria 
0—Oș Roma—Split 1—0; Barce
lona—Sampdoria 3—0; Udinese— 
Racing Paris 3—2.

Luni, în orașul Carrara Progre
sul București susține a doua în- 
tîlnire cu Fiorentina.

• In legătură cu catastrofa ae
riană în care și-au găsit moartea 
mai mulți fotbaliști din echipa 
engleză Manchester United, secția 
de fotbal a U.R.S.S. a adresat 
președintelui federației de fotbal 
din Anglia, Rowe, o telegramă.

Filmul „Soldații“ ca și romanul 
din care se inspiră — „In tran
șeele Stalingradului“ de Victor 
Nekrasov fac parte din acea ca
tegorie de opere de artă ce nu 
sînt axate pe un act esențial, ci 
expun un conglomerat de fapte 
mărunte. Mesajul ideologic și emo
țional al acestora din urmă nu 
este însă cu nimic atenuat deoa
rece înșiruirea de evenimente de 
mici dimensiuni crează in mod 
pregnant o atmosferă veridică, un 
fundal deasupra căruia strălucește 
indicând tendința generală a ope
rei, ideea —■ simbol de bază. Au 
existat numeroase filme de .război 
a căror construcție avea drept pi
vot un fapt de mare răsunet eroic 
care se imprima receptivității 
spectatorului, precum și o seamă 
de episoade mărunte legate fie
care de acest fapt ca razele unui 
cerc de centrul lui. „Soldații“ a- 
parține altei modalități de con
strucție și concepție; inlîmplările 
n-au aproape nici o legătură în
tre ele, le unește doar criteriul 
cronologic; se petrec unele în con- 
tinuarea celorlalte. Și de concep
ție, fiindcă nu se face o selecție 
prea riguroasă între fapte, clasifi- 
cîndu-se fără drept de apel: „ace
sta e mult mai important decît 
celălalt“, considerîndu-se că toată 
au însemnătate
sferei veridice despre 
beam, considerîndu-se că 
astfel se oglindește fidel 
mediu, prea puțin ieșit din comun 
al vieții obișnuite.

In acest sens, „Soldații“ are me
ritul de a ne desbăra de viziunea

aventuroasă asupra războiului pri
vit ca o serie de escapade ale unor 
spadasini moderni, dîndu-se în 
schimb o accepție mai adevărată 
asupra cîmpului de luptă în care 
victoria o hotărăște nu o incursiu
ne îndrăzneață sau glta, ci tocmai 
o bună funcționare a tuturor fac
torilor, 
aparent 
rotație 
frontului. E o concepție mai com
plexă și mai evoluată, mai apro
piată de condițiile războiului con
temporan asupra eroismului de
finit nu ca un spirit de perfor
manță cavalerească ci ca o încre-

o invirtire precisă, deși 
mai modestă, a fiecărei 
din vastul mecanism al

CRONICA

FILMULUI

în crearea atmo- 
care vor- 

numai 
cursul

ION ST01CAN — București. La 
școala de artă populară din Bucu 
rești de pe strada Luca Stroici 
nr. 15 înscrierile s-au terminat 
încă din luna octombrie a anului 
trecut.

Dacă însă tovarășii profesori vor 
constata la dumneata un talent ex
cepțional în pictură și consideră 
imperios necesară înscrierea ime
diată a d-tale la școală, te poți 
adresa direcțiunii școlii — căreia 
redacția i-a comunicat dorința du- 
mitale.

E. VOINESCU — Pogoanele 
și G. BOTEZATU — Roșiori de 
Vede. Și in întovărășirile agri
cole pot fi create echipe de tine
ret. Acolo unde munca întovără- 
șiților este organizată pe bri
găzi, echipele de tineret vor func
ționa în cadrul acestora.

Este bine ca tinerii întovără
șiți care muncesc în echipă să fie 
îndrumați să lucreze aceleași su
prafețe de pămînt, cel puțin un 
ciclu de producție.

Din experiența unor echipe de 
tineret din întovărășirile agrico
le a reieșit că este necesar ca toa
te lucrările să se execute în co
mun, iar repartiția produselor să 
se facă nu numaj după suprafa
ța de pămînt adusă în întovără
șire, ci și 
lucrătoare, 
interesarea 
întovărășiți
sîntem de aceeași părere cu voi, 
că în cadrul echipelor trebuie să 
muncească neapărat numai ti
neri. Experiența și priceperea ce
lor vîrstnici, împletite cu entu
ziasmul muncii tinerești — sînt 
chezășia obținerii de recolte bo
gate în întovărășirile

NICOLAE SIMION 
na Mislea-Cîmpin-a. 
este un sport frumos, 
El cere aptitudini,

O scenă din filmul „Soldații“

GHEORGHE SLĂNTCEANU — 
Iași: După unele declarații ale 
oamenilor de știință, intr-adevăr 
în prezent are loc o încălzire ge
nerală a pământului. Din această 
cauză de pildă, temperatura apei 
Mării Nordului a crescut cu 0,2— 
0,6 grade. Dacă la prima vedere, 
această schimbare pare neînsem
nată, ea a exercitat o deosebită 
influență asupra viețuitoarelor ma
rine. Astfel, merlanii emigrează 
în masă de pe coastele Norvegiei 
în apele Groenlandei de sud, in
sulelor Urșilor și arhipelagului 
Spitzberg. Focele se mută de pe 
coastele Groenlandei spre Nord, iar 
în partea de est a Mării Nordului 
au apărwt sardele venite de pe 
țărmurile Spaniei și Portugaliei.

dere profundă în cauza pentru 
care se luptă, o rezistență fără li
mite în fața tuturor greutăților și 
mizeriilor ce-i asaltează pe com
batanți. Este un eroism mai puțin 
concentrat în clipe primordiale și 
mai mult difuzat în zeci și sute 
de încercări mărunte dar care, a- 
dunate la un loc, dau imaginea 
unei gigantice încleștări. Foarte 
bine explică această concepție un 
critic sovietic care spunea despre 
„In tranșeele Stalingradului“; 
„Pentru eroul romanului, Kerjen
țev, războiul este în primul rind 
o muncă, o muncă grea, biruitoa
re, care înlătură cu desăvârșire 
gîndul primejdiei“.

Deși filmul se intitulează banal 
„Soldații“, deși romanul ca și fil
mul povestesc cu simplitate, parcă 
monoton jurnalul acestei „munci“ 
despre care vorbeam mai sus, deși 
in film nu se întimplă nimic ex
traordinar, spectatorul simte îndă
rătul fiecărui gest, a fiecărei re
plici o profundă poezie, un suflu 
de eroism avântat. Cât romantism 
transpiră de pildă discuția în 
tranșee dintre Kerjențev și Farber 
sub acordurile îndepărtate alo 
simfoniei lui Ceaikovski. Ca și 
zdravănul marinar Ciumak, Ker
jențev nu-l poate înțelege pe timi
dul și nedescurcărețul Farber, 
care nu bea, nu înjură, căruia nu-i 
plac „muierile“, care nu știe să 
înoate sau să meargă pe bicicletă. 
Și unde e poezia, unde este erois
mul ? va întreba poate cineva. 
Iată poezia, iată eroismul: cind 
patria lui dragă e în pericol, ti
midul și neajutoratul, matemati
cianul de cabinet Farber își depă
șește propriul caracter, lasă în ur-

mă nepriceperea în ale vieții și 
devine un bun comandant de com
panie, iubit și respectat de subal
ternii săi, chiar 
plutonier Ciumak. 
care n-a dat 
știe să devină 
pentru fasciștii 
mintului natal.

Dacă actorul 
șește să fie alit de convingător în 
interpretarea lui Farber, aceasta se 
datorește nu numai jocului său și 
îndrumării regizorale, ci și faptul 
că a fost ales în mod fericit de 
regizor (A. Ivanov), pe măsura 
rolului. Toți actorii sînt foarte 
bine distribuiți. Și încă ceva, Pe 
linia apropierii de viață și a în
depărtării de șabloane cineaștii so
vietici apelează la actori care con
trazic tipul clasic al interpretului- 
vedetă, frumos ca o cadra, cu tră
sături regulate etc. In viața de 
toate zilele apar oameni și mai pu
țin arătoși, deci, ei trebuie să a- 
pară și in filme. V. Safronov care 
joacă rolul lui Kerjențev nu e fru
mos dar nici urît, e un tînăr sim
patic, așa cum sînt cu miile. I. 
Soloviov care joacă rolul lui Va- 
lega are chiar ceva caraghios în 
înfățișare, lucru accentuat de mu
țenia lui. de gesturile lui fără 
rost, pipăirea nasului etc. (cît de 
hazliu apare în vizita lui la spi
tal!). Iată subliniată astfel fru
musețea morală a unui om simplu: 
in ciuda aspectului 
este o inimă mare

In general, filmul care pătrun
de cu atîta discreție în viața oa
menilor, pledează pentru căutarea 
bogățiilor ascunse în sufletul lor, 
pentru ideea că frumusețea nu se 
lăfăie la suprafață ci este bine pi
tită și trebuie urmărită cu grijă. 
Fină și episodul rănirii lui Ker
jențev apare atît de voit antisgo- 
motos — eroic: locotenentul a 
scăpat neatins în atîtea lupte grele 
și încăierări nimicitoare, și a fost 
rănit într-o seară cînd stătea li
niștit de vorbă cu niște tovarăși- 
Poate că a fost scos din luptă in
tr-un chip nespectaculos și a in
trat în luptă tot așa, fără grandi
locvență: a convins-o pe sora de 
caritate să-i dea voie să fugă înain
te de termen din spital. Dar tre
buie să fii un adevărat patriot, un 
adevărat om sovietic ca să faci 
cele mai mari sacrificii, să lupți 
pînă la ultima picătură de singe 
cu modestie și calm, dornic să-ți 
îndeplinește pe de-a întregul da
toria, fără să atragi atenția asupra 
ta. Aceasta a vrut și a reușit să 
demonstreze filmul „Soldații“.

de necioplitul 
Farber, omul 

nimănui o palmă, 
un inamic teribil 
cotropitori ai pă-

Smoktunovski reu-

său stìngaci

B. DUMITRESCU

după numărul zilelor 
în felul acesta co- 

în muncă a tinerilor 
va spori simțitor. Nu

TINERII TRACTORIȘTI
HIBERNEAZĂ ÎNCĂ • O •

agricole.
— comu- 

Pi'lotajul 
dar greu, 
cunoștințe

tehnice- avansate, o sănătate per
fectă. Dacă ai absolvit școala 
medie poți urma cursurile școlii 
de pilotaj cu motor organizate

1’•
i Cooperativa de producție 
; „Roza Luxemburg“ din comu- 
| na Hărtîian, funcționează cu 
; mai multe secții printre care 
i o secție de covoare orientale, 
ț de întălțăminte pentru copii,
• de croitorie de damă și băr-
• bătească și altele.
» In cadrul secției de covoare
• se lucrează diferite modele
• pe motive orientale, mult apre-
• ciate în străinătate.
'» In fotografie : tinerele Clau- 
| dia și Edith Hajdo din secția 
; covoare.

:

:

:

:

Tractoristul Mircea Bîrsan e in 
concediu. De loc, el e din Moldova, 
de lingă Piatra Neamț, Acasă insă 
n-a stat decit vre-o șapte zile. Se 
schimbase vremea, zilele erau 'în
sorite de parcă ar fi venit primă
vara. Pe cîmpia Boldeștilor se au
zea chiar zumzetul unui tractor. 
Mircea a tresărit. Poate că și to
varășii săi au ieșit „în teren", iar 
el stă acasă și doarme. Și-a între
rupt concediul, ' ' ' • ■ -
S.M.T. „Mircea 
brogea, unde îl 
său.

Peste noapte 
ninsoarea. Apoi 
n-are ce face. Mai are vreo patru 
zile de concediu și stă toată ziua 
tolănit în pat.

— Mai scoal’ frățioare că a ve
nit seara — îl zgilțîie tovarășii 
săi. Mircea se scoală, cască și îi 
privește pe rind. Tractoriștii se 
dezbracă și se lungesc și ei pe pa
turi. Apoi stau așa, cu ochii in ta
van, pînă adorm.

— Eh,- de-ar veni odată primă
vara l — oftează ei la răstimpuri.

★
La colțul roșu al S. M. T..ului 

tinerii și-au confecționat două mese 
de șah și un joc șubah. Uneori, 
vin aici și se distrează. Măcar 
de-ar avea și o masă de plng- 
pong. Palete au. Unul, Zaharia, 
s-a dus la președintele sindicatului 
și i-a cerut:

— Faceți, tovarășe Țenea, ceva să 
avem șl noi o masă de ping-pong.

Asta era pe la începutul iernii.
— O să facem — a răspuns pre

ședintele.

alergtnd aici la 
Vodă" din Do- 
aștepta K. D.-ul

Insă s-a coborît 
viscolul. Mircea

Cindva tractoriștii de la „Mir
cea Vodă" aveau o brigadă artis
tică de agitație. Cu această bri
gadă cutreierau ei adesea, dumi
nica, satele in care lucraseră vara, 
se Intîlneau cu băieții și fetele co
lectiviștilor și invitau la rindul lor 
formațiile artistice ale acestora la 
ei în S. M. T. Brigada s-a destră
mat.

In S.M.T. „Mircea Vodă" se află 
tineri venițl din mal toate colțurile 
țării: munteni, ardeleni, olteni, 
moldoveni, dobrogeni... In cîte o 
seară, în dormitoare, unii dintre ei 
alungă plictiseala lucind sau clă
tind. Sînt jocuri și cintece felurite, 
aduclnd cu ele cîte o fărimă din 
bogatul folclor al regiunilor țării.

— De ce nu faceți o echipă artis
tică ? Ați putea avea chiar mal 
multe formații: de cor, de dansuri, 
bunăoară...

nici unul din cercurile politice 
„planificate" nu-și trăiește viața. 
Ciheorghe Baicu, responsabil cu 
educația politică în comitetul orga
nizației U.T.M., argumentează :

— N-avem materiale pentru stu
diu. Nimeni de la Comitetul raio
nal U.T.M. Medgidia nu s-a mai 
interesat de noi.

Se prea poate să albă dreptate. 
Benone Ursu, instructorul Comite
tului raional U.T.M. Medgidia tre
ce pe la S.M.T. „din an în paște" 
cum e o vorbă. Iar cind vine, nu 
ia legătura decît cu secretarul.

Așa dar, să încercăm o recapitu
lare: In S.M.T. „Mircea Vodă" sînt 
aproape 160 tineri și la primăvară 
cei mai mulți dintre ei se vor răs- 
pindi pe cîmpiile regiunii. Din zori 
și pină-n seară ei se vor .afla atun
ci pe tractor; ba uneori chiar și 
noaptea. Principala lor sarcină va

De ce lîncezește viața culturală ia S. M. T. 
„Mircea Vodă“, raionul Medgidia

Sîmbătă seara, Kim Ben Dik, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București a oferit în saloanele 
ambasadei un cocktail cu prilejul 
celei de-a 10-a aniversări a Ar
matei populare coreene.

Au luat parte: general colonel 
Alexandru Drăghici, ministrul A- 
facerilor Interne, general colonel 
Leontin Sălăjan, ministrul For
țelor Armate, Gh. Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, generalii locotenenți 
Floca Arhip și Ion Tutoveanu, 
adjuncți ai ministrului Forțelor 
Armate, Eduard Mezincescu, se
cretar general al Ministerului A- 
facerilor Externe, Pavel Ba buci, 
șef de secție în Ministerul Aface
rilor Externe, Caius Franțescti, 
șeful Protocolului Ministerului A- 
facerilor Externe, generali și ofi
țeri superiori ai Forțelor Armate.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și atașați militari.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Cins’ind memoria eroului 
uteeist Petre Gheorghe
In dimineața zilei de ieri, acti

viștii comitetului regional și oră
șenesc de partid, ai comitetului 
regional și orășenesc U.T.M.. îm
preună cu reprezentanți ai oame
nilor muncii din uzinele și fabri
cile orașului, au mers la mor- 
mîntul utecistului Petre Gheorghe 
de la cimitirul Bolovani.

A vorbit Ion Bobocea. membru 
al biroului comitetului regional de 
partid.

Cei prezenți au depus coroane 
de flori, făcind apoi de gardă la 
mormîntul eroului Petre Gheor- 
ghe.

CRISTEL TANASESCU 
"ctivist al comitetului regio

nal U.T.M. Ploești

—O~

Decorarea scriitorului 
Cicerone Theodorescu

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale s-a con
ferit „Ordinul Muncii“ clasa I-a 
scriitorului Cicerone Theodorescu, 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de viață, pentru merite deosebite 
în domeniul creației literare.

Tînăra învățătoare din Fetești

— Am putea — răspund tracto
riștii.

— N-avem dirijor — obiectează 
tovarășul Țenea.

Veșnicul pretext. Dacă ar căuta 
intr-adevăr, ar găsi. In comună 
sînt atîția învățători. Ba chiar 
acolo, în S. M. T., s-ar găsi vreun 
inginer sau alt tovarăș care a aflat 
prin școală și cum să înjghebeze 
un cor.

De munca culturală în comitetul 
organizației de bază U.T.M., răs
punde un tînăr tehnician agronom, 
Glieorghe Barbu. Dar nici el, nici 
ceilalți membri ai comitetului n-au 
făcut aproape nimic pentru organi
zarea vieții culturale a tractoriști
lor in timpul iernii. Biblioteca nu
mără doar 12 cititori din rindul 
tractoriștilor, iar despre concursul 
„Iubiți cartea" tractoriștii de aici 
nici n-au auzit. Despre seri cultu
rale cu teme, care ar interesa pe 
tractoriști, despre excursii sau 
alte acțiuni cu caracter educativ, 
nici pomeneală.

S.M.T. „Mircea Vodă" se află 
Ungă calea ferată, în drum spre 
Constanța. Clădirile, șirurile de 
tractoare șl mașini agricole se văd 
chiar din tren. Intr-o parte și în 
alta — la cițiva kilometri — sînt 
orașele Cernavodă și Medgidia. în
treprinderea dispune de autoca
mioane, astfel că s-ar fi putut or
ganiza ușor excursii în aceste ora
șe, vizitarea unor fabrici, vizio
narea de filme. De luni de zile 
tractoriștii n-au mai văzut un film. 
Secția culturală a sfatului popular 
raional Medgidia „s-a spălat pe 
mîini" făcind cunoscut S.M.T.-ului 
că in apropiere, la Saligny, se află 
un aparat de proiecție care va fi 
adus și la S.M.T. Oare de ce n-o 
fl fost adus ?

Nici măcar tnvățămtntul po
litic U.T.M. n-a fost aici organi
zat cum trebuie și drept consecință

fi atunci îndeplinirea și depășirea 
planului de lucrări agricole. Deci, 
greu va putea fi înjghebată o acti
vitate cultural-educativă intensă. 
Obosit, tractoristul va avea mai 
puțină vreme pentru cărți, pentru 
film sau pentru cercul de studiu.

Cel mai prielnic timp pentru o 
bogată activitate educativă în 
S.M.T. e iarna. Și această activi
tate e necesară. Sătenii îl privesc 
pe tînărul de la S.M.T. venit in 
mijlocul lor nu numai ca pe un 
tractorist care-i ajută la munca 
cîmpului. Slnt fără număr cazu
rile cind, în clipele de răgaz, ță
ranii muncitori discută cu tinărul 
tractorist despre schimbările ce au 
loc in țara noastră, cer să fie lă
muriți asupra anumitor evenimente 
politice, ba uneori li cer sfaturi 
chiar cu privire la lucrările agri
cole. De aceia tractoristul trebuie 
să fie pregătit multilateral.

Vorbeam mai înainte depre faptul 
că tractoriștii de la S.M.T. „Mircea 
Vodă" după ce-și termină treburile, 
se plictisesc. N-au ce face. Și că ar 
trebui să fie ajutați la crearea unei 
echipe artistice. Ar fi însă greșit 
să se creadă că scopul acesteia 
s-ar rezuma cumva doar la alun
garea plictiselii, la umplerea go
lului de timp. Atrăgindu-i pe trac
toriști la echipa artistică, ei vor fi 
atrași ușor și la viața cultural- 
educativă în general. Chiar înainte 
de a se fi pregătit un program 
artistic, faptul că ei vin la colțul 
roșu pentru repetiții înlesnește po
sibilitatea organizării unor seri 
culturale în care să aibă loc con
ferințe pe 
discute pe 
cărți.

Un rol
excursiile în orașele apropiate. Vi- 
zitlnd muzeele și expozițiile de 
aici, întreprinderile mari ale ora
șului, tinerii tractoriști, pe lingă

faptul că își vor îmbogăți cunoș
tințele de cultură și tehnică, își 
vor face și o idee mai clară asu
pra realizărilor regimului demo
crat-popular în regiunea lor.

Pentru ridicarea nivelului cultu
ral și tehnic al tractoriștilor se pot 
folosi de asemenea numeroase for
me de activitate. S.M.T. „Mircea 
Vodă“- dispune de ingineri și teh
nicieni cu calificare. ' Există în 
S.M.T. un curs de mecanică la care 
sînt înscriși mulți dintre tinerii 
tractoriști. Acest curs însă func
ționează destul de slab; nu se bu
cură de o . atenție cuvenită din 
partea conducerii S.M.T..ului și 
organizației U.T.M. Nu mai vorbim 
de faptul că în timpul Iernii s-ar fi 
putut organiza în S.M.T. și cicluri 
de expuneri și conferințe pe teme 
agrozootehnice, în care tinerii trac
toriști să fi studiat problemele pri
vind lucrarea științifică a pămin- 
tului.

Iarna trece; se apropie primă
vara. Așa stind lucrurile se pune 
in mod firesc întrebarea :

N-ar fi oare cazul ca tovarășii de 
la Comitetul raional U.T.M.-Med
gidia să se îngrijească măcar a- 
cum de organizarea vieții culturale 
a tractoriștilor din S.M.T. „Mircea 
Vodă“ ?

(Urmare din pag. I-a) 

do Otilia Ioniță, dar mai ales fe
tele mi-au vorbit mult despre ac
tuala lor candidată, despre acțiunile 
pe care le-au întreprins în ultimii 
doi ani de cînd au ales-o deputată.

Circumscripția în care a fost a- 
leesă în 1956 tînăra învățătoare 
Otilia Ioniță e o circumscripție pe
riferică a orașului Fetești. Cetățe
nii ei sînt de ocupații diferita. Ță
rani colectiviști, munctiori la to
pitoria de in, ceferiști, funcționari. 
In adunarea populară în care a 
fost propusă mulți au fost cei care 
au vorbit despre munca tinerei 
candidate. Gospodina Elena Bur- 
gea și Virginia Teșluc au vorbit 
despre întrecerea care a creat-o 
tînăra deputată între gospodinele

cartierului pentru cea mai curată 
casă și stradă, pentru cea mai fru
moasă grădisiă de zarzavat și cea 
mai bogată crescătorie de pui. 
Utemistul Gică Bîcu, colectivist, 
de Ia G. A. C. „Octombrie Roșu“ 
ei povestit cu emoție cum învăță
toarea l-a înscris în U.T.M., cum făptuiri din ultimii’ ani poafe fi 
l-a atras pe el in munca de orga- trecută și aducerea conductei de 
nizație, cum a organizat cu tinerii 
colectiviști brigada de agitație ar
tistică și echipa de dansuri. Tînă
ra colectivistă Gica Stingă a ațâ
țat cum împreună cu lîpăra de
putată colectiviștii mai vechi au 
dus munca pentru atragerea ulti
milor țurani în gospodăria colec
tivă și cum le-a atras pe fete în 
munca obștească.

Multe realizări ale circumscrip-

țiet electorale cuprinse între străzi
le Plevna și Mihai Viteazu ale 
orășelului Fetești unde candidează 
acum din nou învățătoarea Otilia 
Ioniță sînt legate de activitatea ei 
în sprijinul inițiativei maselor de 
cetățeni. Pe răbojul acestor în- 

i poate fi

V. BÄRAN

diverse teme sau să se 
marginea unor anumite

educativ îl pot avea și

Articolul 420 - PATRIA, BUCU
REȘTI, GH. DOJA, ALEX. SAHfA; 
Soldații - REPUBLICA, ELENA 
PAVEL ; O lecție a istoriei — MA- 
GHERU, LUMINA ; Oaia cu cinci 
picioare - V. ALECSANDRL I. C 
FRIMU, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE ; Salariul groazei — CEN
TRAL : Mîndrie - VICTORIA, 
FLACARA, DRUMUL SERII ; E- 
rupția - DOINA, UNIREA ; Cră- 
iasa zăpezilor—MAXIM GORKI. O 
zînă ca-n povești și Balonul roșu
- TIMPURI NOI ; Moulin Rouge
- TINERETULUI; Ispita - AL. 
POPOV. LIBERTĂȚII ; Luptătorul 
și clovnul — 1 MAI ; Un om obiș
nuit - GRIVIȚA, POPULAR, 
COȘBUC; Fiul pescarului - VA- 
SILE ROAITA, MIORIȚA ; Slmfo- 
nia Leningradului — CULTURAL, 
AUREL VLAICU ; Romanță berii- 
neză - CONST. DAVID ; Prologul
- ARTA ; Don Juan - MUNCA ; 
Lumea tăcerii — 23 AUGUST ; S-a 
întîmplat la Belgrad — DONCA 
SIMO; Inttlnire la bal - ILIE 
PINTILIE ; Două lozuri - M. E- 
MINESCU ; Taifun la Nagasaki — 
VOLGA : Dansez cu tine — N. 
BALCESCU ; Cicatricea - OLGA 
BANCIC ; Vrăjitoarea - ALIANȚA.

nizație, cura a organizat 
colectiviști brigada do a apă pe strada Mihai Viteazu rea

lizată prin contribuția cetățenească 
cît și acțiunile de muncă volun
tară la care au fost mobilizai! ce
tățenii circumscripției ponîru pa- 
varca și asfaltarea străzii Plevna. 
Tînăra învățătoare Otilia Ioniță s-a 
făcut iubită în circumscripția ei. 
Acesia o motivul pentru care ce
tățenii au propus-o din nou can
didată.
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apogeul unei deveniri
(Urmare din pag. I-a)

dări, ca pe un monument de pioasă prețuire a mun
cii meșterilor vechi.

Stimulată de progresul mașinismului modern, 
avid într-una de fontă și oțel, industria fierului, în
ghesuită între viroagele munților lasă la o parte 
orice ezitare și, spre sfîrșitul veacului XIX, se așea
ză sub dealurile line ale Hunedoarei, unde vă dura 
pînă astăzi. Construcțiile se ridică într-un ritm ra
pid. Intre anii 1882 și 1904, uzina își precizează 
conturul, prin zidirea celor 5 furnale, cu toate ac
cesoriile lor. Se construiește o linie ferată îngustă 

~ — Hunedoara pentru transportul minereu- 
și tragică

MILENARE

Ghelar -
lui. Este o epocă de 
din 
lui se 
jerbe incandescente de foc, care slăvesc munca și 
puterea inventivă a omului, nici o aparență nu poate 
ascunde mașinațiile cinice și egoiste ale capitalului, 
care străbat prin toate faptele, de la împilarea și 
asuprirea muncitorilor pînă la folosirea uzinei în 
vederea pregătirii monstruosului război din 1914. 
Ce altă dovadă mai bună poate fi decît faptul că, 
în 1913, ajunul oribilului măcel, uzina realizează cel 
mai înalt vîrf de producție din istoria sa de pînă 
atunci : 95.472 tone de fontă. Acest belșug de me
tal e odios. El prevestește mormanele de cadavre din 
viitorii patru ani.

O caracteristică a uzinelor de fier din Hunedoara: 
ele au fost întotdeauna în proprietatea statului. Pînă 
în 1919 au aparținut statului austro-ungar. din acest 
an — statului romin. In cursul celor două decenii 
care urmează asistăm la una din cele mai mârșave 
manevre economice, care produce literalmente pără- 
ginirea industriei fierului la Hunedoara. Din cele 5 
furnale existente' nu funcțiorteață decît linul singur. 
Producția scade în anul 1924 de pildă, la 17.289 tone 
de fontă. Din 2339 de muncitori câți erau în 1923, 
mai lucrează în uzină, peste cinci ani, abia 918 ! 

Decăderea este totală și economiștii burghezi caută 
s-o motiveze prin lipsa de minereu și de cocs, prin 
concurența străinătății, prin insuficientul debușeu de 
fontă la întreprinderile din țară etc. etc. fără să se 
descopere mecanismul acelei drăcești intrigi care 
strangula și ducea la pieire siderurgia din Hune 

doara. Dar ei n-o puteau face. Adevărul despre Hu
nedoara însemna demascarea sistemului economic 
burghez. In timp ce uzinele statului din Hunedoara 
se duceau de rîpă, furnalele din Reșița, Calan șt 
Vlăhița, aparținând societăților capitaliste, prosperau. 

In anul 1937, de pildă, Reșița, cu două furnale, fa
brica de patru ori mai multă fontă decît Hunedoara

avînt dar
istoria Hunedoarei. Deși pe cerul orașu- 

profilează schele, pînză de fum șide fum și

care avea 5 furnale. Ce altceva însemna acest lucru 
decît sabotarea uzinelor statului, culmea ironiei... de 
către însuși statul romin, al cărui rege, Carol al 
Il-lea, era acționar la întreprinderea lui Max Ausch- 
nitt din Reșița și avea tot interesul să scoată profi
turi cît mai mari.

In perioada dintre cele două războaie mondiale 
Hunedoara era un oraș de provincie monoton, exi
stând undeva pe hartă ca punct terminus al unei 
linii de cale ferată secundară. Locuitorii aveau obi
ceiuri patriarhale. Stăteau pe bănci în fața garduri
lor, la stradă, depătundu-și amintirile. Umblau pe 
străzi botezate cu nume de monarhi. In oraș exista 
poliție, pretură, judecătorie, Banca Corvineană, un 
gimnaziu de băieți. Vizitatorii trăgeau la hotel „Cea 

trai“. O figură străini era imediat reperată și știr- 
nea subiect de discuție. La I Mai și la 7 Noiembrie 
treceau patrule pe stradă, cu baioneta la armă Ce 

concediați, plecau la Calan sau în Valea Jiului, cu 
să caute de lucru. Comuniștii, majoritatea căliți în 
Valea Jiului, duceau o tenace și continuă muncă 
ilegală, care își va arăta roadele.

Hunedoara, după ce suferise rușinea umilinței 
este îndreptată, ca fi în primul deceniu al seca 
lului, pe calea unei tragice prosperități. Pentri 
burghezie războiul a constituit o soluție spre a ies 
din criză. în timp ce muncitorii hunedoreni sin 
lipsiți de drepturi, forțați la muncă prin metod 
militare, iar cei mai buni dintre ei, comuniștii 
duși la judecată — cu banii capitaliștilor naziști s< 
ridică în incinta uzinei, în anul 1941, oțelări 
Siemens-Martin și laminoarele, a căror prod'icți 
era destinată pentru ducerea războiului nedrept 
antisovietic.

Preamărirea acelei zile de 23 August 1944. adu 
cătoare de mari și radicale răsturnări, nu ar pute 
fi celebrată mai bine la Hunedoara, decît făcindus 
elogiul omului de rind, a făurarului negru de tun 
cu obrazul dogorit de flăcări, care a trecut amonit 
și sărac prin istorie, deși datorită muncii sale, in 
dustria fierului a putut să avanseze de la ciiploo 
rele rudimentare, ca niște varnițe, pînă la chinte 
sen ța tehnicii moderne, reprezentată astăzi de fuma 

4- ~~4 . —■> Prin acțiunea fermă a
om, călăuzit de partidul său, istoria Hune 
cu capitole tragice, grotești, rușinoase, intri 
luminată rar de curcubee, cunoaște o pe 

nouă și unică, perioada eroică n r

ltd cel nou de 700 m.c. 
acestui 
doarei.
aer ale. 
ri ort dă 
sale.
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MOSCOVA 8 (Agerpres). 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dat publicității Apelul Comi
tetului ; Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice către 
toți alegătorii în .egătură cu ale
gerile pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. care vor avea loc la 16 
martie.

Partidul comunist deolară ale
gătorilor că planurile și acțiunile 
sale vor fi consacrate și în viitor 
întăririi și consolidării cauzei mă
rețe și nobile a apărării păcii, se 
spune in apel. Partidul consideră 
drept ce,a mai importantă datorie 
interflăționalistă a sa lărgirea 
continuă a legăturilor cu șiarea 
Chină, cu toaie țările socialiste. 
Ei declară că va manifesta o gri. 
jă permanentă pentru întărirea 
statului socialist, pentru dezvolta
rea continuă a democrației so
vietice, educarea maselor popu
lare în spiritul patriotismului și 
al internaționalismului proletar. 
Grija pentru satisfacerea nevoilor 
materiale și spirituale crescînde 
ale oamenilor sovietici va deter
mina și în viitor orientarea prin
cipală a activității partidului și 
guvernului.

In apel se arată că exprimînd 
interesele fundamentale ale po
porului, Partidul Comunist a pro
movat și promovează cu consec
vență o politică de pace. „Uniunea 
Sovietică, se spune în apel, nu 
a ridicat niciodată și nu va ridi
ca armele împotriva vreunei alte 
țări cu scopul de a-i impune sis
temul ei, ideologia ei. Noi decla
răm cu fermitate și sinceritate că 
vrem să trăim în prietenie cu toa
te popoarele într-o atmosferă de 
pace îndelungată, trainică“. Oa
menii sovietici se pronunță pen
tru coexistența pașnică a celor 
două sisteme, deoarece sînt con
vinși de superioritatea, orînduirii.
— ............ .

socialiste asupra 
liste.

In cei patru ani
de la ultimele alegeri pentru So
vietul Suprem ai U.R.S.S. — se 
arată în apel — în țară au fost 
înfăptuite o serie de măsuri a- 
vînd drept scop ridicarea bună-

★

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: In toate repu
blicile din Uniunea ~ 
tinuă propunerea 
pentru Sovietul 
U.R.S.S.

In numeroase

care au trecut

stărij poporului, măsuri care au 
contribuit la creșterea salariului 
real al muncitorilor și funcționa
rilor și a veniturilor colhoznici
lor. In apel se enumeră și o se
rie de a.te exemple care dovedesc 
avîntul continuu al Uniunii So
vietice.

electorale 
candidați
C. C. al P.C.U.S. : 
liaev, Brejnev,

★

au fost propuși drept 
membrii Prezidiului 

Aristov, Be- 
Bulganin, Fur-

Sovietică con-
de candidați

Suprem al țeva, Hrușciov. Ignatov, Kiricen- 
ko, Kozlov, Kuusinen, Mikoian, 

circumscripții Suslov, Șvemik. Voroșilov.

în cinsisa
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MOSCOVA 8 (Agerpres). -— 
TASS transmite: La 8 februarie 
în Palatul Kremlinului a avut loc 
o mare recepție în cinstea intelec
tualității sovietice.

Oaspeții au fost primiți de că
tre conducători ai partidului co
munist și ai guvernului sovietic: 
Averki Aristov, Nikolai Beleaiev, 
Leonid Brejnev, Nikolai Bulganin, 
Ekaterina Furțeva, Nikita Hruș- 
dov, Nikolai Ignatov, Aleksei Ki- 
ricenko, Frol Kozlov, Anastas 
Mikoian, Nuritdin Muhitdinov, 
Mihail Suslov, Kliment Voroșilov, 
Piotr Pospelov, Demian Korotcen-

Cuvîntarea iui
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 8 februarie 
în cadrul recepției de la Kremlin 
în cinstea intelectualității sovie
tice, a luat cuvîntul N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Construirea celor doi sateliți

Prezențe romînești peste hotare
Succesul dansatorilor romîni Ia Agrigento

AGRIGENTO 8 (Agerpres). — Corespondență specială. Cu pri
lejul celui de-al 5-lea Concurs internațional de folclor din cadrul 
celei de-a 15-a sărbătoriri a „Migdalului înflorit“, la Agrigento au 
loc zilnic spectacole date de grupurile folclorice ale celor 15 țări 
participante la concurs.

In sala teatrului „Luigi Pirandello“ din Agrigento au avut loc 
spectacolele date de ansamblurile de dansuri din Franța (Vandeea), 
R.S.S. Letonă, Scoția, R. P. Polonă, Italia, Spania (Valencia), Olanda. 
Spectacolele s-au încheiat cu dansuri executate de Ansamblul Sfatu
lui Popular al Capitalei R. P. R., printre care „Jocul de pe Valea 
Prahovei“, „Dans din Oaș“ și „Călușarii“.

Vioiciunea și perfecta execuție 
a dansurilor populare romînești, 
frumusețea și varietatea costume
lor ca și melodiile executate au 
provocat în sală aplauze îndelun
gate la scenă deschisă. Strigătele

Orchestră de muzică

necontenite de„bis“ și „bravo ro
mîni“ nu i-au lăsat pe dansatorii 
noștri să părăsească scena.

Conducătorii grupurilor folclo
rice, împreună cu tineri dansatori 
îmbrăcați în costume naționale, 

populară la Belgrad

9

BELGRAD 8 (Agerpres). — Or
chestra de muzică populară romi- 
nească condusă de ~ 
descu, care se află 
R.P.F. Iugoslavia, a 
zilei de 7 februarie, 
cotelor din Belgrad, 
cert. Au participat 
ai vieții artistice și

F ictor Pre- 
în turneu în 
dat în seara 

în sala Sindi.
primul con- 

reprezentanți 
culturale din

Belgrad, un numeros public. Spec 
tatorii au primit cu multă căldură 
pe solii artei romînești, aplaudîn- 
du-i îndelung.

Următorul concert va avea loc 
tot la Belgrad, după care orchestra 
de muzică populară romîneasca va 
da o serie de concerte în Serbia.

Pentru a cincea oară

A eșuat încercarea de lansare 
a rachetei intercontinentale americane

WASHINGTON 8 (Agerpres).— 
A cincea încercare a forțelor ae
riene ale S.U.A. de a lansa expe
rimental o rachetă balistică inter
continentală de tip „Atlas", a 
eșuat. De data aceasta a explo
dat în aer la scurt timp după 
lansare. După cum se știe primele 
două încercări de lansare a aces
tei rachete s-au soldat cu un In
succes total, iar la a treia și a 
patra experimentare racheta a 
parcurs distanțe foarte mici.

Potrivit agențiilor de presă a- 
mericane, proiectilul care a ex
plodat în aer sîmbătă dimineața, 
costase 2.000.000 dolari.

Intrucît în primul moment ob
servatorii crezuseră că încercarea 
de lansare a izbutit, agențiile de 
presă americane au transmis pa
gini întregi de reportaje, cuprin- 
zînd aprecieri foarte optimiste în 
legătură cu această rachetă des
crisă ca „cea mai cumplită armă“ 
a aviației americane.

Cu atît mai mare a fost decep
ția cînd o oră mai târziu un pur
tător de cuvînt al aviației a a- 
nunțat că „racheta a făcut explo
zie în aer“. Serviciile de infor
mații ale armatei americane nu 
sînt încă în măsură să precizeze 
cauzele exacte ale eșecului.

OOOOO--------------

enares
U. G.

Bombardament masiv 
francez asupra 

unei localila|i tunisiene
ȘEDINȚA EXTRAORDINARA 

A CABINETULUI TUNISIAN

Din viata tineretului lumii
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

BERLIN 8 (Agerpres). Ziarul 
„Neues Deutschland“ anunță:

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
man.a a hotărît în unanimitate: 
să aleagă pe tov. Alfred Neu- 
mann, membru supleant al Bi- 
rou.ui Politic, ca membru al Bi
roului Politic, pe tov. Paul Fro- 
hlich, membru supleant al Comi
tetului Central — ca membru al 
Comitetului Central, să-l coopte
ze pe tov. Gerhard Gruneberg ca 
membru supleant al Comitetului 
Central, să aleagă pe tovarășii 
Erich Honecker, Paul Ferner, Paul 
Frohlich, Gerhard Gruneberg ca 
membri ai secretariatului Comi
tetului Central, să-l confirme pe 
tov. Erich Apel în funcția de

conducător al Comisiei economi
ce a C.C.

Să-1 excludă pe tov. Karl 
Schirdewan din Comitetul Cen
tral pentru activitate fracționisiă 
și să i se facă o mustrare aspră: 
să-l excludă pe tov. Ernst Woll
weber din Comitetul Central pen
tru încălcarea Statutului partidu. 
lui și să i se facă o mustrare as
pră, să excludă pe tov. Fred 
Oelssner din Biroul Politic pen
tru încălcarea în repetate rinduri 
a disciplinei Biroului Politic și 
refuzui de a participa la munca 
colectivă a B.roului Politic.

Aceste hotărîri au fost apro
bate în unanimitate de toți mem
brii și membri supleanți ai Co
mitetului Central.

au făcut o vizită la 7 februarie la 
Comisariatul pentru turnee al pro
vinciei Agrigento.

Cu ocazia acestei solemnități 
consulul Marii Britanii din Paler- 
mo a adus elogii și a felicitat pe 
conducătorii grupului folcloric ro- 
mîn pentru succesul obținut de 
dansatorii Ansamblului Sfatului 
Popular al Capitalei R.P.R.

Duminică, 9 februarie, după ce
remonia aprinderii focului priete
niei la Templul Concordiei cu 
torțele aduse din țările participan
te la concurs se va decerna pre
miul „Templul Castor și Pollux“ 
celui mai bun grup folcloric.

Vizitele 
oaspeților romîni 

în Egipt
CAIRO 8 (Agerpres). — In 

cursul zilei de vineri tovarășii 
Marcel Popescu, ministrul Co
merțului al R. P. Romîne și Qh. 
Safer, ministru adjunct al Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, 
care fac o vizită în Egipt, au vi
zitat monumentele istorice din 
Cairo, piramidele, Sfinxul, Muzeul 
egiptean de antichități etc.

In cursul zilei de sîmbătă tova
rășii Marcel Popescu și Gh. Sa
fer au avut o întrevedere cu dl. 
Mustafa Khalil. ministrul Comu
nicațiilor al Egiptului, cu care au 
discutat perspectivele de dezvol
tare a livrărilor de material ru
lant romînesc în Egipt. Totodată, 
s-au discutat diverse aspecte ale 
organizării sistemului de trans
porturi între Egipt și R.P.R. In 
aceeași zi, Marcel Popescu, minis
trul Comerțului, a avut o între
vedere cu dl. Abdel Moneim el 
Kaisuni — ministrul Finanțelor și 
Economiei al Egiptului. în care 
s-a examinat posibilitatea majo
rării volumului schimburilor de 
mărfuri între R.P.R. si Egipt.

Ministrul Comerțului al R.P.R. 
a avut de asemenea o întrevedere 
cu dl. Aziz Sidki — ministrul In
dustriei ai Egiptului, în care s-au 
discutat posibilitățile livrării de 
utilaje romînești necesare reali
zării planului cincinal de dezvol
tare a industriei egiptene.

In după-amiaza zilei de 8 fe
bruarie a.c„ Marcel Popescu, mi
nistrul Comerțului, a avut o șe
dință de lucru cu dl. Abu Nusseir, 
ministrul Comerțului al Egiptului; 
cu acest prilej s-a analizat desfă
șurarea schimburilor comerciale 
dintre Romînia și Egipt, precum 
și posibilitățile de dezvoltare ale 
acestora.

ko, Ian Kalnberzin, Andrei 
lenko, Aleksei Kosîghin, 
Mjavanadze, Mihail Pervuhin.

Mihaii Suslov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a adresat asistenței o 
scurtă cuvîntare.

A luat apoi cuvîntul Nikîta 
Hrușciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care a fost întâmpinat 
cu căldură.

La recepția care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială au mai 
luat cuvîntul Nikolai Bulganm, 
Kliment Voroșilov, Anastan Mi
koian, Piotr Pospelov, fizicianul 
Igor Kurceatov și alții.

N. S. Hrușciov
artificiali sovietici, a spus el, a 
demonstrat în mod convingător 
nivelul înalt de dezvoltare a ști
inței și tehnicii în țara noastră, 
nivelul industriei, culturii și învă- 
țămîntului sovietic. S-au spulbe- 
rat legendele dușmanilor despre 
răminerea în urmă a Uniunii So
vietice din punct de vedere ști
ințific și tehnic.

Apoi N. S. Hrușciov a vorbit 
despre succesele economiei sovie
tice.

Intelectualitatea noastră crea
toare, a spus în continuare N. S. 
Hrușciov, și-a manifestat maturi
tatea ideologică înaltă, a înțeles 
just problemele complicate legate 
de lupta partidului pentru lichi
darea urmărilor cultului persona
lității. Este adevărat că unii scri
itori au avut șovăieli. In convor
biri deschise i-am sfătuit pe a- 
cești 
rerile 
critic 
lor, 
fund 
realitatea sovietică și legile ei.

Este plăcut să constați, a sub
liniat N. S. Hrușciov, că scriito
rii noștri au luat pante activă la 
lupta partidului împotriva orică
ror manifestări de revizionism. 
Scriitorii s-au strîns și mai mult 
în jurul partidului comunist.

N. S. Hrușciov a subliniat suc
cesele pictorilor, oamenilor de 
teatru, cineaștilor, compozitorilor 
sovietici.

Firește, a spus el, nu toate do
meniile artei se dezvoltă în mod 
uniform. Unele merg înainte, al
tele rămîn întrucîtva în urmă, 
dar în ansamblu are loc un avînt 
general în toate domeniile.

Dușmanilor noștri, a spus N. S. 
Hrușciov, nu le este pe plac ca
racterul optimist al ariei sovieti
ce. Ei ar vrea ca scriitorii, pic
torii, compozitorii și ceilalți oa
meni de creație ai noștri să pri
vească viața cu scepticism, pesi
mist. Dar noi nu vom ceda nici 
o iotă în fața dușmanilor noștri 
de idei. Nu ne îndoim că talentul, 
ideea creatoare, vie, a oamenilor 
noștri de cultură și artă vor ob
ține noi victorii remarcabile.

Kiri- 
Vasili

tovarăși să-și schimbe pă- 
l'alse, să reflecteze in med 
la născocirile revizion.ști- 
să analizeze mai pro- 
viața pentru a pătrunde

OOOOO

Situația din Indonezia
4 și 5 februarie, a declarat Har- 
sono, generalul Nasution a discu
tat La Bandung cu șefii militari 
ai tuturor regiunilor din Sumatra. 
La conferință s-a discutat proble
ma tratativelor secrete ale lideri
lor separatiștilor din Sungai Da- 
rah (Sumatra centrală) și măsu
rile pentru preîntâmpinarea unor

PEKIN 8 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția China 
Nouă, maiorul Harsono, reprezen
tant al comandamentului armatei 
indoneziene, a comunicat că ge- 
neraluLnwjor N^șution,.. șeful sta
tului major al armatei, a avut re
cent tratative cu comandanții dis
trictelor militare din Sumatra și , .
din Indonezia răsăriteană. Co. viitoare , acțiuni îndreptate spre 
mandanții au’declarat că sînt gala subminarea unității republicii. Au- 
să execute toate ordinele șefului toritățile militare, a spus Har- 
statului major ai armatei în sco- sono, au elaborat planurile de a 
pul asigurării securității $1 stabi- interzice schimbul de mărfuri în 
Uzării economiei țării. In zilele de natură care dăunează statului.

U. A. S. R.
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iluzie ? Nu !

V. SAVIN

Conți-

unicate 
precum

planurile în- 
fac dușmanii

a Studenților 
a studenților

Totul
călă-

sate întregi... 
răsturnat : Cînd

către politia

(Zia.

din 
Deut-

Desen 
„Neues 
schland“

Forțele marocane 
atacă Sidi-lfni
(Agerpres). — TASS 

Potrivit unui comuni-

ALGER 8 (Agerpres).. — La 8 
februarie importante unități ae
riene franceze au dezlănțuit un 
intens bombardament asupra loca
lității tunisiene Sakiet Sidi Yu- 
sef, situată în apropierea fron
tierei tunisiano-algeriene.

Surse oficiale tunisiene au a- 
nunțat că în urma acestui bom
bardament localitatea Sakiet Sidi 
Yusef a fost aproape în întregime 
distrusă.

La Tunis a fost convocată de 
urgență o ședință extraordinară a 
Consiliului de Miniștri sub preșe
dinția președintelui Republicii, 
Burghiba.

Agenția United Press relatează 
că ambasadorul tunisian la Was
hington a avut o întrevedere cu 
reprezentanți oficiali ai Departa
mentului de Stat și a anunțat că 
va cere ca Organizația Națiunilor 
Unite să adopte neîntîrziat mă
suri concrete pentru a face față 
situației provocate de agresiunea 
Franței.

Protest în legătură 
cu interzicerea U. G. E. M. A.

Studenții din R. P. R. au aflat cu indignare de interzicerea 
de către guvernul francez a Uniunii Generale 
Musulmani Algerieni, organizația reprezentativă 
alger ieni.

Sediul acestei organizații a fost devastat de
franceză, conducători ai săi au fost arestați. Mai mulți studenți 
algerieni au fost reținuți și anchetați de către autoritățile fran
ceze, In fața acestor acte samavolnice care au drept scop opri
marea luptei drepte a studenților algerieni alături de poporul 
lor pentru suveranitate națională și pentru dreptul la autode
terminare, studenții romîni își exprimă protestul lor puternic 
și-și afirmă încă odată solidaritatea cu studenții alegerieni.

Comitetul Executiv al Consiliului U.A.S.R., în numele tutu
ror studenților din Republica Populară Romînă, cere imediata 
punere în libertate a conducătorilor U.G.E.M.A și a studenților 
algerieni arestați, precum și repunerea în drepturi a organizației 
reprezentative a studenților algerieni — U.G.E.M.A.

COMITETUL EXECUTIV

PARIS 8 
transmite : 
cat publicat la Rabat de coman
damentul armatei marocane „pen
tru eliberarea Saharei“, în urma 
zdrobirii contraofensivei trupelor 
spaniole trupele marocane au în
treprins un atac împotriva garni
zoanei spaniole încercuite la Sidi- 
Ifni.

In cursul zilei de 3 februarie 
marocanii au dat trei lupte în 
cursul cărora au fost uciși 78 de 
soldați spanioli.

T ratati ve
prietenești

A fost dat publicității comuni
catul comun cu privire la trata
tivele care au avut loc la Berlin 
intre delegațiile Consiliului Gene
ral al Uniunii Studenților Polo
nezi (U.S.P.) și Consiliului Cen
tral al Uniunii Tineretului Liber 
German (U.T.L.G:).

In comunicat se subliniază ne
cesitatea colaborării largi și mul
tilaterale între studenții din Re
publica Democrată Germană și cei 
din Republica Populară Polonă 
pentru întărirea păcii și construi
rea socialismului, pentru dezvol
tarea relațiilor de bună vecinătate. 
Reprezentanții U.S.P. și U.s .b.G. 
arată că reînvierea imperialismu
lui, militarismului și șovinismului 
în Germania Occidentală consti
tuie o primejdie foarte serioasă 
pentru viața pașnică a popoare
lor german și polonez.

de sondă zgîriind albastrul ce
rului — atît de cristalin în zi
lele acestei neobișnuite ierni — 
am exclamat: ,.delibăb“ ! Pei
saj prahovean în plină pustă?! 
Eram convins că e vorba de o 
iluzie optică. Dar risul tovară
șilor mei de călătorie mi-a a- 
mintit că nu trebuie să mă mir : 
da, în mijlocul pustei se înăl
ță sonde. Ele nu sînt „deli
băb“ ,0 iluzie optică, ci sonde 
adevărate, care extrag dintr-un 
pămînt pe care întotdeauna oa-

— în raport cu nevoile unei 
singure familii: cîteva zeci de 
încăperi și un parc imens — 66 
iugăre de pămînt cu 3 iazuri. 
Pentru noii săi stăpîni însă, el 
e mic. De aceea fiecare dintre 
cele 19 județe ale R. P. Ungare 
s-a angajat să construiască aci 
cîte un pavilion. Atunci la Fot 
vor fi aduși cîteva mii de copii
— și nu numai de la 6 ani, ci 
de la 3 ani în sus. Nu un cas
tel, ci 20 de castele, și nu pro
prietate grofească, ci proprieta-

menii l-au socotit bun cel mult 
pentru agricultură, sau pentru 
pășunat, prețiosul aur negru.

Puterea populară a făcut ca 
în pustă nici sondele, nici trac
torul, nici combina să nu mai 
fie „delibăb“, ci o realitate.

★

„Delibăb“ — iluzie optică...
Desigur că o iluzie ți s-ar fi 

părut, înainte cu un sfert de 
veac, să zicem, filmul proiectat 
pe un ecran cinematografic, în 
care să-ți apară mindrele caste
le ce aparținuseră grofilor, 
locuite nu de proprietarii lor 
„legali“ din acele vremuri, ci 
de oameni ai muncii sau de 
copiii lor, transformate în mu
zee sau biblioteci publice în 
care oricine și oricînd are acces, 
sau în alt fel de instituții la 
dispoziția celor mulți.

Groful maghiar ! Ce asociație 
de idei îți aduce în minte acea
stă noțiune! Trufie fără de 
margini și cruzime nemăsura
tă; ambiție și lăcomie; bogăție 
și rapacitate.

Castele grotești... Răspîndite 
de-a lungul și de-a latul pămîn- 
tului maghiar. Din truda și foa
mea poporului muncitor 
ridicat luxoasele castele spre 
care iobagii de odinioară nu a- 
veau voie nici să privească fără 
a tremura...

Un astfel de castel se află și 
la Fot, o comună aflată la vreo 
20 de km. nord de Budapesta. 
A aparținut grofului Kărolyi 
Mihâly. Acum aparține copiilor 
poporului maghiar. Da, copii
lor ! Copiilor întregului popor. 
Pentru că aci se află instalat, din 
noiembrie 1957, „Orașul copii
lor“, așezămîntul ce adăpostește 
240 de orfani veniți din toate 
județele Ungariei.

Am vizitat „Orașul copiilor“, 
a doua zi după inaugurarea sa. 
In dormitoare plăpumile încă 
se mai înfățau, în sufragerii 
încă se mai desfăceau din am
balaje mese și scaune, pe clape
le celor două piane sosite din 
R. D. Germană nu alergaseră 
încă degete de copii. Totuși, 
„Orașul copiilor“ ființa deja. 
100 de copii își și mîncaseră, 
în acea primă zi, primul lor 
prînz aco!o-

Fostul caste] grofesc e mare

tea copiilor — așa va fi peste 
cîțiva ani în imensul parc din 
Fòt I

Să fie aceasta o „delibăb“ — 
o iluzie optică ? Nu ! E o rea
litate ! O realitate a zilelor 
noastre !

★

Am mai vizitat și alte foste 
castele grofești. La Keszthely, 
pe malul Balatonului, am pă
truns cu sfială pe porțile caste
lului ce a aparținut grofilor 
Fertetich. 300 de încăperi are 
acest castel — admirabil monu
ment arhitectonic construit în 
1801. Cea mai mare parte din 
ele sînt ocupate de muzeul și 
biblioteca „Helikon“. Și orici
ne poate cerceta aci oricare 
dintre cele 50.000 valoroase 
cărți ale bibliotecii, poate ad
mira portretul Lady-ei Hamil- 
ton sau faimoasele vaze din 
porțelan de Meissen, fiecare 
dintre ele valorînd cîte 50.000 
de forinți.

Castelul este zilnic vizitat de 
zeci de oameni simpli. „Deli
băb“ — iluzie ? Nu 1 Reali
tate 1

„ Am vizitat și orașul Gyuia. 
Și aci se află nn fost castel gro
fesc. Intr-o parte din clădirile 
ce-i aparțineau, la umbra zi
durilor unei străvechi cetăți me
dievale, se află instalat cămi
nul de stat „I. C. Frimu“. Este 
căminul ce adăpostește pe ele
vii școlii generale și ai liceului 
„N. Bălcescu“, ambele cu lim
ba de predare romînă.

Copii de țărani romîni din 
Ungaria, într-un cămin instalat 
în clădirile unui fost castel 1

„Delibăb“ — 
Realitate 1

★

Iluzii sînt numai 
tunecate ce și le
poporului ungar, socotind că ar 
mai putea reîntoarce vreodată 
domnia foștilor stăpîni ai cas
telelor grofești.

Poporul maghiar are însă in 
fața sa un drum larg. Este dru
mul pe care l-au deschis acum 
40 dc ani făuritorii primului 
stat proletar maghiar, drumul 
pe caro pășește Ungaria popu
lară de azi, drumul socialismu
lui.

îmi mărturisesc ignoranța: 
știam încă demult, de pe băn
cile școlii, de existența fenome
nului numit cu numele atît de 
straniu de „Fata Morgana“- 
Beduinul care de zile întregi 
străbate Sahara pe spinarea 
răbdătoarei sale cămile, cu gît- 
lejul ars de sete și cu ochii 
înroșiți de lucirea nisipului ce-i 
reflectă prin miliarde de oglinzi 
razele unui soare nemilos, vede 
deodată oaza. Oaza salvatoare! 
Cu palmieri și fîntîni răcoritoa
re, cn fructe proaspete și um
bră binefăcătoare. Și atunci în
cepe să-și îndemne cu nerăb
dare cămila. Dar cu cit gone
ște mai repede, cu atît oaza e 
mai departe. Mai departe, mai 
departe, pînă cînd îi dispare cu 
totul din raza vederii...

Da, acest lucru îl știam încă 
de pe băncile școlii. Și-i cu
noșteam și explicația științifică: 
un fenomen optic datorat con
dițiilor in care lumina este re
flectată în nesfîrșitele întinderi 

jj ale deșertului. Dar că un feno
li men optic similar, un miraj a- 
! semănător „Fetei Morgana“, 
poate fi văzut și în pusta ma
ghiară, aci lingă noi, doar la 
cîțiva zeci de kilometri de Ora- 

1 dea sau de Salonta — acest lu- 
' cru nu l-am știut. Străbătând 

însă marea cîmpie ce se întin
de la stânga Tisei, de la Szolnok 
la Debrețin și de aci înspre 
miazănoapte, pînă la Nyiregy- 
hăza, iar apoi în linie dreaptă 

' spre miazăzi pină la Gyuia, 
am aflat — din păcate nu am 
și văzut — că aci este destul 
de frecvent vara un fenomen 
optic pe care poporul maghiar 
l-a denumit cu un cuvînt ce are 
interesante rezonanțe •’ „dăli- 
bâb“. Celui ce merge ore în șir 
sub soarele pustei îi răsar deo
dată înaintea ochilor turme de 
oi cu ciobanii lor, turle de bi
serici, 
însă
torul crede că se apropie de 
ceea ce a văzut, totul dispare... 
N-a fost decit o iluzie optică, 
un miraj. Sau, cum spune un
gurul, a fost „delibăb“.

: Nici unul dintre cei trei to
varăși cu care călătoream nu 
văzuse vreodată „delibâb“-u! : 
nici ziaristul budapesta, nici

' studentul ce-mi 
servea ca inter
pret, nici mă
car șoferul ma 
șinii, care stră
bătuse de zeci 
de ori pusta. Da 
toți cunoșteau 
numeroase po
vești despre ciu
datul fenomen 
și, precis sub in
fluența acestor 
povești, cînd la 
un moment dat 
am văzut turle

RIAD, 
genția 
Arabia . .__ ____ ________
tat de frăție, prietenie și colabo- declarată ln~ semn de°protest
rare.

ALGER. — în regiunea localității 
Rouine (la aproximativ 30 km. est 
de Orleansville) a avut loc Un cu
tremur foarte puternic. Un mare 
număr de clădiri au fost avariate.

RABAT. — După cum anunță a- 
genția Reuter, un avion militar a- 
merican s.a prăbușit pe un munte, 
în timp ce se îndrepta spre baza 
aeriană americană din apropiere 
de Meknes (Maroc). Cei 4 mem
bri ai echipajului au pierit.

NICOSIA. După cum anunță a- 
genția Reuter, deținuții politici

După cum anunță a- 
France Presse, Marocul și 
Saudită au semnat un tra-

închisoarea centrală din Nico- 
continuă greva foamei. După

din 
sia 
cum s-a mai comunicat, greva a 
........................... - ' , ! 
împotriva pedepselor arbitrare a- 
plicate unor deținuți.

LONDRA. — După cum trans
mite agenția Reuter, Ministerul A- 
părării al Turciei a anunțat că în 
a doua decadă a lunii februarie se 
vor desfășura manevrele unor uni
tăți ale flotei navale turcești în 
Marea Egee și în Mediterana.

FRAGA. — Academia de Științe 
a R. Cehoslovace tipărește in pre
zent un dicționar romin-ceh cu 
40.000 cuvinte, precum și un dic
ționar bulgar-ceh. In prezent se 
lucrează la un mare dicționar fran- 
cez-ceh șt la un dicționar albano-

zSchnung; Arndl

Alegîndu-șl, în 
fața opiniei pu
blice, cu grijă 
cuvintele despre 
pace, Adenauer 
militează în 
fapt pentru înar
marea atomică 
a Germaniei oc
cidental®, 
rele).

Desigur, fotografia de Jos 
nu este prea clară ; ea a fost 
’ăcută din geana celor 80 ki
lometri pe oră r mașinii ce 
rula pe asfaltul șoselei dintre 
Debrețin și Gyuia. Deodată, 
în mijlocul pustei, am zărit 
turla sondei — atît de comu
nă in peisajul romînesc, dar 
atît de nouă în cel unguresc.

In fostul castel a! familiei 
groșilor Fertetich, construit în 

1801, în orașul Keszthéiy

de pe malul Balatonului, s-a 
deschis pentru public vestita 
bibliotecă „Helikon“.
nînd 50.000 volume, printre 
care multe cărți rare, 
manuscrise prețioase, 
și tablouri, sculpturi și porțe
lanuri de valoare, biblioteca 
trezește un mate interes celor 
ce o vizitează.

In fotografia de sus: intra
rea în castel.

Fotografiile autorului



Vizionarul
Jules Verne

I

»:

II

{ In ziua de 8 februarie 1828 
J s-a născut vestitul rapsod al 
j științei — Jules Verne.

0 Despre personalitatea, opera, 
faima și influența exercitată de 

{ acela de la a cărui naștere se 
{ împlinesc 130 de ani s-ar pu- 
i tea scrie acum foarte mult, 
j Unii critici îi aduc lui Jules 
i Verne învinuirea că ap fi fost 
depășit, intr-adevăr, previziu- 

| nile lui au fost mai toate rea- 
| Uzate, iar unele chiar întrecute 

de știința și tehnica veacului 
I XX. Polii tereștri au fost cuce- 
I riți, cel mai înalt vîrf al Pă- 
mintului a fost atins de picio
rul omenesc; oceanele sînt 
brăzdate de vapoare de zeci 
de miț de tone, iar adincurile 
apelor — de nenumărate sub
marine ; pămintul e cutreierat 
de-a lungul și de-a latul, iar 
„petele albe“ s-au retras pe 
crestele înzăpezite ale cîtorva 
munți și în inima junglelor. 
Scoarța terestră și-a pierdut 
străvechiul mister. Probleme 
de cu totul altă natură se ri
dică astăzi : topirea calotelor 
polare, fertilizarea deșerturi- 
lor, extragerea energiei vulca
nilor, a soarelui, a diferențe
lor de nivel dintre mări, mu
tarea curenților oceanici și a 
cursurilor unor fluvii gigan
tice. De asemenea visul lui 
Robur, cuceritorul atmosferei, 
a devenit acum o foarte obiș
nuită realitate. Cvadrimoto- 
rul „TU-114“ poartă zeci de 
călători, la 12.000 m. altitu
dine, cu viteze amețitoare, de 
la un colț la altul al planetei. 
Avioane experimentale con
duse de om, izbutesc să zboa
re cu de două ori viteza su
netului. Cei doi mari sputnici 
lansați de U.R.S.S. și micul 
satelit american introduc în 
limbajul curent viteze de 8000 | 
m./secundă și altitudini 
peste 1.500 km. In

de 
anii ce vin
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și, CU 
răscoli 
acestui 

astru care milenii în șir a re
prezentat strania imagine a 
unei îndepărtate divinități. 

° Așa dar, cucerim spațiile side- 
Ira.e, dar nu închiși într-un 

obuz care nu poate decît în
conjura Luna pentru a se re
întoarce pe Pămînt și nici ră
piți de o cometă ca Hector 
Servadac în călătoria lui prin 
lumea solară. Vom naviga 
prin Universul nostru stă- 
pini pe legile mecanicii cos
mice I

Jules Verne a murit In 
1905. Dacă ar învia în zilele 
noastre, ar fi pe drept cuvînt 
uimit. Nu numai că știința a 
dus mult mai departe viziu
nile lui, dar a descoperit lu
cruri pe care mintea lui pro
fetică nici nu le bănuia : e- 

1 nergia atomică, radio-astro- 
nomia, cibernetica, tot ati- 
tea lumi 

I date, de o 
seninătate

i omenire. 
| Dar în ___
Creatorul atitor generoși lup- 

I tutori pentru libertate și deni- 
I nitatea umană, autorul crescut 
la școala socialismului utopic, 
martorul și consemnatarul e- 

I mcțlonat al tuturor revoluții
lor contemporane lui — Jules 
Verne a murit cu cîteva luni 
înaintea celei dinții revoluții 
a proletariatului rus. In acea 
vreme el nici nu putea visa 

i că numai după 12 ani steagul 
' Comunei va învinge în patria 

lui Mihail Strogoff, iar după 
I patru decenii aproape un mi
liard de pămînteni vor fi por
nit spre comunism.

Dacă te-aș avea acum în 
fața mea, Jules Verne. ți-aș 
spune aceste cuvinte : „Batri- 
ne prieten al copilăriei mele, 
istoria te-a depășit pe toate 

I fronturile ei I Uluitoarele tale 
anticipații au rămas cu muit 

| in urma realității cotidiene. 
Și totuși ești aproape de ini
ma mea, și totuși mă mai far
mec! încă, și totuși mesajul 

D tău este încă viu 1 
g ADRIAN ROGOZ

vom ajunge în 
piciorul nostru 
pulberea de pe

atî- 
imense și cîu- 
covirșitoare în- 

practică pentru

domeniul social !

Pigmeii din Africa
sînt pe cale de dispariție

Cei mai mici locuitori ai pă
mântului — pigmeii din Africa — 
se numără și printre popoarele 
cele mai vechi ale lumii noastre. 
Intr-adevăr, cu peste 5000 de ani 
în urmă, la curtea faraonilor egip
teni, pigment constituiau o curiozi
tate interesantă pentru toți călăto
rii străini. Atunci ca și astăzi, a- 
cest popor pașnic trăia în regiu
nile Congoului, împrăștiat și fărâ
mițat în nenumărate triburi prin 
pădurea tropicală. Nomazi prin 
excelență, pigmeii nu stau nicio
dată mai mult de 3—4 luni în 
același loc, deplasîndu-se în per
manentă căutare de vînat — prin
cipala lor ocupație.

Statura mică este caracteristică 
pigmeilor. Bărbații nu sînt mai 
înalți de 1,40 metri, iar femeile 
nu depășesc 1,30 metri, dar au 
brațele și picioarele foarte lungi 
pentru statura lor. Pigmeii trăiesc 
din vînat, pescuit și din fructele 
pe care le culeg din copaci. In 
timp ce bărbatul merge la vînă- 
toare, femeia stă acasă, culege 
fructe și rădăcini și pregătește 
masa. La vinătoare, pigmeii între
buințează arcuri și săgeți și înain
te de a cunoaște fierul ei foloseau 
oase de pește pentru vîrfurile să
geților lor. Colibele sînt construite 
din foi mari de bananier și de 
alți copaci tropicali, așezate 
cîțiva țăruși de lemn.

Lipsiți aproape cu desăvîrșire de 
orice 
fi neprimind nici un ajutor 
partea acesteia, 
cale de 
roase ii 
ultima 
gieni și 
teritorii 
ocupat nțciodată de ei, preferind 
să i lase într-o stare de sălbăticie 
complectă.

Exploratorul german Hans 
Schomburgk a efectuat recent o lun
gă călătorie prin regiunile puțin 
cunoscute ale continentului negru. 
Cu această ocazie, el a întîlnit 
mai multe triburi de pigmei.

In clișee: două imagini reali
zate de exploratorul german în 
timpul expediției sale — cîțiva 
tineri pigmei și un bătrîn condu
cător de trib.

contact cu lumea civilizată 
din 

pigmeii sînt pe 
dispariție. Boli nume- 

seceră tot mai repede în 
vreme. Colonialiștii bel- 
francezi — pe ale: căror 
trăiesc pigmeii — nu s-au

E E
apei de colonie

acestei 
le mai 
să nu 
o altă

In București au 
fost, cu secole în ur
mă, școli de „slavo
nie“. La 1576, gră
măticul Stan, scria o 
„carte domnească“ a 
lui Alexandru Vodă 
Mircea. Școala de la 
Sf. Gheorghe Vechi 
pregătea slujitori ai 
bisericii, pisari ai di
vanelor, dieci, das
căli și chiar „zu
gravi“, adică pictori 
de icoane. Beizadelele 
și fiii marilor boieri 
predestinați dregăto- 
riilor de certă renta
bilitate nu erau tri
miși în școlile de 
slavonie. Pentru ei 
stolnicul Constantin 
Cantacuzino înfiin
țase în 1679 școala 
de „învățătură adin- 
că" de la Sf. Sava.

Șerb an 
zino, fratele 
cului, ajuns 
tor al Țării 
nești, ridică 
multe și case 
nești“ în 
mănăstirii 
pe locul 
azi statuia 
Viteazul.

Din „rînduiala das
călilor de la Sf. Sa- 

~---------------------------

Cantacu- 
stolni- 

domni- 
Romî- 

„clădiri 
egume-

prpajma 
Sf. Sava, 
unde este 
lui Mihai

va“ făcută de urma
șul lui Vodă Șerban, 
Constantin Brînco- 
veanu, aflăm că în 
„programa“ școlii fi
gurau : logica, reto
rica, fizica, „despre 
cer“ (cosmografia), 
„despre suflet“ (psi
hologia), poetica și 
limba latină. Limba 
de predare era eli- 
nească.

In 1707 se ridicară 
„ziduri iscusite și 
frumoase, precum și 
alte case și tocmeli 
pentru școală adîn- 
că“.

Patriarhul Hrisant 
Nottara, trimitea la 
Sf. Sava mulți ti
neri din Constanti- 
nopole și Ierusa
lim, ca la o „Athe- 
nă a Orientului“ și 
la o „vatră de lu
mină“, cum era nu
mită școala din Bucu
rești. Un cronograf 
grec asigura că la 
1714 se aflau la a- 
cademia bucureștea- 
nă peste 150 de în
vățăcei.

Constatînd că școa
la de la Sf. Sava „a 
fost neglijată din 
cauza împrejurărilor

trecătoare", Alexan
dru Ipsilante promi
sese la 1776 „a o 
mări și a o aduce în 
asemenea stare, ca 
acei ce se vor adăpa 
la șipotele 
școli să nu 
fie sete și 
meargă după 
fîntînă“.

Regulamentul lui 
Ipsilante, întărit de 
tot soborul patriar
hilor și mitropoliți- 
lor Orientului, stabi
lise pentru școala de 
la Sf. Sava, cicluri 
de 3 ani: pentru în
cepători, 
inferior, 
superior și studiile

gimnaziu 
gimnaziu

a se ocupa nu
de munca pă- 

mîntului și de pășu- 
natul " ' ‘

In 
Șuțu 
cursul 
cerînd 
mănăstirilor să tri
mită la școală cîte 
un „băiat cu glas 
bun". Cu toată „mu- 
zichia“ sa, același

vitelor" !...
1734, Mihai 

introdusese 
de „muzichie“, 

egumenilor

lul Spini (Curtea 
Arsă) și a distrugerii 
Curții Vechi (din 
fața actualelor bale). 
Școala fu mutată la 
biserica Domnița Bă- 
lașa, iar „vivlio- 
techi“ își poartă 
țile la școala de 
vonie de la 
Gheorghe Vechi.

La Domnița 
lașa, sub direcția

căr- 
sla- 
Sf.

Bă-

însărcinat „a întocmi 
școală romînească cu 
dascăli iscusiți“. El 
desfășoară o însufle
țită activitate în chi
liile de la Sf. Sava, 
unde fuseseră scoși 
„caretașii", 
ocupaseră, 
pe tinerii , 
părțile și din toată 
starea să vină la 
izvorul tămăduirii, la

, care le
Chemase 

„din toate

Bambusul
Printre legendele minunate ale 

marelui popor chinez este și una 
închinată bambusului — această 
plantă înaltă de aproximativ 20- 
30 de metri, întreruptă din loc în 
loc cu noduri solide și presărată 
cu pete.

Plantîndu-se în aproape fiecare 
grădină din China, bambusului i 
se dau din cele mai vechi timpuri 
tot felul de întrebuințări. El nu 
este atins de
cum să putrezească 
busul e rezistent la 
deși are o greutate 
Poporul chinez
foarte mult și la lucrări diferite 
bambusul. 'Din el se fac case, mo
bilă de tot felul, storuri și perdele, 
umbrele și evantaie. Dar nu numai 
atît. Din frunzele de bambus se lu
crează mantale de ploaie, pălării 
etc.

Bambusul este folosit din tim
puri străvechi și pentru scris. Plă
cile de bambus 
cu două mii de 
iar în secolul
noastre s-a descoperit metoda fa
bricării hîrtiei din această plantă. 
De atunci și pînă acum bambusul 
este una din materiile prime care 
servesc la fabricarea hîrtiei în 
China.

umezeală și n-are 
repede. Bam- 

mari presiuni, 
foarte mică, 

întrebuințează

înalte. (în care pe 
lîngă filozofie, fizică 
și astronomie, se 
predau și limbile la
tină, franceză și ita
liană). Sub nici un 
motiv fiii de țărani 
nu erau admiși în 
școală, „lor fiindu-le

Șuțu a evacuat mai 
tîrziu pe dascălii și 
elevii școlii, pentru 
a-și instala în clădi
rea ei Curtea Dom
nească, rămasă fără 
adăpost cuprinzător, 
în urma arderii 
Curții Noi din Dca-

lui Lambru Fotiadis, 
au învățat Dimitrie 
Ghica, frații Crețu- 
lești, Ion Cîrlova, 
Dionisie Fotino (is
toricul de mai tîr- 
ziu), Dinicu Golescu 
și Ion Cîinpineanu.

Gheorghe Lazăr fu

muzeul înfloririi" a- 
dică ia școala romî
nească. Printre pri
mii elevi au fost: 
Ion Eliade Radu
lescu, Eufrosin Po
teca, Ion Pândele, 
Simion Marcovici, 
Constantin Moroiu,

Știați de ce se numește apa de colonie... apă de colonie ?
Inventatorul acestei concentrații de alcool in care se dizolvă 

diferite uleiuri eterice se numea Jean-Pierre Farina. Formula 
descoperită de Farina era destinată exclusiv unui produs farma
ceutic din care urma să se consume cîteva picături într-un pa
har cu apă. Farina nu a putut însă să-și valorifice descoperirea 
înainte de moarte și a incredințat-o unul nepot, Paul Farina, ti- 

1 tînăr 
fon-

năr student în orașul german Colonia. Paul Farina era un 
studios dar sărac și timid și în zadar încercă să găsească 
duri pentru a lansa descoperirea unchiului său.

Intr-o seară, tînărul student lua masa Ia niște prieteni, 
fiica gazdei se simți rău. Paul scoase de urgență fiola cu 
paratul unchiului său — de care nu se despărțea niciodată — 
vrînd să toarne cîteva picături în paharul fetii. In grabă, o miș
care greșită a pacientei sparse fiola al cărei conținut se răspîndi 
pe masă și pe rochia unei doamne din Paris, invitată și ea la 
masă. Impresionată de mirosul plăcut al conținutului fiolei, 
doamna ceru luț Farina să-i procure cîteva flacoane din această 
apă de toaletă. Dar 
fiolă, nu putu decît 
cinai". Peste cîtva 
apă de toaletă care 
ventatorul fusese descoperit din întîmplare la Colonia, noua apă 
de toaletă fu botezată „Apă de Colonia“.

•——ooooo----------

cînd 
pre-

BUMERANGUL
tînărul care nu poseda decît această unică 
să-l ofere formula preparatului său „medi- 
timp, în magazinele Parisului apăru noua 
obținu imediat un succes uriaș. Și cum in-

Cel mai scurt război

Ce vînător nu și-ar dori o armă 
care să se întoarcă la punctul 
de plecare după ce și-a atins țin
ta ? Singura armă care Întrune
ște această calitate este ori
ginalul coițar de lemn, numit 
bumerang, pe care il folosesc au
stralienii. Deși pare o armă foar
te simplă, bumerangul necesită o 
tehnică cu totul specială pentru 
a fi bine executat. De altfel, este

Istoria consemnează în mod o- 
bișnuit războiul de 100 de ani 
drept cel mai lung conflict al tu
turor timpurilor. Care a fost insă 
războiul cel mai scurt ? După cit 
se pare, a fost războiul din 1896, 
dintre Zanzibar și Anglia, care nu 
a durat decît... 37 minute ! In
tr-adevăr, la 27 august 1896, sul
tanul Zanzibarului Khalid Bin 
Bargash a declarat război Marii

Britanii, ignorînd faptul că o pu
ternică flotă engleză se afla toc
mai în largul teritoriilor sale. A- 
larma fu dată imediat și în exact 
37 de minute, palatul sultanului 
era distrus de focul de pe nave și 
Zanzibarul nevoit să capituleze. 
Comandantul flotei a fost decorat 
ulterior pentru acest record de 
sîngeroasă represiune colonialistă.

In luna decembrie a anului 1831, vasul de război „Beagle” ridica 
ancora și părăsea coasta învăluită în ceață a Angliei pentru o călă
torie științifică do 5 ani în insulele Americii de Sud, Australiei și 
Noii Zeelande. Pe bordul navei, o armată întreagă de savanți — zoo
logi, botaniști, entomologi — se pregăteau cu înfrigurare pentru a- 
cest eveniment epocal, atît de mult așteptat și dorit.
Printre ailtea nume cu rezonan

ță puternică în știința timpului, ni
meni nu era dispus să acorde vreo 
importanță tînărului licențiat care 
iși făcea ucenicia științifică parti- 
ciplnd ca „naturalist benevol" la 
expediție. Charles Darwin își ter
minase studiile abia un an în ur
mă și el era însuși departe de a 
bănui ce însemnătate uriașă va a- 
vea acestă călătorie pentru forma
ția sa și pentru teoria revoluțio
nară ce avea să o formuleze ul
terior.

In timpul călătoriei, Darwin 
strînse o documentație imensă. A- 
tit de îmbelșugată șl de variată se 
dovedi această documentație, atît 
de neașteptate fură descoperirile

făcute, incit tinărul cercetător care 
plecase in expediție ca adept al 
unei școli științifice, se întoarse 
adversarul ei. Ca și toți natura- 
liștii timpului său, Darwin era 
convins că fiecare organism este 
creat pentru anumite condiții de 
existență care nu pot fi modifi
cate. La întoarcere, însă, în min
tea sa începuse să se definească 
noua teorie a schimbării tuturor 
speciilor de plante și animale în 
funcție de mediul înconjurător. 
Pentru întemeietorul învățăturii 
despre dezvoltarea naturii vii, a- 
ceastă călătorie în jurul pămînlu- 
lui a fost momentul revelator, oca
zia unică și neașteptată de a revo
luționa biologia, iar locul care i-a

permis Iul Darwin să pornească la 
formularea teoriei sale evoluțio
niste, a fost un grup de insule a- 
șczate la vreo mie km. de coasta 
sud-americană și numite Galapa-

Petrache Poenaru, 
care aveau să devi
nă mai tîrziu profe
sorii — continuatori 
ai operii de cultură, 
începută în împreju
rări atît de vitrege 
de un fiu al Ardea
lului, care a dovedit 
că limba romînă este 
aptă pentru orice 
știință, pentru orice 
gîndire.

In timpul revolu
ției lui Tudor Vladi- 
mirescu, elevii de la 
Sf. Sava, conduși 
de Gheorghe Lazăr, 
au reglat tirul tunu
rilor din tabăra pan
durilor de la Cotro- 
ceni.

După moartea lui 
Gheorghe Lazăr, E- 
liade Rădulescu a 
preluat conducerea 
școlii pe care, la 
1825, o trecu lui 
Eufrosin Poteca.

Sub regulamentul 
organic, școala a 
luat un nou avînt. 
Generalul Kisseleff 
îi acordase tot spri
jinul. Gratificase pe 
directori și pe profe
sori, lăudase sîrguin- 
ța elevilor merituoși. 
Printre aceștia se

aflau : Nicolae Băl- 
cescu, Ion Ghica, 
Papadonat Nicolae 
(acela care sub nu
mele de Nicolae Fi- 
limcn a scris primul 
mare roman de mo
ravuri al acelei e- 
poci).

Primele cadre de 
profesori pentru șco
lile județene au fost 
pregătite aici.

In 1836, Eforia 
Școalelor a consti
tuit o „societate li
terară“ pentru a cer
ceta „duhul limbii“ 
și a întocmi limba 
literară romînească.

S-au înființat tot
odată un muzeu de 
științe naturale și de 
antichități, o biblio
tecă națională, cu 
10.000 de volume, o 
tipografie. Limba 
franceză, ca și limba 
rusă au fost intro
duse alături de lim
ba greacă și latină.

In 1838 a fost în
ființată o 
de drept.

Bibescu 
încercat să 
me școala 
Sava într-un 
giu, după modelul

academie

Vodă a 
transfor- 

de la Sf. 
cole-

lui „Louis le Grand“ 
de la Paris, cu limbă 
de predare franceză. 
Revoluția 
trecu însă 
delul lui 
Grand“, 
statornici 
giu național".

In timpul contra
revoluției s-a dat or
din ca, în 24 ore, co
legiul să-și evacueze 
toate bunurile. Nea- 
vînd unde să le du
ca, biblioteca, mu
zeul și tipografia au 
fost vîndute la lici
tație, sub ochii în- 
lăcrămați ai profeso
rilor și elevilor. Co
legiul a fost instalat 
din nou în casele 
metohului Mitropo
liei.

In anul școlar 
1852-1853, fiind în
scriși în clasa I-a 
un număr de 190 de 
elevi, s-a 
zarea în 
numite: 
Lazăr și Matei Ba- 
sarab, care sînt la 
originea celor două 
licee cu același nu
me.

de la 1348 
peste mo- 
„Louis le 

pentru a 
un „Cole-

cerut divi- 
două clase 

Gheorghe

tre navigatorii spanioli tn 1535. Tn 
limba spaniolă „galapagos“ în
seamnă broască țestoasă și numele 
acesta se datorește numeroaselor 
broaște țestoase uriașe pe care pri-

Pe urmele lui Darwin,
I     .  ... L. ...............- r ,

în „Insulele fermecate“
gos, adevărat paradis terestru pen
tru cercetătorii naturii.

Adăpostul pirafilor 
de altădată

Insulele Galapagos au fost des
coperite pentru tntîia oară da că-

mii navigatori le descoperiră pe 
insule. Mai ttrziu, ele fură bote
zate „Insulele fermecate“ șl prin 
secolul al XVII-lea au servii de a- 
dăpost piraților șl corsarilor.

Âvînd o veche natură vulcanică, 
insulele Galapagos acoperă o su
prafață de aproape 8000 km. pă-

greșită părerea că bumerangul ar 
fi o creație exclusivă a băștina
șilor australieni. El era cunoscut 
Încă de egiptenii și grecii antici, 
care 11 numeau „aruncătorul de 
iepuri“ deoarece servea la vina- 
tul iepurilor. De asemenea, el 
poate fi găsit In India, in Me
xic și tn diferite regiuni din 
nordul Asiei. Totuși, se pare că 
băștinașii australieni au fost sin
gurii care au reușit să perfec.io- 
neze bumerangul astfel incit să 
se poată întoarce întotdeauna la 
punctul de plecare. Bumerangul 
australian cîntărește 170—203 
grame și atinge cu precizie ținta 
la distanțe de 150 metri. Totul 
depinde Insă de îndeminarea Vâ
nătorului.

In clișee: un băștinaș austra
lian, inițiat in toate tainele bu
merangului arată cum trebuie 
lansată și prinsă originala sa 
armă de vinătoare.

lui. Pe măsură ce urci spre înălți
mile insulelor, treci prin regiuni 
care aparțin unor emisfere geogra
fice diferite și unor ere geologice 
diferite. La fiecare schimbare de 
decor, o nouă surpriză, lată, de 
pildă, o colonie de broaște țestoase 
uriașe, atît de mari incit 4 oameni 
nu pot ridica o singură broască. 
Alături de ele, focile nordului, a- 
daptate condițiilor de aici, dorm in 
liniște printre stlnci In timp ce 
reptilele înalte de l metru se duc 
să mănlnce alge marine la margi
nea oceanului.

Aceste reptile tnspălmîntătoare 
sînt de fapt animalele cele mai, 
bllnde. Doar primăvara, in perioa
da de reproducție, masculii se mai 
„ceartă" între ei. Și „cearta" a- 
ceasta, care se desfășoară ca o 
luptă sportivă, nu se termină alt
fel decît meciurile luptătorilor u- 
manl: reptila mal puternică tși 
culci adversarul la pămlnt și apoi 
se retrage, fără a-i face nici un 
rău.

B. SARAȚEANU

trați, cu un relief accidentat care 
urcă pînă la 1600 m. și maluri sft- 
șiate de repetatele erupții ale vul
canilor. Pămîntul ars de soarele 
ecuatorial este acoperit cu o vege
tație săracă la marginea oceanu
lui, dar către interiorul insulelor 
natura înverzește și se îmbogățește 
deodată.

Ceea ce este pe drept cuvînt ex
traordinar este faptul că de se
cole și milenii nimic nu s-a schlm. 
bat pe aceste Insule. Animale ciu
date, oare nu se mal întîlnesc ni
căieri altundeva pe tot globul, tră
iesc aici o viață liniștită, netulbu. 
rată decît arareori de cîțiva vizi, 
tatori umani. Cum insulele Gala
pagos nu au fost legate niciodată 
cu vreun continent, toate viețuitoa
rele de astăzi sînt urmașii înde
părtați — dar adesea foarte puțin 
schimbați — ai speciilor oare au 
străbătut oceanul în erele geolo
gice de acum milioane de ani șl 
s-au stabilit aici. Plantele și ani
malele sălășluite din întîmplare pe 
aceste meleaguri s-au dezvoltat 
fără contact cu restul lumii și au 
dat naștere unor forme noi, ciu
date și unice. Reptile uriașe, ase
mănătoare dinozaurilor preistorici, 
stau cu sutele pe plaja însorită, 
încălzindu-se la căldura soarelui. 
Printre trupurile lor lungi și gre
oaie își croiesc drum cormorani 
care nu zboapă și broaște țestoase 
uriașe, bătrîne de sute de ani. Pin
guinii și focile din Antarctica — 
aduși pe vremuri de curentul ma
rin Humboldt — trăiesc alături de 
animale caracteristice tropicilor în 
cea mai bună înțelegere, ca și cum 
ar fi firesc să fie așa. Nici una 

se

După o sută de ani
Aproape nimic nu s-a schimbat 

în „Insulele fermecate" de la călă. 
toria lui Darwin și pînă astăzi. 
Aici, timpul parcă stă pe loc deși 
anul acesta se împlinește un veac 
de Ia formularea teoriei evoluțio
niste a lui Darwin. Intr-adevăr, în 
1858, marele savant englez și-a ex
pus pentru tntîia oară teoria în 
fața Societății Științifice „Linn“ 
din Londra.

Pentru a sărbători centenarul a- 
cestui eveniment epocal, un grup 
dJ, savanți a hotărît să reediteze 
călătoria vasului „Beagle“. Scopul 
științific al expediției este compa
rarea condițiilor actuale de viață 
ale plantelor și animalelor cu ace- 
lea de acum 125 de ani, stabilirea 
speciilor de organisme vil care 
sînt pe cale de dispariție șl modul 
de conservare al acestora. Vasul 
cu pînze al expediției din 1958 va 
parcurge același itinerariu ca și 
vechiul „Beagle“, cu singura deo. 
șebire că de astădată călătoria va 
dura numai un an în loc de cinci.
> C. OR BAN

fi 
n

serveau în urmă 
ani în acest sens, 
al IlI-lea al erei

' Tn fotografi»! Reptile uriașe, 0. 
semănătoare animalelor preistori
ce, mișună pașnice și netulburat 
pe plajele Insulelor Galaprgos.
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dintre toate aceste ființe nu 
teme de om,

Sfrăbătînd Istoria 
și geografia globului

Străbătlnd insulele Galapagos, 
călătorul are impresia că străbat» 
însăși istoria și geografia globu-


