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Gospodăria agricolă colecti
vă „Timpuri Noi“ din comu
na Dudești.Cioplea și-a 
tigat în ultimii ani un 
renume.

A fost 
treburile 
geau prea bine.

Despre schimbările care au 
survenit in viața gospodăriei 
colective „Timpuri Noi“, des
pre munca tinerilor de aici, am 
aflat lucruri interesante din- 
tr-o convorbire pe care am 
avut-o cu tovarășul Constantin 
Stan, președintele acestei gcs. 
podării ‘colective.

însă o vreme, 
gospodăriei nu

ciș- 
bun

cind 
mer-

—Este adevărat—spunea dînsul— 
că a existat și o perioadă cînd în 
gospodărie la noi au fost multe 
neajunsuri. Ele proveneau din fap
tul că nu se dădea toată atenția 
respectării prevederilor statutului 
gospodăriilor agricole colective. In 
mintea colectiviștilor noștri, ideea 
muncii colective, a dezvoltării a- 
vutului obștesc, nu era încă sufi
cient înrădăcinată. Din această pri
cină exista un simț de răspunde
re scăzut față de producție și de 
dezvoltarea multilaterală a gos
podăriei.

De aici porneau de fapt slăbi
ciunile principale ale gospodăriei 
noastre, care nu se dezvolta pe 
măsura posibilităților ei. Veniturile 
anuale ale gospodăriei nu depășeau 
pe atunci niciodată 50.000 lei, 
iar averea obștească reprezenta în 
anul 1954— după 4 ani de la în
ființarea gospodăriei — numai 
248.000 lei. Se înțelege că în ase
menea situație nici veniturile per
sonale ale membrilor colectiviști 
nu erau mulțumitoare.

Deși ne aflăm în perimetrul 
orașului București nu dezvoltasem 
pe măsura posibilităților legumi
cultura, pomicultura și zootehnia, 
ramuri ale căror produse erau 
căutate pe piața orașului. Negii- 
jind această mare posibilitate, a- 
junsesem pînă acolo, îneît ceea ce

produceam nu satisfăcea pe de
plin nici nevoile interne ale colec
tiviștilor. Or, noi, paralel cu a- 
sigurarea unor venituri cit mai 
mari pentru zilele muncă, trebuie 
să aducem un aport foarte serios 
la aprovizionarea industriei, a oa
menilor muncii de la orașe, cu 
produse agro-alimcntare așa cum 
industria, muncitorii de la orașe 
ne aprovizionează pe noi cu pro
dusele industriale necesare.

Situația aceasta a durat cîțiva 
ani de zile. Ea a constituit o 
perioadă grea din activitatea noas
tră, dar în același timp plină de 
multe învățăminte.

— Cam de cind au inceput să 
se schimbe lucrurile și pe ce cale 
ați înlăturat deficiențele amintite?

— începînd din anul 1954, au fost 
luate măsuri pentru dezvoltarea a- 
celor ramuri pentru care avem 
cele mai mari posibilități și care, 
tocmai datorită acestui fapt, sînt 
deosebit de avantajoase. Cea mai 
mare atenție s-a dat legumicultu- 
rii, zootehniei și pomiculturii. 
Orientarea noastră s-a dovedit a 
fi bună. Dezvoltarea1' puternică a 
acestor sectoare de producție și în 
special a sectorului zootehnic a 
dus la creșterea serioasă a forței 
economice a gospodăriei.

— Poale vreți să ne dați citeva 
exemple.

— Da. Să luăm de exemplu 
sectorul zootehnic. Prin selecția 
exemplarelor corespunzătoare din 
prăsilă proprie, am ajuns la 60 
scroafe fătătoare și 250 porci 
grași. Această dezvoltare a secto
rului porcin ne-a creat posibilita
tea să contractăm în fiecare se
mestru 100—150 de grăsuni cu 
întreprinderile de stat adueîn- 
du-ne astfel contribuția noastră la 
aprovizionarea orașului cu carne 
și obținind în același timp veni
turi frumoase. Numai în anul 
1957, de exemplu, din sectorul 
porcin am realizat un venit de 
peste 400.000 lei.

Ne-am preocupat în aceeași mă
sură și de dezvoltarea sectorului 
taurine. Primele măsuri în aceas
tă direcție au țintit la introduce-

rea unei rase de vaci mai puțin 
pretențioase și cu produclivitate 
ridicată. în urma acestei măsuri 
numărul vacilor de lapte a cres
cut la 36, iar producția de lapte 
obținută pe cap de vacă furajată 
a crescut de Ia 800 litri la 2800 
litri lapte într-o perioadă de lac- 
tație.

In felul acesta s-a creat posi
bilitatea de a valorifica canti
tăți mult mai mari de lapte prin 
organizațiile comerciale ale sta
tului, iar sectorul taurin a deve
nit un sector rentabil al gospodă
riei noastre. Bunăoară, anui tre-, 
cut, veniturile încasate din vîn- 
zarea laptelui au depășit 200.000 
lei. .

Despre sectorul legumicol aș 
vrea să vorbesc mai mult. Dez
voltarea lui se datorește în mare 
parte tineretului. în urma iniția
tivei tinerilor am mărit suprafa-
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TELEGRAME
EXCELENȚEI SALE
DOMNULUI RAJENDRA PRASAD 
PREȘEDINTELE REPUBLICII INDIA

New Delhi

EXCELENȚEI SALE
DOMNULUI JAWAHARLAL NEHRU
PRIM MINISTRU AL REPUBLICII INDIA

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii 
India, vă transmit Dumneavoastră, Excelență, și 
marelui popor indian, din partea Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare Romine, 
a poporului romîn și din partea mea 
cele mai sincere felicitări precum și cele 
urări pentru prosperitatea și înflorirea 
India.

personal 
mai calde 
Republicii

Președintele Prezidiului Marii
Naționale a Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER

Adunări

Cu prilejul celei de-a 8-a aniversări a procla
mării Republicii India, adresez Excelenței Voastre, 
Domnule Prim Ministru, și prin Dv. Guvernului 
Republicii India și poporului indian, călduroase 
felicitări din partea guvernului Republicii Popu
lare Romine, a poporului romîn și a mea perso
nal. Totodată îmi exprim considerația față de 
importanta contribuție a Excelenței Voastre și a 
poporului indian Ia cauza păcii și a colabo
rării internaționale.

Sînt convins că Republica Populară Romînă și 
Republica India vor întări în viitor și mai mult 
legăturile lor economice și culturale spre binele 
păcii și colaborării între popoare.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

CH1VU STOICA

„Steaua Republicii 
Populare Romîne“

Sîmbătă la amiază a avut loc 
Ia Prezidiul Marii Adunări Na
ționale solemnitatea conferirii Or
dinului „Steaua Republicii Popu
lare Romîne“ clasa j, tovarășului 
*" ‘ al

al

Propuneri de candidali
ai F.D.P. în alegerile
pentru sfaturile populare

Plecarea delegației
C. C. ai U. T. M. 

la cel de-al V'-!ea 
Congres al Uniunii 
Tineretului Popular 

din Iugoslavia

— „Vedeți ce harnice gospodine sintem" 1 — par a spune cele 
două fice ale colectivistului Ion Ținea din G.A.C. „I. C. Frimu“ 
din comuna Vulcan, regiunea Stalin

In cluburile muncitorești ale 
fabricilor și Uzinelor, în cămi
nele culturale de la sate, in 
localurile bibliotecilor și in 
sălile de festivități ale unor 
instituții continuă in aceste zile 
să se desfășoare adunările ce
tățenești pentru propunerea de 
candidați ai Frontului Demo
crației Populare in vederea a- 
legerii deputaților in sfaturile 
populare, de la 2 martie.

in regiunea lași
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rii s-au angajat să sprijine lucră
rile de electrificare a comunelor 
Bunești, Grînari, Drînșeni și Cu- 
ciulata, construirea căminelor 
culturale în satele Cuciulata și 
Dopca, precum și celelalte lucrări 
pentru înfrumusețarea comunelor, 
satelor și orașului Rupea.

in regiunea Constanța

în regiunea Iași au fost pro
puși pînă acum 5.552 candidați 
ai F.D.P.

La adunările cetățenești 
participat 229.800 persoane.

în ultimele zile au mai 
propuși acad. prof. dr. Iuliu 
țescu. Alexandru Sovetov, direc
torul Atelierelor C.F.R. „llie Pin- 
ti!ie“-Iași, Ghebea Claudiu, șeful 
serviciului S.M.T. de pe lîngă 
secția agricolă regională Iași, 
Alexandru Filioreanu, secretarul 
comitetului orășenesc din lași al 
P.M.R., Aneta Simiuc, responsa
bila comisiei de femei de pe lîngă 
sfatul popular orășenesc Iași, Șa- 
pira Izo, directorul Teatrului 
Evreiesc de Stat, Ion Panaiteanu, 
pensionar, propus pentru a 4-a 
oară ca deputat.

au

fost 
Ni-

In regiunea Stalin

La adunările pentru propune
rile de candidați F.D.P. care au 
avut loc pînă acum în regiune, 
au participat 140.000 cetățeni, 
care au propus 4.138 candidați 
pentru circumscripțiile electorale 
regionale, raionale, orășenești și 
comunale.

Desemnînd pe candidații Fron
tului Democrației Populare, ale
gătorii se angajează să mun
cească voluntar pentru traducerea 
în viață a propunerilor făcute. în 
raionul Rupea, de pildă, alegăto-

în dimineața zilei de 25 ianua
rie, la sediile sfaturilor populare, 
precum și la centrele de afișare 
din orașele și comunele regiunii 
Constanța, au fost afișate copii 
de pe listele de alegători. Din 
primele ore alegătorii au venit 
în număr mare să verifice dacă 
li s-a trecut numele pe listă.

In fața listelor de alegători de

la centrul de afișare de la Școa
la elementară nr. 4 din orașul 
Constanța s-au oprit în dimineața 
aceasta zeci de alegători, tineri 
și bătrîni, bărbați și femei.

La centrul de afișare a liste
lor din piața Ahile Mihail, în 
ra’za căreia locuiesc numeroși ale
gători tătari, greci, turci și ar
meni, aceștia, alături de romîni, 
au venit încă din primele ore 
în număr mare să cerceteze liste
le de alegători. Printre ei este 
și Gevrie Memet, mamă eroină. 
Pînă la prînz copiile de pe listele 
de alegători de la cele 37 cen
tre de afișare din orașul Con
stanța au fost cercetate de peste 
700 de cetățeni.

Sîmbătă seara a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Belgrad, 
pentru a participa la cel de-al 
VI-lea Congres al Tineretului Popu
lar din Iugoslavia, o delegație a 
C.C. al U.T.M., formată din tova
rășii Virgil Trofin, prim-secretar 
al C.C. al U.T.M. și Costică A- 
lecu, șeful secției relații cu străi
nătatea a C.C. al U.T.M.

Nicolae Ceaușescu, membru 
Biroului Politic și secretar 
C.C. al P.M.R., pentru îndelun
gată activitate în mișcarea mun
citorească.

La solemnitate au asistat tova
rășii : ■ Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Ște
fan Voitec, lanos Fazekaș, Vla- 
dimir Gheorghiu.

Au fost de față tovarășii: Ion 
Gheorghe Maurer. președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Anton Moisescu, 
ședințe al Prezidiului 
dunări Naționale 
Stoica, secretar al 
Marii Adunări Naționale.

După citirea Decretului, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a înrnînat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, Ordinul 
„Steaua Republicii Populare 
mine“ clasa I.

Luînd cuvintui, tovarășul 
Gheorghe Maurer a adresat 
varășului Nicolae Ceaușescu căl
duroase felicitări în numele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale.

vicepre-
Marii A- 

și Gheroghe 
Prezidiului

Ro-

lon
to-

„Prin această distincție, a spus 
vorbitorul, vă este răsplătită în
delungata activitate pusă fără 
nici o rezervă în slujba binelui 
poporului. Sînt convins că viito
rul va găsi în trecutul dv. justi
ficarea ce întemeiază speranțele 
oricăruia dintre noi că munca ce 
o veți săvîrși de aci înainte va fi 
cel puțin egal de folositoare vii
torului țării noastre, viitorului 
poporului nostru".

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: „Mulțumesc 
Comitetului Central al Partidu
lui, Prezidiului Marii Adunări Na
ționale și Guvernului R.P. Romine 
pentru distincția înaltă ce mi-a 
fost acordată.

Vreau să asigur Comitetul Cen
tral al Partidului, Prezidiul Marii 
Adunări Naționale și Guvernul 
că voi închina toate puterile mele, 
așa cum m-a învățat partidul, 
ca soldat al partidului, că voi 
face totul pentru a merita încre
derea acordată, pentru a munci 
în serviciul patriei, pentru reali
zarea sarcinilor de construire a 
socialismului, ce stau în fața 
noastră, pentru binele poporului 
nostru“.

Conducătorii Partidului șl Gu
vernului au felicitat călduros pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru Înalta distincție ce i-a fost 
acordată.
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Un valoros succes al colectivului 
miniere 
Pădure

exploatării
deFilipeștii

redacția noastră a sosit înLa 
cursul zilei de ieri o telegramă 
prin care ni se anunța un valoros 
succes obținut de colectivul ex
ploatării miniere Filipeștii de 
Pădure.

Redăm maț jos textul telegra
mei :

„Exploatarea minieră Filipeștii 
de Pădure a avut în anul 1957 
o rămînere in urmă față de plan 
de 15.178 tone cărbune.

Vă informăm prin prezenta te
legramă că pină azi, 25 ianuarie 
1958, orele 7 dimineața, colecti
vul exploatării noastre nu numai 
că a recuperat răminerea în urmă 
mai sus amintită, dar a obținut 
o depășire a planului de pro
ducție pe luna ianuarie 1958 cu 
5.544 tone cărbune.

In 
tării 
semnează:

Ing. Gîlă Gheorghe, șeful 
exploatării, Butcă Nicolae 
— secretarul organizației 
de bază P.M.R., Chelaru 
Mihai — președintele co
mitetului de întreprindere, 
Codreanu Victor — secre
tarul organizației de bază 
U.T.M.

numele colectivului exploa- 
miniere Filipeștii de Pădure

Măiestria tinerilor dansatori ai ansamblului Sfatului Popular al Capitalei este cunoscută și apre
ciată și în țară și peste hotare. In fotografie un grup din ansamblul S.P.C. care vor pleca azi 
în Italia la festivalul folcloric din Agrigenta (Sicilia).

Inginerii tineri
trebuie să contribuie landustria petroliferă a 

Moldovei s-a dezvoltat 
considerabil în ultimii 
ani. Cu sprijinul fră
țesc al Uniunii Sovie
tice, baza materială a 
industriei noastre pe
trolifere a fost sporită,

iar metodele avansate de muncă 
ce ne-au fost împărtășite ne-au dat 
posibilitatea să extragem țiței mai 
mult cu eforturi mai mici și chel
tuieli mai puține. Au fost puse 
în valoare zăcăminte noi, cele 
vechi au început, în anii din 
urmă, să fie exploatate după cele 
mai noi metode ale tehnicii 
derne.

Pentru a ne imagina avîntul 
dezvoltării industriei petrolifere 
moldovene sînt suficiente cîteva 
cifre. In anui 1957 s-a executat 
la foraj-extracție un volum de lu
crări de 42,3 ori mai mare decît 
în 1944. Pornind de la această 
comparație este lesne de înțeles că 
formarea de cadre capabile să stă- 
pînească noile instalații și mașini 
a stat și stă în centrul preocupări
lor conducerilor de întreprinderi. 
La ridicarea nivelului tehnic și 
profesional al muncitorilor pot a- 
duce o contribuție de seamă tine
rii ingineri.

In anii regimului nostru s-au 
ridicat din rîndurile clasei mun
citoare sute și mii de ingineri și 
tehnicieni. Odată cu ei mp de

cele 
din

mo-

ridicarea nivelului
profesional
al muncitorilor

profesie au îndrăgit 
sondor și au venit să

tineri fără 
meseria de 
lucreze la sonde. Acești tineri ne
calificați au fost pregătiți direct 
la locurile de muncă sau în școli 
profesionale. Numai în regiunea 
petroliferă a Moldovei au fost 
calificați, în mai puțin de 10 ani, 
aproape 12.000 de tineri.

Dîndu-și seama de necesitatea 
de a ține pas cu tehnica, foarte 
mulți din aceștia s-au străduit să 
învețe, și au ajuns să fie promovați 
în posturi de răspundere. Sînt nu
meroase exemple de tineri care au 
pornit de la munci inferioare iar

astăzi dețin funcții importante și 
se achită in mod strălucit de o- 
bligațiile profesionale. Mulți dintre 
aceștia au fost sprijiniți în ridi
carea nivelului profesional de in
gineri și tehnicieni cu experiență. 
Ion Purcaru, spre exemplu, meca
nic la întreprinderea de foraj 
Moinești, a fost timp îndelungat 
ajutat de inginerul mecanic Aurel 
Ivașcu. Rezultatele acestui ajutor 
s-au văzut mai ales atunci cînd, 
tovarășul Ivașcu a trebuit să pără
sească postul timp de o lună de 
zile. Tînărul Purcaru a îndepli
nit în această perioadă îndatoririle

ce-î revin Inginerului mecanic al 
întreprinderii în mod onorabil.

Inginerul Gh. Metineu, de la 
aceeași întreprindere ocupîndu-se 
de tînărul brigadier Gh. Sipică l-a 
ajutat pe acesta să se specializeze 
în forajul dirijat. Tovarășul Toader 
Herțanu, brigadier cu mare expe
riență în foraj și-a transformat 
brigada într-o adevărată școală de 
sondori, dînd întreprinderii mulți 
muncitori bine calificați.

în cadrul cabinetului tehnic, 
numeroși ingineri printre care se 
află și tovarășul Iulian Balaban, 
au vorbit muncitorilor despre lu
crul sapei pe talpă, despre proce
deele de combatere a pierderilor 
de noroi. în secția Tazlăul Mare, 
cu multe granice de foraj, se află 
în permanență cite un membru din 
conducerea tehnică a întreprinde
rii cu scopul de a supraveghea și 
îndruma procesul de producție. în 
sectorul îndepărtat Pîngărați ( P. 
Neamț) s-au luat măsuri să se țină 
săptămînal de către membrii cabi
netului tehnic, conferințe care au 
drept scop ridicarea nivelului teh
nic al muncitorilor.

O preocupare susținută pentru

Există încă multe tinere fete 
care se consideră inferioare băr
baților. E’e cred că sînt unele 
munci și profesiuni pe care nu 
le pot face, că sînt discipline ști
ințifice pe care nu și le pot în
suși, că sînt situații în care pă
rerea lor nu poate fi ascultată cu 
autoritatea cu care este ascultată 
părerea unui bărbat. Această 
falsă convingere, acest sentiment 
de inferioritate sînt datorate, in 
primul rînd, educației primite în 
familie.

Părinții înșiși pretind uneori 
băieților să se pregătească în do
menii ca matematica, fizica, chi
mia etc. convinși că aceste*disci- 
pline nu sînt accesibile fetelor. 
Dar sînt atîtea exemple de femei 
care au obținut rezultate strălu
cite ca ingineri, arhitecți, mate
maticieni atîtea exemple de fe
mei inovatoare care au contri
buit la perfecționarea proce
sului de producție, de bri
gadiere care pe șantierele de 
construcție au dovedit nu numai 
tenacitate, dar și ingeniozitate 
tehnică, care au umplut de admi
rație pe specialiști. De asemenea, 
protejarea femeii trebuie înțe
leasă in mod just și legile noa
stre de astăzi o protejează în 
acest fel. Dar între acest fel de 
protecție și între convingerea pe 
care o au unele femei că ar fi 
slabe, incapabile de un efort fizic 
sau intelectual susținut și că băr
bații sînt aceia care ar trebui să 
depună efortul în locul lor, este 
o mare deosebire. Timiditatea 
unor femei, in ceea ce privește a- 
firmarea lor in diferitele domenii 
de activitate, se datorează în 
mare parte unei vechi mentali
tăți, ea este rezultatul mileniilor 
de cruntă exploatare. Femeia

este prima ființă omenească care 
a îndurat subjugarea. Ea a fost 
sclavă chiar înainte de a fi existat 
sclavia. •

în vremurile străvechi ale co
munei primitive, condițiile grele 
de viață au determinat atribuții 
speciale pentru bărbat și pentru 
femeie: bărbatul se ocupa cu 
vînătoarea sau cu pescuitul, lip
sind foarte des de acasă ; femeia 
se ocupa cu creșterea copiilor, cu 
apărarea lor împotriva fiarelor 
sălbatice, a intemperiilor, a bo-

meia se transformă treptat din- 
tr-un tovarăș de muncă al bărba
tului, intr-un bun al său, într-o 
proprietate la fel ca ori și care 
alta. „Aceasta a fost marea în- 
frîngere istorică a femeii“ (En- 
gels. Originea familiei, a proprie
tății private și a statului). Fami
lia se prezintă acum ca o insti
tuție bazată pe supunerea totală 
a femeii față de bărbat. Cu cit 
se adîncește mai mult această 
situație, cu atît se naște și se 
dezvoltă mentalitatea bărbatului,

Sclava de ieri
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de cruntă exploatare.
D. BUZNEA

(A. Babei: Femeia în 
prezent și viitor. Editura 
Minier București, p. 14).

trecut.
Carol
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Iilor. Femeia îngrijea bolnavii și 
răniții, hrănea vițele, păzea pro
viziile de hrană, 
ea era aceea care se preocupa de 
ziua de mîine a 
lectiv. Din punct de vedere so
cial și intelectual- femeia, in a- 
cele vremuri, era cel puțin egală 
cu bărbatul. Descoperirea și folo
sirea metalelor la fabricarea ar
melor și a uneltelor a dus la evo
luția societății primitive. Răz
boiul devine acum mijlocul prin
cipal de existență și de cîștig. 
Bărbații fiind luptători, autorita
tea lor începe să crească, femeia 
răniinind pe planul al doilea cu 
atribuțiile ei domestice.

In orinduirea sclavagistă, fe-

intr-un cuvint

întregului co-

că femeia este o ființă inferioară 
lui, că ea poate fi considerată 
drept un instrument de lucru, că 
ea nu poate avea voință și nici 
nu poate dispune de viața ei și a 
copiilor. Din stăpinirea tată
lui, fata trecea in stăpinirea băr
batului. In timpul societății scla
vagiste, bărbatul ișl putea schim
ba femeia pe arme sau pe 
reale, putea s-o dea în dar, 
s-o alunge pur și simplu 
casă.

în felul acesta începe dubla 
exploatare a femeii: exploatarea 
în societatea împărțită pe clase 
pentru femeia care făcea parte 
din clasa asuprită și exploatarea 
in sinul proprii ej familii, In ve-

ce- 
sau 
din

chile texte religioase ale popoare
lor orientale și europene se gă
sesc consfințite aceste mentali
tăți barbare. Chiar grecii cu civi
lizația lor atît de înaintată nu 
erau mai înțelegători față de fe
mei. Tatăl sau tutorele impun fe
tei soțul pe care trebuie să-1 ia. 
Soțul are dreptul s-o schimbe 
oricînd nu-i mai convine. Pe cind 
bărbatul in vechea Atena se ocu
pa cu treburile publice ale cetă
ții, femeia trăia intr-o izolare ab
solută, fără nici o legătură cu 
lumea de afară. Numai puțini 
dintre filozofii greci au o părere 
mai bună despre femeie. Cei mai 
mulți fundamentează teoretic a- 
ceastă diferențiere. Pitagora, de 
exemplu, consideră că în lume 
există două principii: un princi
piu bun care a creat ordinea, lu
mina și bărbatul, și un principiu 
rău care a creat haosul, întune
ricul și femeia. E drept că la 
vechii greci existau și o serie de 
femei cu libertăți mai multe și 
care se bucurau de un respect 
mai mare din partea bărbaților. 
Acestea erau așa-numite femei 
libertine, concubine, amante sau 
prostituate. Dacă istoria amin
tește de citeva din aceste amante 
celebre, ea nu pomenește in 
schimb de nici una din miile de 
soții legitime care trăiau în a- 
nonimatul și izolarea căminului.

Din cite se poate vedea, rela
țiile dintre bărbat și femeie se 
bazau pe necesitățile de procrea- 
ție și pe interesele de conservare 
a averii. De aceea, la baza căsă
toriei nu stăteau dragostea și în
țelegerea, sentimente care erau 
considerate ca elemente neesen
țiale într-o căsnicie. In Dreptul 
roman situația nu este mult 
schimbată, pentru ca în general 
nici aici nu se recunoștea posi-
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tovarășa noastră de astăzi
turile politice este o urmare fi
rească a deplinei egalități în do
meniul economic, munca femeii 
fiind răsplătită în același chip cu 
munca depusă de bărbat. Pe a- 
ceste baze economice noi s-a fun
damentat și familia sovietică, fa
milie in care relațiile dintre soți 
se bazează pe dragoste și stimă 
reciprocă. Femeile au dovedit ap
titudini egale cu ale bărbatului 
în domeniul muncii industriale, al 
muncii agricole, în domeniul ști
inței și al artei. In Marele Răz
boi de Apărare a Patriei femeile 
au luptat cot la cot cu bărbații 
și au asigurat victoria regimului 
care a eliberat pentru prima dată 
femeia din sclavia ei milenară. 
Exemplul Uniunii Sovietice este 
urmat de toate țările care con
struiesc astăzi socialismul.

în țara noastră, de exemplu, 
luarea puterii de către proleta
riat a însemnat în același timp 
fărîmarea cătușelor care țineau 
femeile într-o opresiune de 
veacuri. într-o țară în care ță
rănimea și muncitorimea au fost 
ținute în cea mai neagră mize
rie și ignoranță, situația femeii a 
fost deosebit de cruntă. Imaginea 
femeii muncitoare din țara noas
tră apare în paginile clasicilor 
literaturii noastre sub aspectul 
unei ființe istovite înainte de 
vreme, îngrozită de lipsuri și să
răcie, îngrozită de brutalitatea și 
neînțelegerea oamenilor. Era 
mare neștiința de carte în țara 
noastră, dar femeile dețineau pri
mul loc în rîndul analfabeților. 
Exclusă din cele mai multe do
menii de activitate obștească, fe
meia a rămas închisă în căminul 
ei ca intr-o închisoare. Ea trăia 
cu sentimentul unei mari inferio
rități față de bărbat și începea 
să creadă ca întemeiate expresiile 
populare: „minte de 
„treabă de femeie“.

în țara noastră s-au 
femeii, prin Constituție, 
cetățenești depline, și în primul 
rînd dreptul de a alege și a fi 
aleasă. în fața justiției, bărbatul 
și femeia sînt egali și nici un fel 
de pretenție de supunere a femeii 
fața de bărbat nu poate găsi spri
jinul legilor noastre.

O realizare însemnată a regi
mului de democrație populară 
este noul cod al familiei, care o- 
bligă pe soți să-și acorde spri
jin material și moral reciproc.

Legislația muncii din țara 
noastră acordă aceleași drepturi 
bărbaților și femeilor care se 
află în producție.

Femeile trebuie să lupte cu ho- 
tărîre pentru a folosi din plin 
drepturile și respectul ce li se a- 
cordă. Să nu uite veacurile de 
asuprire cruntă, luptele eroice și 
jertfele făcute pentru eliberarea 
lor. Respectîndu-se ele, în primul 
rînd, avînd încredere în puterea 
Iot creatoare, în rolul social ce 
li se atribuie, ele vor cîștiga mai 
ușor încrederea și stima tuturor, 
chiar și a acelora care astăzi mai 
sînt încă robii vechilor și retro
gradelor mentalități.

ma- 
dă- 
s-o 
al 

fără

(Urmare din pag. l-a) 

bilitatea ca femeia să aibă o 
voință proprie. Ea era supusă ta
tălui ți bărbatului în mod egal.

Creștinismul a fost primit de 
sclavi și de femei cu o speranță 
imensă de eliberare, speranță 
care a fost însă curînd spulbera
tă. Pentru credința cea nouă, fe
meile au înfruntat în masă marti
rajul, au dat dovadă de un eroism 
sublim, de o maturitate de înțe
legere și de inițiativă în acțiune. 
Dar atunci cînd creștinismul, 
dintr-o credință a săracilor și a 
oprimaților a devenit o religie 
de stat, el a doborit din nou fe
meia și a ferecat și mai tare 
lanțurile dublei ei exploatări.

In timpul Evului Mediu, atît le
gile juridice cît și cele bisericești, 
încurajate de o mentalitate bar
bară, au menținut femeia în con
diții de sclavă. Cavalerul își pu
tea maltrata soția, o putea pe
depsi cu severitatea cea mai 
re, putea s-o omoare, s-o 
rulască, s-o lase moștenire, 
alunge și pînă în secolul 
XHI-lea putea s-o și vîndă
a fi tras la răspundere pentru 
faptele sale. Măritate, femeile no
bililor erau obligate Ia o fideli
tate unilaterală. Pe cînd nobilul 
avea dreptul în mod oficial să 
aibă legături amoroase nelimita
te, femeia era pedepsită cu opro
biul și moartea în cazul cînd 
era găsită în vină. Atît de puțină 
încredere, stimă și dragoste ară
tau acești nobili pentru soțiile 
lor, îneît atunci cînd plecau în 
războaie le încingeau cu o cen
tură de castitate, pentru a fț li
niștiți cu privire la fidelitatea fe
meilor lor. Ca văduvă, femeia 
trebuia să accepte un nou stăpîn 
fără a cîrti. Față de copii, auto
ritatea ei era neînsemnată. Bă
iatul de la vîrsta de 7 ani ieșea 
de sub tutela mamei, iar dacă 
tatăl său murea, băiatul se pu
tea declara major și astfel el de
venea tutorele și stăpînul pro
priei sale mame.

Femeile servilor și ale ioba
gilor aveau o situație neînchipuit 
mai grea. Ele puteau fi despăr
țite de familie, date in dar veci
nului sau suzeranului; ele puteau 
fi batjocorite de către nobili fără 
ca cineva să le poată lua apăra
rea; fecioarele erau supuse legii 
barbare „jus primae noctis“ — 
„dreptul primei nopți“ sub pre
textul că aristocratul trebuie să 
asigure noblețea descendențifor.

Renașterea nu modifică 
dițiile juridice ale femeii, 
oamenii luminați ai vremii

con- 
deși 

au
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contribuit l-a ivirea unor modifi
cări în mentalitatea publică. Ma
rea masă a femeilor care făceau 
parte din clasele asuprite și ex
ploatate continuă aceeași viață 
de robie.

Revoluția industrială din seco
lul al XVIII-lea a deschis larg 
porțile fabricilor și pentru femei, 
pentru că ele puteau fi folosite Ia 
munci grele și plătite numai cu 
jumătate din salariul primit de 
bărbați.

In timpul Revoluției Franceze, 
femeile au simțit pentru prima 
dată că eliberarea lor din lanțu
rile sclaviei nu poate veni decît 
odată cu eliberarea tuturor celor 
oprimați- Așa se explică erois
mul cu care au luptat pe bari
cadele Parisului. Cînd revoluțio
narii au dat „Declarația drepturi, 
lor omului“, Oiympe de Coujes, 
una dintre fondatoarele mișcării 
feministe mondiale, a dat publi
cității o „Declarație a drepturilor 
femeii“, în care cerea egalitate 
juridică și economică pentru fe
mei. Declarația se termina cu a- 
ceste cuvinte : „Femeia are drep
tul să urce pe eșafod, ea trebuie 
să aibă și dreptul de a urca l-a 
tribună".

Marii gînditori enciclopediști, 
Diderot, Helvetius, D’A'embert 
au deplins sincer soarta femeii și 
au arătat că numai datorită edu
cației și legilor existente femeia 
este considerată inferioară bărba
tului, pentru că de fapt ea are 
aptitudini și posibilități egale 
cu el.

Dar primii care au fundamen
tat științific această problemă au 
fost Marx și Engels, care timp 
de cîteva decenii au combătut 
teoria falsă a inferiorității natu
rale a femeii față de bărbat. Eli. 
berarea femeii corespundea cu re
voluționara transformare a con
diției omenești, ca urmare a des
ființării exploatării omului de că
tre om. Revoluția proletară care 
suprimă exploatarea și inegalită
țile sociale, desființează și anta
gonismul dintre sexe și deci și 
supunerea femeilor față de băr
bați.

în cei 40 de ăni care s-au 
scurs de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie s-au făcut 
progrese uimitoare în ceea ce pri
vește punerea femeii sovietice în 
drepturile ei legitime, cît și în 
schimbarea mentalității generale 
față de femeie. Regimul socialist 
a creat în primul rînd indepen
dența economică a femeii, dîndu-i 
posibilitatea de a munci și de a 
crea în orice domeniu de activi
tate. Deplina egalitate in drep-

De vorbă cu tov. C. Stan
ii
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femeie“.

acordat 
drepturj

Noile premii literare instituite
pentru cărți cu teme de actualitate

De curînd s-au acordat de 
către Ministerul învățământului 
și Culturii cinci premii unor 
cărți cu teme de actualitate.

Și prin aceasta s-a subliniat 
încă odată prețuirea de care 
se bucură din partea cititori
lor acele cărți care aduc în 
paginile lor nu numai spiritul 
contemporaneității, dar pe tn- 
fiți oamenii epocii noastre, care 
trăiesc alături de noi, care au 
participat fi participă direct la 
această acțiune mare pe care 
o trăim în ultimele decenii de 
luptă pentru instaurarea 
regim democratic, pentru 
ficarea socialismului fi a 
noi conștiințe.

Nu vom intra în detalii 
tru a defini ce înseamnă,

Mihai Gafița

unui 
edi- 
unei

pen- 
cum

Inginerii tineri 
trebuie să contribuie la ridicarea 
nivelului profesional al muncitorilor

(Urmare din pag. l-a)
ța legumicolă de la 4 ha la 30 
ha. Pentru aceasta s-a construit 
un bazin de decantare cu o ca
pacitate de 600 vagoane apă pe 
care l-am înzestrat cu 3 electro- 
pompe. Dar nu acest fapt este 
cel mai important. în gospodăria 
noastră au crescut în ultimii ani 
mulți tineri pricepuți în muncile 
de grădinărit. Ei aduc multe fo
loase gospodăriei. Cu ajutorul lor 
noi folosim în ramura legumicolă 
o agricultură rațională, obținînd 
cîte 2 recolte pe an de pe aceeași 
parcelă. Iată numai un exemplu. 
După refcoltatul verzii timpurii, 
de pildă, noi am introdus cultura 
de praz. în felul acesta venitu
rile anuale de pe un ha. cultivat 
cu aceste legume s-au ridicat la 
75.000—80.000 lei Și asemenea 
exemple se pot da încă multe. 
Averea noastră obștească valorea
ză acum 1.300.000 lei.

Trebuie să vă spun cîteva cu
vinte și despre nivelul de viață 
al colectiviștilor noștri. Am să 
mă refer tot la exemplele cele 
mai recente. Toate fetele (fiindcă 
trebuie să știți că ele deservesc 
sectorul de producție cel mai 
greu — legumicultura) au reali
zat de la 180 zile-muncă în sus, 
iar băieții (n-au vrut să fie în- 
trecuți de fete) au realizat peste 
270 zile-muncă, fiecare. Dintre ti
nerii colectivei noastre vreau să 
amintesc în mod deosebit de ute- 
miștii Ion Grigoriu, Lucreția Dinu 
și Gheorghe Radu care au reali
zat între 278—305 zile-muncă.

La noi în gospodărie pentru o

zi muncă au revenit cîte 23 lei, 
6 kg. boabe, 5 kg. legume, în 
plus vin, țuică, miere de albine, 
furaje ctc. Așa că chiar și numai 
acest simplu calcul de aritmetică 
poate dovedi cît de consistentă a 
fost'răsplata muncii colectiviștilor. 
Aici trebuie să mai adaug că 
în ultimii ani împărțim în fie
care lună avansuri în bani.

— Am avut intenția să vă în
trebăm în mod deosebit despre 
contribuția tineretului la reali
zările gospodăriei, dar vedem că 
ne-ați luat-o înainte. Dacă ne 
mai puteți spune și alte lucruri 
în acest sens?

— Da, aș mai avea de adaugat 
cîteva lucruri despre munca tine
rilor din gospodărie de la noi. 
Cele 22 ha cu pomi fructiferi 
sînt, de asemenea date în grija 
tineretului. Fetele au în seama 
lor creșterea animalelor mici de 
experiență, pe care le livrăm di
feritelor institute de cercetări și 
spitalelor. Ele ne aduc în fiecare 
an un venit de 180.000—200.000 
lei.

— V-am ruga să ne spuneți cî
teva lucruri și despre viitor.

— Cum era și firesc în viitor 
ne-am propus să întrecem reali
zările obținute. Numai în acest 
an vom crește 1000 de găini și 
500 rațe. Deasemenea, ne-am 
propus să ajungem la 60 de vaci 
cu lapte, iar sectorul porcin se 
va dezvolta eu încă 80 de porci 
mari.

Toate planurile noastre de vii
tor vor fi realizate fără îndoială, 
pentrucă dispunem de o forță pu
ternică în colectivă, pe care ne 
bizuim! hărnicia colectiviștilor.

(Urmare din pag. l-a) 
ridicarea calificării muncitorilor 
există și la rafinăria nr. 2 Dărmă- 
nești unde numeroși tineri urmea
ză cursul de minim tehnic. ~ 
toate acestea, 
încă 
jență în 
răspundere a ridicării calificării ti
neretului.

La întreprinderea de foraj Ze
meș, spre exemplu, cabinetul teh
nic nu a prevăzut nici o sarcină în 
acest sens. Ce-i drept, s-au ținut 
unele conferințe tehnice la stația 
de radioficare, s-a întocmit un 
instructaj asupra sarcinilor brigă
zii de foraj. Acest lucru este însă 
cu totul insuficient. Aceeași 
tuație dăinuiește și la schela de 
extracție Zemeș. Aici, în afară de 
instruirea maiștrilor și șefilor de 
secți; în legătură cu executarea 
fisurării hidraulice a straturilor și 
a termoacidizărilor, nu s-a între 
prins mai nimic

Referatele tehnice care se orga
nizează în cadrul cabinetului teh
nic sînt la nivelul inginerilor, iar 
celor care au un nivel mai scă
zut de cunoștințe le stau la dispo
ziție... cărți și reviste.

După cum au afirmat tovarășii 
ingineri Gavril Topan și Gheorghe 
Manta, primul, responsabilul cabi
netului tehnic de la extracții, iar 
cel de-al doilea, al cabinetului teh
nic de la foraj, cursuri de minim 
tehnic nu s-au organizat și orga
nizarea lor nu este prevăzută nici 
în viitor. Tot după afirmațiile a- 
cestor tovarăși, legătura între ca
binetul tehnic și comitetele orga
nizațiilor U.T.M. nu există. Co
mitetul local U.T.M. are în acea
stă privință o mare vină, dat fiind 
că nu s-a ocupat și nu se ocupă 
de ridicarea nivelului tehnic al 
tineretului.

Unii ingineri, deși ei înșiși ti
neri, nu se străduiesc să împărtă
șească și altora din cunoștințele pe 
care le posedă. Intr-o discuție spre

Cu 
se mai manifestă 

în multe lucruri negii- 
îndeplinirea sarcinii de

si-

exemplu, purtată între inginerii 
Nicolae Grigorescu și Nicolae Pe
trescu de la întreprinderea de fo
raj Zemeș, s-au rostit fraze de ge
nul acesta : — „Ce să ne ocupăm 
noi de treaba asta ? Nu sînt școli 
de calificare ?“ Nicolae ~ 
trescu este inginer princi
pal energetic. Timp de 4 luni el 
a făcut un singur instructaj de 
protecția muncii cu electricienii, 
și atunci numai cu o parte din ei. 
Atunci cînd găsește defecțiuni în 
procesul de funcționare al sonde
lor, nu dă îndrumările tehnice ne
cesare ca lucrările să se pună Ia 
punct. „Metoda“ lui de îndrumare 
constă doar în următoarele cu
vinte : „Te-am prins. De data asta 
te avertizez verbal. A doua oară 
scris. A treia oară., te-am ars 1“ 
Comitetul local U.T.M., organiza
ția de bază din care face parte, 
n-au întreprins nimic în scopul 
dezvoltării la tinerii ingineri și 
tehnicieni a spiritului de ajuto
rare a tinerilor în muncă.

Exemplul șefului
Petrescu) este 
subalterni. Astfel, maistrul 
Dragomirescu care conduce o e- 
chipă de revizie, n-a făcut 
pentru pregătirea celor cu care lu
crează cot

Datorită slabei pregătiri a elec
tricienilor de la sonde, 
necunoașterii instalațiilor și a mo
dului de întreținere, aici nu pot 
fi executate nici măcar reparațiile 
simple. Din această cauză, mai a- 
les în timpul nopții sînt chemați1 
maiștrii sau inginerul la fața lo
cului. Se pierde bine înțeles timp 
prețios în care sondele nu forea
ză, se cheltuiesc bani cu transpor
tul celor chemați de urgență. Mun- 
cindu-se în acest fel, se produc

defecțiuni care aduc prejudicii în
treprinderii. Iată cîteva exemple : 
sondele 34 Zemeș, 632 Foaie, 405 
și altele au suferit avarii ca to
pirea lagărelor de la motoarele 
electrice ale pompelor, împușcarea 

Pe- transformatorilor etc. Și acest lucru 
se datorește, în mare măsură, 
faptului că la Zemeș nu există 
țiuni personale ale inginerilor 
tehnicienilor cu experiență 
scopul pregătirii unor tineri, 
a unor brigăzi, așa cum fac ingi
nerii tineri de la întreprinderile 
de foraj Moinești.

Ne aflăm într-o perioadă în care 
greutățile începutului au fost în
vinse. Dispunem de numeroși ti
neri bine pregătiți profesional care 
alături de muncitorii vîrstnici, a- 
sigură îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor de plari. Totuși mai sînt 
tineri depășiți de avîntul tehnicii 
noi. Aceștia trebuie ajutați. Orga
nizațiile U.T.M. din

?> 
ac- 

?* 
în 

sau

trebuie considerată. în literatu
ră — actualitatea. Spunem 
doar că cele cinci cărți sint 
oglindiri de certă valoare ar
tistică fi se leagă strîns, de oa
menii fi faptele care au dus 
direct la realitățile de azi ale 
socialismului fi care constituie 
azi aspecte ale acestor reali
tăți.

AcordÂnd aceste premii, mi
nisterul le-a destinat literatu
rii despre actualitate pe care 
o creează, azi, în țara noastră 
deopotrivă generația cea mai 
vârstnică, ca fi tinerii care abia 
au pășit dincolo de pragul a 
douăzeci de ani. Intre premiați 
se află fi astfel de tineri, ca Ti- 
tus Popovici, Teodor Mazilu, 
Al. Mirodan, a căror activitate 
literară, deși cu atitea calități 
de maturitate, este totuși rodul 
unei tinereți nu cu mult peste 
pragul arătat mai sus, o poetă 
care și-a început adolescența 
în rîndurile Uniunii Tineretu
lui Comunist, precum și un 
scriitor care era de mult cu
noscut și consacrat în fața ci
titorilor, cînd primii trei abia 
învățau tainele cititului și ale 
scrisului.

Zugrăvirea actualității este 
așa dar rodul strădaniei și da
toria tuturor generațiilor — și 
dacă ministerul distinge în pri
mul rînd pe creatorii unor ast
fel de cărți, aici trebuie văzut 
o îndrumare care se adresează 
prin acest act scriitorilor.

Prețuim, de bună seamă, 
toată litereatura bună — cu 
orice teme — dar ne intere
sează profund să avem cît mai 
multe cărți care să poarte 
peste timp tabloul anilor grei 
ai luptei clasei muncitoare 
pentru putere, anii plini de 
patos al construcției, nădej
dile și faptele de azi, oamenii 
în a căror viață eroismul este 
trăsătură de fiecare zi.

Cu atît mai bucuroși sîntem 
cînd între cei cinci premiați 
se află și atîția scriitori tineri.

Tittu Popovici nu mai e de 
mult un 
său 
tuit 
tor.
cea 
din _ _
societății noastre în mo c entul 
cînd se organiza și se desfășu
ra pregătirea insurecției arma
te de la 23 August 1944, insu
recție care a răsturnat guver
nul antonescian și a înlăturat 
fascismul de la conducerea 
statului. Atmosfera acestui mo
ment este cu dibăcie prinsă, 
după cum la fel de bine sînt 
redate și primele luni de după 
eliberare.

Veronica Porumbacu aduce 
în volumul „Generația mea“ 
una din cele mai caracteristi
ce expresii lirice ale sensibili
tății omului de azi, care de 
la înălțimea vremurilor pe care 
le trăim, e chemat în primul 
rînd să construiască.

„Insectarul de buzunar" al 
lui Teodor Mazilu este replica 
mușcătoare dată apucăturilor și 
mentalităților vechi, vechilor 
practici și caracterelor îna
poiate, nepotrivite epocii noa
stre, dar pe care le întîlnlm 
încă.

„Ziariștii“ din piesa lui Ale
xandru Mirodan trăiesc în cea 
mai strică actualitate, sînt chiar 
din acești ani. Scriitorul a dat 
piesei sale un ritm, un frea
măt de generozitate și entu
ziasm, pe care le-a întîlnit în 
redacțiile unde a lucrat și 
unde a fost el însuși unul din
tre animatori, asemănător ce
lor mai mulți din eroii săi.

Iar „Ultima poveste“ a lui 
Radu Tudoran, această împle
tire de adevăr și atmosferă de 
basm evocă zilele grele ale ce
lui de al doilea război mondial.

Acești cinci scriitori au do
vedit odată mai mult, prin căr
țile 
din 
lori 
fică 
tea 
lismtdui socialist.

necunoscut. Primul 
roman „Străinul" a constt- 
și confirmarea sa ca scrii- 
El a dat în acest roman 
mai bună reprezentare 
cîte le avem pînă acum, a

lor că literatura izvorîtă 
actualitate realizează oa- 
certe, durabile, care veri- 
mereu fi mereu valabilita- 
metodei de creație a rea-

(

Muncitorii uzinelor „23 August“ din Capitală vor avea in curind 
un nou staționar

INFOR
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urmat și de unii 
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8 ani de la proclamarea Republicii India

TINERETUL INDIAN
în ajutorul poporului său

Poporul 
astăzi o . . . _ .
istoria sa : la 26 ianuarie 19504 
a fost proclamată indepen-i 
dența Indie; intrînd în func-j 
țiune constituția indiană. Po- • 
porul romîn care a considerat: 
acest fapt ca un eveniment? 
foarte important, urmărește ? 
cu simpatie poziția construc- • 
tivă pe care o adoptă India 4 
pe plan extern, lupta poporu- 4 
lui indian pentru înflorirea; 
patriei sale, pentru indepen- • 
dență. Cu prilejul celei de-a • 
8-a aniversări a proclamării? 
Republicii India poporul ro-î 
mîn transmite poporului in-ț 
dian urări de mari succese în 4 
lupta sa. 4

Un vechi basm indian po
vestește că „a fost odată o țară 
a fericirii, unde viața era ca 
o frumoasă melodie de veselie. 
Dar într-o zi a venit o zi tris
tă, cerul a devenit întunecat 
și un diavol a intrat în țara 
fericirii. El a început să je
fuiască populația și să-i sugă 
sîngele. Acea frumoasă și fe
ricită melodie a vieții s-a tran
sformat într-un cîntec foarte 
trist și plin de durere. Dar, 
poporul acelei țări, obișnuit să 
trăiască în fericire, nu putea 
suporta această viață grea. Așa 
că după o lungă și grea sufe
rință, ei s-au unit și au izgo
nit diavolul. Și astfel ei au în
ceput să-și refacă viața lor fe
ricită".

Viața Indiei s-ar putea ase
măna cu acest basm. Spre sfie
șitul secolului XVIII, un diavol 
— colonialismul britanic — a 
intrat în țară și timp de 150 de 
ani el a jefuit bogata noastră 
țară, India.

in acest răstimp, de un se
col și jumătate, indienii au vi
sat libertatea și au luptat pen
tru obținerea ei cu mult cu
raj. La 26 ianuarie 1950, a 
sunat ceasul cînd nimeni nu 
i-a mai putut opri să-fi tran
sforme visul in realitate, India 
a devenit republică indepen
dentă și suverană.

Indiei sărbătorește . 
dată importantă înj

va

a

Această zi nu a venit fără 
sacrificii grele. Tineretul in
dian este mîndru că el a fost 
tot timpul în primele rînduri 
ale mișcării de eliberare. Pen
tru el este o cinste că din 
mijlocul lui s-au ridicat mari 
eroi ca Bhagat Singh, Ciuru 
Dutt, Kripal Singh, Ramau și 
mii de alți eroi care și-au sa
crificat tinerețea pe altarul no
bilei cauze a libertății și pen
tru consolidarea ei. India 
cinsti mereu memoria lor.

Din acea zi istorică
anului 1950, au trecut opt ani. 
Au avut loc mari schimbări 
în viața noastră. Au fost înde
plinite multe vise pentru o 
viață mai bună fi mai fericită 
și s-au născut multe, noi spe
ranțe.

întreaga Indie a devenit un 
mare șantier de construcții. In 
fiecare regiune a Indiei s-au 
ridicat fi se ridică zeci de noi 
construcții, ca uzina de oțel 
Bhilai, hidrocentralele Doma- 
daer și Bhakra, fabrica de lo
comotive Chatteranjan. in con
strucția lor tineretul indian a 
avut un rol de seamă. Tinere
tul este deplin conștient de în
datoririle sale. Mii de tineri 
își dedică viața construirii pa
triei lor, ca ingineri, tehni
cieni și muncitori calificați, 
deoarece ei știu că sînt cei ce 
vor profita mîine de toate a- 
cestea.

La fel ca în alte domenii ale 
vieții și în sistemul 
ție a avut loc o 
schimbare. Au fost 
se depun eforturi
pentru ca învățământul, care a 
fost pînă ieri un privilegiu al 
unui număr limitat de tineri, 
să devină un bun al tuturor. 
Astăzi, numărul celor care ur
mează cursurile școlilor a cre
scut de la 375.000 de studenți 
la 700.000 în 1957. Tineretul

de educa- 
profundă 

depuse fi 
susținute

indian depune 
pentru a folosi 
posibilitățile 
fost oferite 
rîndurile lor 
structorii cei mai 
talentați ai Indiei de mîine.

Cultura artificială creată de 
colonialismul britanic a murit 
odată cu decesul colonialismu
lui în India, deși nu se poate 
spune că n-au mai ră
mas cîteva rămășițe. In 
cui ei a apărut o nouă cul
tură, progresistă, pe cale de 
dezvoltare. Tineretul indian o- 
cupă un loc de cinste, creînd 
și făcînd să înflorească această 
nouă cultură, in domeniul li
teraturii, printre mulți dintre 
aceia ale căror nume au trecut 
dincolo de hotarele Indiei, sînt 
Krishnan Chander și Navtej. 
Ei au plăcerea de a fi cunos- 
cuți fi ' ” ~ "
creator 
Rumân 
printre i 
renume 
care au 
unei școli realiste și specifice 
indiene în arta cinematogra
fică, se află numele lui Raj 
Kapoor și Bal Raj Sahni. Pes
te tot și mereu mai mult, 
tineretul se afirmă în toate do
meniile culturii.

Tineretul indian care și-a a- 
dus o contribuție valoroasă la 
construcția și dezvoltarea țării, 
nu a rămas în urmă nici cu 
contribuția sa în problemele 
internaționale. In India senti
mentele anti-colonialisle și anti- 
imperialiste sînt deosebit de 
puternice. Opinia publică india
nă, în care se reflectă și sim
țămintele tineretului, s-a expri
mat de multe ori și în mod 
deschis împotriva încercărilor 
de subjugare a țării lor. Protes
tele împotriva încercărilor an- 
glo-americane de a subjuga O- 
rientul Mijlociu au trezit un ma-

toate eforturile 
cit mai bine 

mărite ce iau 
fi pentru ca din 

să crească con- 
capabili fi

ro
lo-

R.P.R. In domeniul 
artei plastice Ram 
Satish Gujeral sînt 
care au cîștigat un 
lume. Printre ce-

în
al
fi 

cei
în

i contribuit la crearea

Ì V

toate între
prinderile petrolifere moldovene 
trebuie să-și facă din aceasta o 
sarcină de prim ordin. Inginerii și 
tehnicienii trebuie să înțeleagă că 
ajutorarea tuturor tinerilor munci
tori în ridicarea calificării profe
sionale la nivelul tehnicii moderne 
este o datorie patriotică.

* Prlntr-un Decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne, tovarășul 
Atanase Joja, ministrul învăță- 
mîntului și Culturii, a fost numit 
și în funcția de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.
* La Ambasada R,D. Germane, a 

avut loc vineri seara o conferință 
de presă consacrată ediției

M A Ț I E
primăvară a Tîrgttlui internațio
nal de mostre de la Leipzig.

La conferință au fost de față 
Erich Wächter, ministru adjunct 
al Comerțului Exterior și inter- 
german al R. D. Germane, pre
ședintele delegației economice ca
re se află în țara noastră în ve
derea tratativelor pentru inche- 
ierea acordului comercial.

In fotografie: Laboratorul național de fizică

re ecou în rîndurile tineretului 
indian. El și-a exprimat indig
narea, alături de tineretul altor 
țări afro-asiatice, împotriva ma
nevrelor pactului de la Bagdad 
și a doctrinei Eisenhower și a 
destrămat „încrederea" pârtiei- 
panților la acest pact. Tineretul 
indian alături de poporul in
dian și-a exprimat permanent 
simpatia și solidaritatea sa cu 
poporul algerian pentru lupta 
sa de eliberare națională și cu 
toate popoarele din toate țările 
care luptă pentru libertate na
țională și independență. Pu
ternica opinie publică indiană 
și-a găsit expresia chiar și în 
politica guvernului indian.

In zilele de azi, cînd teama 
de cursa înarmării, de războa
iele atomice mai umbresc incă 
viața noastră pașnică, a deve
nit datoria fiecărui tinăr de 
a îngriji ca pacea să domnea
scă în permanență în lume. Și 
tineretul indian, care este par
te integrantă a unei țări care 
este prin tradiție o țară iubi
toare de pace, s-a raliat din 
toată inima acestei cauze no
bile. Ultimele dovezi ale atitu
dinii tineretului indian sînt 
participarea sa la demonstra
țiile de protest inițiate de Con
siliul Mondial al Păcii împo
triva înarmării și a încercări
lor imperialiste de a periclita 
viața pașnică a popoarelor.

Dar, pentru a face ca pacea

să domnească permanent în a- 
ceasta lume, trebuie să exista 
un spirit de înțelegere între 
diferitele națiuni ale lumii. Ti
neretul din multe țări este 
mîndru că țara mea, acceptînd 
principiile coexistenței și ale 
legăturilor de prietenie joacă 
un rol tot mai însemnat în 
promovarea acestei înțelegeri 
și în scăderea tensiunii inter
naționale. Poziția adoptată de 
India la O.N.U. este tocmai ex
presia acestei atitudini.

Tineretul indian se simte o- 
contribuția adu

la
norat de 
să de delegația indiană 
Conferința afro-asiatică din 
Cairo, care a avut loc în de
cembrie. Ea a jucat un rol de 
seamă, arătind clar cum în
cearcă colonialismul anglo-a- 
merican de a se întinde f‘ 
dezvolta sub diferite forme ca
muflate, aducînd lumină asu
pra pericolului reprezentat de 
acesta în domeniul coexistenței 
pașnice și a unității țărilor a- 
fro-asiatice. Delegația indiană a 
prezentat unele propuneri foar
te concrete care au dat noi 
speranțe pentru o mai bună în
țelegere și o unitate mai puter
nică. Tineretul indian nu se 
va da îndărăt de a-și concen
tra eforturile pentru succesul 
acestei cauze. Spiritul născut 
la conferința de la Bandung a 
fost întărit la conferința de la 
Cairo.

După ce și-a cîștigat i 
pendența, țara noastră a 
vollat legături prietenești 
multe țări. De cîțiva ani rela
țiile cu Republica Populară 
Romînă s-au dezvoltat și 'întă
rit. Două țări, care s-au cu
noscut prea puțin înainte vre
me, s-au apropiat una de cea
laltă. deși distanța geografică 
care le desparte a rămas ne
schimbată. Indienii transmit 
gînduri de prietenie și recu 
noftință poporului romîn, care 
ne ajută cu experiența 
construcția Viitorului 
luminos de mîine.

Eu suit unul dintre 
indieni care a cunoscut 
zut viața românească 
proape. Sînt fericit că am pri
lejul să studiez în această țară, 
o țară cu un popor călduros 
și ospitalier, care luptă pen
tru a obține succese lot mai 
mari.

Am credința formă, rare se. 
reflectă in credința tinerelului 
indian, că — așa cum spune 
un proverb al nostru „dacă valu
rile se ridică dititr-o apă liniș
tită, aceste valuri sint Olari șt 
puternice“. Apele noastre linîș 
tite au făcut loc valurilor prie
teniei dintre cele două țări ale 
noastre. Și aceste valuri ale 
prieteniei vor fi totdeauna pu
ternice și nesfirșite.

HIRDAY PAUL 
student indian în R.P.R.

înde-
dez 

i cu

sa în 
nostru

primii 
ți vă- 
indea

4

I



i i 1 li Till-

Extinderea colaborării 
între Etiopia și Romînia 
va contribui la dezvoltarea acestor țări

TELEGRAME
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, permite- 
ți-mi tovarășe președinte, să vă trimit sincerele mele felicitări și 
cele mai bune urări de progres pentru poporul prieten romîn.

Belgrad
1OS1P BROZ T1TO

O PRIETENIE 
TRAINICA

Nouă ani de la semnarea Tratatului de prietenie 
romîno-polonă

Vizita delegației 
de ziariști romi ni 

în Etiopia
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). 

La 18 ianuarie a sosit la Addis 
Aheba grupul de ziariști romîni 
care vizitează Etiopia. Ziariștii ro- 
mini au vizitat Addis Abeba pre* 
cum și împrejurimile.

De asemenea ei au vizitat bara
jul Coka, situat la cca 100 km. 
distanță pe rîul Auash. Delegația 
a fost primită de Tafara Jrork, 
ministrul palatului, Mamo Tadesi, 
ministru de Finanțe și director 
general al Departamentului Presei 
și Propagandei și de alte persoane 
oficiale. Membrii delegației au a- 
vut discuții cu directorul radiodi
fuziunii etiopiene, cu redactori șefi 
ai ziarelor din Addis Abeba și cu 
alte persoane din viața culturală 
a Etiopiei.

La 24 ianuarie delegația a fost 
primită la Palatul Imperial de 
împăratul Haile Selasie cu care a 
avut o convorbire.

La 25 ianuarie delegația a pă
răsit Etiopia plecînd la Cairo.

Vasul „Transilvania" 
în drum spre Palermo

PALERMO 25 (De la trimișii 
speciali Agerpres). Grupul de tu
riști romini, bulgari, cehi și po
lonezi care fac o croazieră pe 
bordul motonavei „Transilvania’6 
a sosit joi dimineață în portul 
Napoli. Grupul a vizitat Pompe- 
iul și pitoreasca localitate Soren- 
to. La Napoli, turiștii au făcut în 
autocare un larg tur al orașului, 
au vizitat celebrul Muzeu Națio
nal, Muzeul Renașterii de la San 
Martino și diferite alte monumen
te ale frumosului oraș de la poa
lele Vezuviului. Vineri seara mo
tonava „Transilvania66 a ridicat 
ancora, îndreptîndu-se spre Paler
mo.

ADDIS-ABEBA 25. De la trimi
sul special Agerpres: La 24 ia
nuarie grupul de ziariști romîni 
care vizitează Etiopia a fost pri
mit de împăratul Etiopiei. Haile 
Selasie. împăratul Haile Selasie a 
vorbit ziariștilor ro-mîni în primul 
rînd despre transformările care 
s-au iprodus în Etiopia după anul 
1941 cînd țara sa s-a eliberat de 
sub jugul fascismului italian. El 
a spus că cheia acestor transfor
mări este extinderea învățămintu- 
lui care contribuie la mersul îna
inte al poporului abisinian pe ca
lea progresului și bunăstării, Îm
păratul Haile Selasie a arătat 
exemple din care reese că rezul
tatele pozitive ale acestei politici 
se vădesc în toate domeniile de 
activitate ale Etiopiei.

împăratul Etiopiei a arătat că 
una din cele mai importante rea
lizări din ultimii ani este revizui
rea constituției înfăptuită cu pri
lejul celei de a 25-a aniversări a 
suirii sale pe tron. Conform aces
tei constituții in Etiopia au avut 
loc pentru prima oară în istoria 
sa alegeri pentru Camera depu- 
taților. Haile Selasie a menționat 
de asemenea realizările obținute 
in domeniul extinderii mijloacelor 
de comunicații. A fost înființată 
societatea Etiopian Airlînes care 
contribuie satisfăcător la dezvol
tarea legăturilor aeriene interna
ționale. Aceste realizări au apro
piat și mai mult poporul etiopian 
de restul lumii. Haile Selasie a 
subliniat că contactul între po
poare este cheia cunoașterii și 
înțelegerii reciproce — condiții 
esențiale pentru rezolvarea paș
nică a problemelor complexe care 
frămîntă omenirea.

Referindu-se la schimburile co-

Convorbirea 
delegației de ziariști 
romîni cu împăratul 

Etiopiei, Haile Selasie 
merciale dintre Abisinia și stră
inătate, împăratul Haile Selasie 
a spus că o țară nu poate supra
viețui mult timp dacă este lipsită 
de relații comerciale cu celelalte 
țări. HAILE SELASIE A SALU
TAT DEZVOLTAREA UNOR MAI 
STRINSE LEGțăTURI CU RO- 
MINIA ȘI EXTINDEREA CO
LABORĂRII INTRE CELE DOUA 
Ț|ĂRI — FAPT CARE VA CON
TRIBUI CU CERTITUDINE LA 
DEZVOLTAREA LOR ULTE
RIOARĂ. Etopia, a spus Haile 
Selasie, este conștientă de ajuto
rul pe care l-a primit în trecut 
din partea popoarelor prietene și 
la rîndul ei și-a manifestat întot
deauna dorința de a ajuta pe 
cei în nevoie. Ca exemplu el a 
amintit faptul că Etiopia a tri
mis alimente țărilor care duceau 
lipsă, ia sfîrșitul celui de-al doi
lea război mondial.

In continuare Haile Selasie a 
vorbit despre politica externă a 
țării sale subliniind că Etiopia 
are credința fermă și nezdrunci
nată in principiile fundamentale 
ale Cartei O.N.U. și este convinsă 
de posibilitatea rezolvării pe cale 
pașnică a litigiilor dintre țări 
Etiopia a spus Haile Selasie este 
gata și dornică să colaboreze cu 
toate popoarele însuflețite de a- 
ceste idealuri. In acest spirit 
ETIOPIA ESTE GATA SA AC
ȚIONEZE FERM ȘI CONSEC
VENT PENTRU DEZVOLTAREA

LEGATURILOR DE PRIETENIE 
ȘI COLABORARE DINTRE PO
PORUL ETIOPIAN ȘI CEL RO- 
MIN.

Răspunzînd întrebării dacă ar 
dori să viziteze R- P. Romînă, îm
păratul Etiopiei a declarat: „Aș 
face această vizită cu multă plă
cere. Poporul romîn este un po
por care muncește bine pentru 
țara și independența sa și aș 
vrea să vizitez Romînia și pentru 
încă alte motive.

In continuarea discuției împă
ratul și-a manifestat dorința de a 
cunoaște viața și realizările po
porului romîn, interesîndu-se în 
special de problemele legate de 
exploatarea petrolului și a dez
voltării agriculturii“.

Ziariștii romîni au oferit împă
ratului Etiopiei un mare album 
cu imagini din Rominia și un co
vor cu motive populare romînești. 
înainte de a se despărți de zia
riștii romîni împăratul Haile Se
lasie a înmînat fiecărui ziarist, în 
semn de amintire, o medalie de 
aur. I

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București
E pentru mine o foarte mare plăcere să vă exprim, în numele 

meu și în numele guvernului și poporului egiptean felicitările cele 
mai sincere și mai cordiale cu prilejul alegerii dumneavoastră în 
înaltul post de președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Romîniei. Vă urez deplin succes în sarcina dumneavoastră și fac 
urări de glorie și prosperitate poporului romîn cu care poporul 
egiptean întreține cele mai bune raporturi de prietenie.

Cairo
GAMAL ABDEL NASSER

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Prezidiului 

'Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne vă trimit 
cele mai călduroase felicitări.

Stockholm
GUSTAV ADOLF

Prezențe romînești peste hotare

Expoziția de grafică 
romînească de la Tbilisi

TBILISI 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : In localul Mu
zeului de stat de artă din Tbilisi 
a fost deschisă o expoziție de 
grafică a R.P. Romîne. In pri
mele două zile de la deschidere 
expoziția a fost vizitată de peste 
2.000 de persoane.

La această expoziție sînt pre
zentate 74 lucrări aparținînd unor 
cunoscu-ți pictori graficieni ro
mîni. Lucrările oglindesc diferite 
aspecte din viața poporului ro
mîn.

Vizita unui savant romîn în India
NEW DELHI 25 (Agerpres). — 

La invitația guvernului indian a- 
cademicianul prof. dr. Ștefan Ni- 
colau întreprinde în prezent o că
lătorie în India. Cu acest prilej 
savantul romîn a ținut la Madras, 
la „Kings Institute“, o conferință 
despre hepatitele epidemice viro- 
tice, la care au participat peste o 
sută de profesori și oameni de 
specialitate. Acad- prof. Ștefan 
Nicolau a fost prezentat de prof. 
Govindarajan, directorul acestui

institut. Prelegerea a stîrnit un 
deosebit interes printre cei pre- 
zenți.

La 24 ianuarie, la New Delhi, 
academicianul romîn a fost pri
mit de dl. Karmarkar, ministrul 
Sănătății, care s-a interesat des
pre o serie de probleme medicale 
științifice. La Delhi prof. St. Nico
lau a vizitat „Chest Institute“ și 
a fost solicitat să țină o prele
gere la colegiul medical „Lady 
Harding“.

Serată muzicală la legația romînâ din Paris
PARIS 25 corespondentul Ager

pres transmite -’ La 24 ianuarie a c. 
a avut loc la legația Republicii 
Populare Roniine de la Paris o se
rată muzicală la care și-a dat con
cursul violoncelistul romîn Radu 
Aldulescu, acompaniat la pian de 
Dagobert Bucholz.

La serată au participat ministrul 
R.P.R. la Paris, Mircea Băiănescu, 
membrii delegației economice și fi
nanciaro romîne care se află ac
tualmente la Paris, ambasadorii 
R. P. Bulgaria, R. P- Ungaria și

alți membri ai corpului diploma
tic, poetul romîn Demostene Bo
tez, regizorul Siegfried și alții.

Din partea franceză au fost de 
față acad. prof. Arnaud Denjoy, 
prof. Langevin, violonceliștii Ber
nard Michelin și Jeannine An
drade, compozitorul Marcel Miha- 
lovici, pianista Monique Haas, și 
numeroși alți reprezentanți ai vie
ții culturale și artistice franceze.

Artiștii romîni au fost îndelung 
aplaudați de asistență.

Leipzig —
loc de întîlnire a comerțului mondial

Erich Wachter și Hans Wittick, miniștri-adjuncți din R.D. Germană, 
ne vorbesc despre succesele economiei republicii prietene

Știați că tîrgul de la Leipzig are o tradiție de 800 de ani ? Vîrsta 
este impresionantă. Unii cunoscători presupun însă că începuturile 
tirgului ar fi și mai vechi. Desigur e greu de stabilit cu exactitate 
adevărul istoric cînd el își pierde începuturile in negura secolelor. 
Cert este însă că tîrgul din Leipzig s-a impus in lumea economică 
mondială atît a trecutului, cit și a prezentului și că în fiecare an 
atrage reprezentanții cercurilor comerciale de pe toate continentele.

Anul trecut, 662.000 de vizitatori 
din lumea întreagă șl-au dat în- 
tîlnire la Leipzig, în fața standu
rilor și pavilioanelor în care expu
neau 9.300 instituții comerciale. 
S-ar putea continua cu cifrele, dar 
mai convingător ni se pare un ar
ticol din „New York Times": 
„Tîrgul de la Leipzig reprezintă o 
demonstrație impresionantă a zelu. 
lui pe care-l depun cercurile co
merciale din Vest de a încheia a- 
faceri cu Germania răsăriteană și 
cu celelalte țări din lagărul socia
list".

O interesantă conferință de presă 
la ambasada Republicii Democrate 
Germane ne-a permis să aflăm o se
rie de amănunte în legătură cu tîr
gul de la Leipzig din acest an. lată 
cîteva din ele : mărfuri din 40 de 
țări vor fi expuse pe o suprafață 
de peste 285.000 m.p. în 22 hale. 
17 pavilioane și 16 case speciale. 
Mărfurile prezentate vor fi împăr
țite în 55 de grupe. Pentru prima 
dată firme cunoscute cum este 
„Thyssen-Werke" din Germania 
occidentală vor participa la tirg.

Dar conferința de presă ne-a pri
lejuit și.. un interviu. La o oră 
nocturnă, tn jurul mesei rotunde de 
pe care nu lipseau tradiționalele 
cești cu cafea, ctțiva ziariști bucu- 
reștenl au avut ocazia să stea de 
vorbă cu Erich Wachter, adjunct al 
ministrului Comerțului Exterior și 
intergerman și ing. Hans Wittick, 
adjunct al ministrului Industriei 
Ușoare din R. D. Germană. Mai 
era puțin pină la miezul nopții, 
dar amabilii noștri interlocutori 
nu ne-au refuzat interviul solici
tat.

L-am rugat pe tovarășul Erich

Wachter să ne vorbească despre 
comerțul exterior al Republicii De
mocrate Germane.

— In anii din urmă comerțul 
exterior al republicii noastre s-a 
lărgit considerabil. Partea cea mai 
mare din volumul schimburilor re
vine țărilor socialiste. Ca să fiu 
mai exact: 75%. 15% din volumul 
comerțului nostru exterior îl rea
lizăm cu țările capitaliste, iar 10% 
cu Germania occidentală, tn pri
mul rînd, noi exportăm mașini ne
cesare industriei grele șt ușoare. 
De asemenea, exportăm produse 
ale industriei chimice și ușoare.

Intervine tovarășul Hans Wit
tick :

— Din 1950. exportul produselor 
industriei ușoare s-a triplat. Dar 
pentru cu sintem la acest capitol 
e bine să adăugăm că sintem inte
resați să exportăm mai ales pro
duse care necesită o cantitate de 
materie primă minimă, dar care 
ne permit să valorificăm mano
pera. Există articole de tricotaje, 
ciorăpărie etc, pentru fabricarea 
cărora este utilă o cantitate de 
materie primă care valoric nu re
prezintă decît a 12-a parte din va
loarea produsului.

— Cercurile comerciale din țara 
noastră — continuă Erich Wachter 
— întrețin contacte cu oamenii de 
afaceri din aproape 100 de țări. 
Există interes pentru comerțul cu 
R. D. Germană mai ales î.n țările 
arabe, in Asia și. chiar în America 
latină. Cit privește volumul schim
burilor intergermane, a cunoscut 
și el o creștere, care însă nu 
reflectă posibilitățile reale.

— V-am ruga tovarășe Wachter

sä' ne vorbiți despre importul R.D. 
Germane.

— importăm mai ales materii 
prime și alimente. Dar. in același 
timp, importăm și mașini și uti
laje. Din Republica Populară Ro
mină importăm — printre altele — 
utilaje de foraj petrolifer și vagoa
ne. Aveți o industrie a cărei dez
voltare este interesantă...

Ni s-a părut util să aflăm de la 
tovarășul Hans Wittick amănunte 
despre noile realizări ale indus
triei ușoare din R. D Germană.

— Sînt multe de spus. De pildă, 
putem vorbi despre țesăturile ...ne
țesute. Vă veți întreba ce fel de țe
sături s'utt cele care nu trec prin 
războaie. Ele sini de șase ori mai 
ieftine și au o putere de rezistență 
sporită. Se folosesc fire de lină 
sau sintetice. Pentru stofele de pal
toane utilizăm fire din lină și ce
lofibră. Industria noastră reali
zează o economie de 40.000.000 
m.p. de bumbac anual.

La Leipzig — ne spune mai de
parte tovarășul Wittick — vor fi 
expuse 10.000 de tipuri de mașini 
și utilaje pentru industria ușoară. 
Este greu de spus care mașină are 
o importanță mai mare. Pot să vă 
asigur însă că în materie de trico
taje sînt unele noutăți interesante. 
Printre altele este vorba de o ma
șină cu o mie de turații pe mi
nut. Vizitatorii tirgului de le Leip
zig vor putea lua cunoștință de 
realizările noastre industriale.

Dar pentru că a venit vorba din 
nou de tîrgul de la Leipzig. merită 
să menționăm un amănunt pe care 
l-am aflat de la gazdele noastre. 
Tirgul de la Leipzig va prilejui nu 
numai o activitate comercială, ci și 
una artistică. Se vor întrece dan
satorii sovietici, cintăreții francezi, 
jazzurile cehoslovace șl Veslge: ma
ne șl nu vor lipsi cabaretele berli- 
neze. O competiție pașnică.

Doriți să participați la tîrgul de 
la Leipzig? Un afiș pe care l-am 
întilnit într-o vitrină ne invită să 
cerem informații la O.NT

EUGENIU OBREA

LA MOSCOVA 

Convorbire între oameni 
de stat ai Bulgariei 

și conducătorii sovietici
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 25 ianuarie 
au sosit la Moscova Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, Anton lugov, președinte
le Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria și Bo- 
ris Taskov, ministrul Comerțu
lui Republicii Populare Bulgaria.

In gara Kiev oaspeții au fost 
întîmpinați de Nikolai Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Mihail Suslov, 
secretar .al C.C. al P.C.U.S. și de 
alte persoane oficiale.

Ulterior între oamenii de stat 
ai Bulgariei și conducătorii so
vietici a avut loc o convorbire. 
Din partea sovietică la convorbire 
au participat Nikolai Bulganin, 
Anastas Mikoian, Mihail Suslov, 
Nikita Hrușciov, membri ai Pre-

Mari demonstrații 
la Caracas

CARACAS 25 (Agerpres). In 
tot cursul zilei de 24 ianuarie la 
Caracas au continuat manifestați
ile populației care și-a exprimat 
bucuria pentru alungarea dictato
rului Perez Jimenez și cere resta
bilirea tuturor libertăților cetățe
nești și pedepsirea funcționarilor 
fostului regim, vinovați de crime 
și abuzuri.

Sub presiunea maselor, guver
nul Larrazabal a îndepărtat doi 
membri ai juntei militare care a- 
vuseseră strînse legături cu Ji
menez. De asemenea junta a dis
pus eliberarea deținuților politici 
de pe întreg cuprinsul țării, pre
cum și dizolvarea poliției secrete 
și a emis un decret pe baza că
ruia urmează să fie trase la răs
pundere persoanele care sub fostul 
regim s-au făcut vinovate de cri
me sau torturi.

zidiului C.C. al P.C.U.S. și Mihail 
Pervuhin, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. In 
cursul convorbirii au fost discu
tate probleme care interesează 
cele două părți.

In aceeași zi la Kremlin a avut 
loc un prînz în cinstea lui Todor 
Jivkov, Anton Iugov și Boris Tas
kov.

Capitala sovietică 
va deveni din ce 

în ce mai frumoasă
Pe zi ce trece Moscova — ca

pitala Uniunii Sovietice devine 
din ce în ce mai frumoasă. 
Ingineri, arhitecți lucrează a- 
cum la planuri care pușe in 
viață vor face din Mosco
va un oraș și mai frumos. Pri
viți această machetă 1 Ea în
fățișează viitorul unuia dintre 
cvartalele mare! 
magistrale Șere- 
metevskaia din 
Capitala Sovie
tică.

Proiecte sovietice pentru folosirea 
energiei atomice în transporturi

MOSCOVA 25 Corespondentul 
Agerpres transmite:

Una din problemele de actua
litate ce preocupă în ultima vre
me pe oamenii de știință so
vietici este folosirea energiei a- 
tomice în transporturi. Se știe 
că mai mult de 30 la sută din 
cantitatea traficului întreg pe 
apă și uscat o constituie com
bustibilul însăși. Folosirea com
bustibilului nuclear în transpor
turi prezintă deci o importanță 
economică deosebită. In timp ce 
pentru parcursul unui tren de la 
Moscova la Vladivostok (9.000 
km) sînt necesare 600 tone de 
cărbune, pentru același drum vor 
fi necesare doar 500 grame de

uraniu. Un vapor 
20.000 tone care face cursa _ 
sa-Vladivostok are nevoie astăzi 
de peste 3.000 tone carburanți; 
în cazul folosirii uraniului drept 
combustibil ar fi deajuns doar 
două kg. și jumătate.

Folosirea energiei 
transportul feroviar 
adevărată revoluție 
meniu, posibilitatea 
locomotive cu instalație de 
gie atomică fiind pe deplin 
in U.R.S.S.

Un mare interes prezintă 
sirea energiei atomice în dome
niul aviației. Un avion cu motor 
cu benzină avînd o putere de 2.000 
CP consumă într-o oră de zbor

cu un tonaj de 
Ode-

atomice 
va aduce 
în acest 
creării

în 
o 
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reală
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La Ankara se deschide sesiunea 
Consiliului pactului de la Bagdad

ANKARA 25 (Agerpres). 
siuuea Consiliului pactului 
Bagdad, care începe la 27 
rie la Ankara, se deschide, 
cum arată France Presse, 
„atmosferă complicată“. ~ 
încerca rezolvarea acestor „compli
cații“ in ajunul conferinței au a- 
vut loc o serie de conciliabule în
tre Dulles, premierii Pakistanului 
și Iranului cu prilejul trecerii se
cretarului de stat pe la Teheran. 
De asemenea au fost fixate 
discuții preliminare între Selwyn 
Lloyd, ministrul de externe al An
gliei, și premierul turc Menderes. 
Lloyd, care a sosit într-adins la 
Ankara cu două zile înainte de ți
nerea conferinței tocmai pentru a 
discuta cu premierul turc Men
deres unele aspecte ale relațiilor 
turco-britanice, a avut o neplăcută 
surpriză: primul ministru turc 
Menderes care, după cum subli
niază Assoeiated Press, nu 
numai „gazdă a conferinței“, 
și președintele ei, a plecat 
neașteptate la Bagdad. Această că
lătorie, declară Assoeiated Press, 
este cît se poate de „misterioasă“.

Se- 
de Ia 
ianua- 
după 
într-o 

Pentru a

este 
ci 

pe

Plecarea lui Menderes la Bagdad 
pe care oficialitățile turcești au 
dezvăluit-o abia după plecarea 
premierului ture fără a anunța 
însă și scopul ei, subliniază agen
ția Assoeiated Press, a lăsat pe 
oamenii de stat și diplomații care 
se întrunesc la Ankara „uimiți și 
îngrijorați“. După comentariile a- 
gențiilor occidentale, această ple
care precipitată este legată de opo
ziția pe care guvernul irakian o 
întîmpină din partea maselor popu
lare datorită faptului că duce o 
politică contrară intereselor arabe 
și care face jocul imperialiștilor 
în Orientul Mijlociu.

★
ANKARA 25 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Reuter, 
în seara zilei de 24 ianuarie a sosit 
la Ankara Selwvn Lloyd, ministrul 
Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii, care va participa la sesiu
nea Consiliului pactului de la 
Bagdad. Înainte de deschiderea se
siunii Seluiyn Lloyd va duce tra
tative cu conducătorii Turciei în 
problema Ciprului.

circa o jumătate de tonă ben
zină. Astăzi pentru o cursă de 
cîteva mii de km sint necesare 
zeci de tone de combustibil. In 
prezent savanții sovietici lucrează 
la proiectele unor avioane ato
mice.

re- 
P»

tre-

Data de astăzi constituie 
un eveniment de sărbă
toare în'relațiile romino- 

polone. Acum 9 ani, la Bucu
rești, a avut loc semnarea Tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Re
publica Populară Romînă și 
Republica Populară Polonă. A- 
cest act a consfințit legătu
rile tradiționale, prietenești 
între popoarele romîn și po
lon. El a însemnat totodată 
o cotitură în dezvoltarea 
lațiilor frățești dintre 
poarele noastre.

Avîntul, necunoscut în
cut, pe care l-au luat legătu
rile prietenești romîno-poione 
a fost posibil numai după eli
berarea țărilor noastre de că
tre armata sovietică. Forțele 
patriotice, conduse de comu
niști, au răsturnat pentru tot
deauna odiosul regim bazat 
pe exploatare și au instaurat 
în Romînia și Polonia demo
crația populară. Astfel, rela
țiile romîno-poione au căpă
tat un conținut nou. Popoare
le noastre își întemeiază re
lațiile lor pe același scop: 
construirea socialismului.

In cel 9 ani, colaborarea 
dintre țările noastre, în toate 
domeniile de activitate, poli
tice, economice, culturale, teh- 
nico-științifice a fost deosebit 
de utilă. In domeniul econo
mic crește an de an procen
tajul schimburilor de mărfuri 
dintre țările noastre. Anul 
trecut, de pildă, acest procen
taj a fost cu 80% mai mare 
decît în 1956. Pe baza acor
durilor comerciale, țările noa
stre fac schimburi de mărfuri 
necesare operei de construire 
a socialismului. R.P. Romînă 
livrează țării prietene produse 
petrolifere, utilaje petrolifere, 
diverse chimicale, produse in
dustriale, agricole, alimentare 
etc. Din R. P. Polonă primim 
cocs, laminate, produse chi
mice, industriale etc.

Foarte recent, petroliștii de 
la Krosno, centrul industriei 
petrolifere poloneze, au primit 
din țara noastră documenta
ția tehnică complectă a unei 
instalații de studiere a pro
prietăților țițeiului în zăcă- 
mînt. Pe baza acestei docu
mentații, petroliștii polonezi 
construiesc și ei o astfel de 
instalație.

Aceleași rezultate bune le-au 
dat acordurile culturale bila
terale, încheiate între țările 
noastre precum și convențiile 
dintre Academiile de Științe. 
Se întărește astfel continuu 
colaborarea dintre oamenii de 
știință. Tot mai mulți artiști,

studenți, ziariști, an- 
artistice vizitează 

țările noastre. Anul 
delegație a Marii 

Naționale a R.P. Ro-

scriitori, 
sambluri 
reciproc 
trecut o 
Adunări 
mine a vizitat R.P. Polonă, la 
invitația Seimului polonez.

R. P. Romină și R.P. Po
lonă desfășoară o politică ex
ternă în spiritul păcii și prie
teniei între popoare. Ele se 
pronunță in mod ferm pentru 
o politică de asigurae a păcii 
șl securității mondiale. In ace
lași timp țările noastre res
ping cu hotărire încercările 
cercurilor agresive imperia
liste care ațîță la un nou răz
boi mondial, 
stre au avut 
de pe urma 
man. Tocmai 
tatul semnat 
R.P. Romină 
ișl afirmă hotărirea că 
două țări își vor acorda asis
tență reciprocă în cazul in 
care militarismul vest-german 
va incerta un nou atentat îm
potriva independenței și suve
ranității țărilor noastre. O 
chezășie sigură in apărarea 
Independenței noastre, împo
triva oricăror forțe agresive 
este Tratatul de la Varșovia.

R.P. Romină și R.P. Polonă 
desfășoară o bogată activitate 
politică în Interesul apărării 
păcii și securității Europei. 
E'.e se pronunță in mod ho
tărit în cele mai vitale pro
bleme internaționale actuale : 
coexistent« pașnică, dezar
mare, încetarea experiențelor 
cu armele nucleare. Propune
rea guvernului polonez de a 
se crea o zonă denuclearizată 
în Europa, care să cuprindă 
Polonia și cele două Germanii, 
la care a aderat apoi și R. 
Cehoslovacă, oferindu-se să se 
includă în această zonă, are 
un mare răsunet internațional. 
Și țara noastră a primit și a 
aprobat cu căldură această 
importantă inițiativă.

Făcînd parte din puternicul 
lagăr al socialismului, țările 
noastre au prieteni mari și si
guri în Uniunea Sovietică, 
R.P. Chineză și celelalte țări 
frățești. Stringerea legăturilor 
de prietenie cu toate țările so
cialiste este pentru R.P. Ro
mînă și R.P. Polonă o preo
cupare permanentă.

Cu prilejul sărbătoririi ani
versării Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală, poporul nostru trans
mite poporului, tineretului po
lonez, cele mai călduroase 
urări de succes in construirea 
socialismului, in apărarea 
păcii.

Popoarele noa- 
mult de suferit 
fascismului ger- 
de aceea în Tră

ia București, 
șl R. P. Polonă 

cele

Pentru întărirea relațiilor 
sovieto»americane ! 

Convorbirea lui G. N. Zarubin cu R. Nixon
WASHINGTON 25 (Agerpres).— 

TASS transmite : G- N. Zarubin 
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A.. 
l-a vizitat pe R. Nixon, vicepreșe
dintele S.U.A., cu care a avut o 
convorbire îndelungată în legătură 
cu relațiile sovieto-americane. In 
cursul convorbirii s-a exprimat pă
rerea comună că dezvoltarea con
tactelor științifice, culturale și de 
altă natură dintre Uniunea Sovie
tică și Statele Unite ar fi foarte

★

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: Referindu-se la 
tratativele cu privire la colabora
rea culturală dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite, care au 
avut la Washington, Charles Ste
phan, șeful secției sovietice din 
Departamentul de Stat al S.U.A., 
a declarat corespondentului de la 
Washington al ziarului „Sovet- 
skaia Rossia“ că sprijină nă
zuința unor cercuri ale opiniei 
publice americane spre lărgirea

In legătură cu reținerea vasului
„Slovenia“ de către autoritățile franceze

O declarajie oficială făcută de un purtător 
de cuvînt iugoslav

BELGRAD 25 (Agerpres).— 
La o conferință de presă care a 
avut loc la 24 ianuarie la 
grad, 1 Petrici, purtătorul 
cuvînt al Secretariatului de 
pentru Afacerile Externe, a 
citire unei declarații oficiale 
legătură cu actul ilegal al 
torităților franceze, care au 
nut vasul iugoslav „Slovenia“ și 
au confiscat o parte din încăr
cătura lui.

Acțiunile autorităților franceze 
față de vasul „Slovenia“, se spu
ne în declarație, constituie un 
act samavolnic, care contravine 
dreptului internațional . și este 
îndreptat împotriva libertății na
vigației și împotriva libertății co
merțului, un act care contravine 
principiului îndeobște recunoscut

Bei
de 

stat 
dat 
in 

au- 
reți-

al suveranității statului sub 
vilionul căruia naviga vasul 
mercial.

Guvernul iugoslav cere guver
nului francez să înapoieze în în
tregime încărcătura confiscată și 
să suporte toate daunele cauzate 
prin acest act. Acesta este unicul 
mijloc de a înlătura toate conse
cințele pe care le poate avea a- 
cest caz pentru relațiile interna
ționale în general și pentru co
merțul internațional în special, și 
de a se evita de asemenea urmă
rile lui nefavorabile pentru rela
țiile dintre Iugoslavia și Franța.

Guvernul iugoslav se așteaptă 
ca guvernul francez, după ce va 
examina amănunțit întregul ma
terial faptic, să satisfacă cererile 
juste ale guvernului iugoslav.

Un uriaș incendiu 
la Londra

I.ONDRA 25 (Agerpres). La 24 
.ianuarie a izbucnit la Londra un 
uriaș incendiu, despre care agen 
(ia Reuter subliniază că este cel 
mai mare de la război încoacS 
Flăcările au mistuit mai întîi sub. 
solurile pielii de '■arne din Smit- 
hfild, In plin centru al orașului,

pa- 
co-

ajungînd apoi la suprafață și cu 
prinzînd și clădirea principală a 
halelor

In noaptea de vineri spre 
sîmbătă cînd pompierii luptau 
încă cu flăcările, a izbucnit un 
alt incendiu la o fabrică de dul
ciuri in sudul orașului.

utilă pentru cele două țări si ar 
contribui la o mai bună înțele
gere între popoarele sovietic și a- 
merican.

După convorbire, răspunzînd la 
întrebările corespondenților, G. N. 
Zarubin a declarat că după păre
rea lui întîlnirea cu Nixon va con
tribui la îmbunătățirea relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite și la slăbirea încordării in
ternaționale.

★

relațiilor culturale, științifice șl 
tehnice între U.R.S.S. și S.U.A. 
Stephan consideră că în relațiile 
dintre cele două țări au interve
nit unele schimbări în direcția 
slăbirii încordării.

Planul pe care-1 discutăm a- 
cum, a spus Stephan, prevede un 
schimb în problemele culturale 
și științifice mal larg decît în anii 
precedenti. Acest plan va fi pre
văzut pe doi ani, iar în zilele ur
mătoare se proiectează setrrnarea 
unui acord care prevede călătorii 
de artiști, colective, delegații. Va 
fi de asemenea elaborat un pro
gram de turnee și spectacole atît 
în diferite orașe din S.U.A., cit 
și în diferite orașe ale Uniunii 
Sovietice.

Pentru S.U.A., a subliniat Ste
phan, reprezintă un interes deose
bit schimbul de studenti. In în
cheiere Stephan a spus că S.U.A. 
vor aștepta cu interes vizita oa
menilor de știință, a artiștilor și 
sportivilor sovietici.

QI SCURT
TOKIO. — Potrivit relatărilor 

presei japoneze, un reprezentant 
al societății „Sin Mițubisl" a de
clarat că societatea face pregătiri 
pentru producția in serie a proiec
tilelor teleghidate.

DJAKARTA. — După cum reiese 
dintr-o știre primită de ziarul ,.Ha- 
rian Rakjat" din Sandakana în 
Kalimantanul de nord (partea de 
nord a Insulei Borneo), au fost de
barcate trupe engleze cu un eiec- 
tiv de aproximativ 500 de oameni 
complect echipați. Printre ei se gă
sesc și soldați olandezi.

WASHINGTON. - După cum a- 
nunță agenția United Press, Sta
tele Unite au hotărtt să Sporească 
ajutorul militar pentru Turcia In 
anul bugetar care începe la I iulie 
1958 Turcia va primi un ajutor mi. 
litar de 70 de milioane de dolari, 
in comparație cu 5.5 de milioane 
de dolari tn anul fiscal care i-a 
sfirșit la 30 iunie 1958

RANGOON. — La 24 Ianuarie a 
sosit l.a Rangoon tntr o vizită de 
curtoazie președintele Republicii 
Induhezia. SukarnO.

VIENA - Intre 13 și 21 ianua
rie la Viena au avut loc ședințele 
Consiliului Guvernatorilor al A- 
genției Internaționale pentru ener. 
gia atomică.
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Cabana de pe Vîrful Omul (2.513 m. alt.) cu cel mai înalt 
punct meteorologic din jară Foto: R. DRAGOMIR
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Cum a ajuns infirmul Evgheni Andreev 
recordman mondial

In sule care apar
I și dispar

Recenta apariție a celei de a zecea in
sulă a Arhipelagului Azorelor, ca urmare 
a unui proces de erupție submarină, a pri
lejuit multe comentarii și speculații ale 
specialiștilor cu privire la șansele ei de a 
supraviețui vreme îndelungată. Intr-ade
văr, existența acestor formațiuni vulcanice 
apărute pe întinsul mărilor este adesea 
efemeră. Unele dispar după cîteva zile, 
altele rezistă ani și chiar secole.

CONFLICT PENTRU... NIMIC

In istorie sînt consemnate multe cazuri 
asemănătoare. Seneca vorbește despre apa
riția subită din mijlocul valurilor a insu
lei Therasia — astăzi numită Santorin — 
iar Pliniu amintește de nașterea identică a 
insulei ITiera. La rîndul său, iată cum de
scrie marele savant francez Buffon apari
ția unei insule aproape de Santorin : „La 
23 mai 1707, în zorii zilei, a apărut în lar
gul insulei Santorin, un fel de stîncă plu
titoare. Cîțiva curioși se îndreptară cu băr
cile într-acolo și au constatat că stînca 
apărută din mare creștea sub picioarele 
lor. Pînă la 14 iunie, insula a continuat 
să crească „liniștit“, ajungînd la un dia
metru de vreo 500 metri. „Pămîntul“ in
sulei semăna cu argila. La 16 iunie, marea 
a început să se agite și în mijlocul unor 
nori de gaze și a unui zgomot infernal au 
apărut 17 stînci, ieșind simultan din mare. 
Stîncile s-au apropiat și s-au unit apoi în
tre ele, dînd naștere unei insule noi“.

Cazul cel mai interesant datează însă 
din secolul trecut. In 1831, o insulă vul
canică și-a făcut apariția în Mediterană 
între Sicilia și Tunisia. După cîteva săp- 
tămîni, insula atinsese un diametru de 1,5 
km. și avînd în vedere poziția sa strate
gică, mai multe puteri occidentale 
începură să reclame proprietatea ei. 
Astfel, regatul Siciliei a botezat 
noua insulă Julia, englezii i-au spus 
Graham, iar spaniolii Femandez. 
Dar, amarnică deziluzie I Tocmai 
cînd fiecare dintre aceste state se 
pregăteau să trimită cîte o flotă 
pentru a o lua în stăpînire și răz
boiul bătea la ușă, insula a coborît 

’din nou în adîncurile Mediteranei, 
fără a lăsa nici o urmă.

Marile tron-formări ale scoarței pământu
lui au implicat și dispariția unpr conti
nente întregi, cum ar fi Atlantida și Le
muria. Dacă legenda Atlantidei este bine 
cunoscută, povestea Lemuriei este încă ig
norată de foarte mulți.

Cindva, afirmă mulți savanți, insula 
Madagascar era unită de litoralul african 
printr-un istm. Dimensiunile nu erau mai 
mici decît un continent. Acest continent a 
fost botezat Lemuria, deoarece este sin
gurul loc al globului unde se mai pot în- 
tîlni și astăzi lemuriene — niște animale 
ciudate înrudite cu maimuțele. In prezent, 
din vechiul continent Lemuria, care s-ar 
fi scufundat în adîncul mărilor acum 
vreo 15 milioane de ani, a rămas numai 
ghirlanda insulelor Comore, ce se întind 
între Madagascar și continentul african.

Timpul parcă s-a oprit în loc in această 
parte a globului. Continentul Lemuria s-a 
scufundat dar fauna sa s-a păstrat pe in
sulele Comore, care au devenit un fel de 
muzeu natural. Fauna și flora acestor in
sule sînt de altfel neobișnuit de bogate și 
de originale. Aici cresc animale curioase 
care au dispărut de mult prin alte locuri, 
cum ar fi de pildă, lemurienele, broaștele 
țestoase uriașe, șopîrlele enorme, iar în 
apele litoralului se pot întîlni pești ciu- 
dați, care au apărut cu multe milioane de 
ani în urmă.

Recent, patru tineri savanți au efectuat 
o îndelungată călătorie în această parte a 
lumii, încercînd să dezlege enigma Lemu
riei. Savanții au adunat cu această ocazie 
colecții extraordinare de animale și flori 
care vor fi supuse unor cercetări amănun
țite. In ceea ce privește existența Lemu
riei, problema continuă să rămînă des
chisă.

VLAD MATEI

cind a ridicat pentru în- 
tîia oară ochii in spre albastrul 
nesfîrșit al cerului, Evgheni An
dreev nu a avut decît o singură 
dorință, un singur vis: să se a- 
runce de acolo de sus, din înălți
mea amețitoare a zărilor, către pă- 
mintul pe care pășea cu atita si
guranță. Mult timp inainte de a 
termina școala, Evgheni hotărîse 
să devină parașutist. Și cum nu-i 
plăcea niciodată să amine lucru
rile de pe o zi pe alta, se înscrise 
la un curs de parașutism sportiv.

Era un elev docil și sîrguincios 
și profesorii urmăreau cu bucurie 
progresele sale. Cu timpul, Ev
gheni deveni unul dintro așii pa
rașutismului sovietic și se pregă
tea să doboare recordul mondial 
la aruncarea cu deschidere întîr- 
ziată a parașutei. Era prin apri
lie 1954. Intr-una din zile, Ev
gheni încercă un stil nou de a- 
runcare. De sus din ușa deschisă 
a avionului, privea către prăpastia 
uriașă, în fundul căreia pămîntul 
se zărea ca o hartă. Iși dădu dru
mul în prăpastie, fără emoție, cu 
siguranța unui veteran rutinat, 
cînd deodată simți o lovitură 
groaznică în piciorul drept. Pierdu 
cunoștința din pricina șocului. Un 
văl negru ii coborî peste ochi.

★
Cînd se trezi, trecuseră aproa

pe două zile. In acest răstimp, 
Evgheni Andreev stătuse peste 
20 de ore pe masa de operație în 
timp ce o echipă de chirurgi ex
trăgea patruzeci de așchii de os 
din piciorul său. Piciorul fusese 
salvat, dar după patru luni de 
gipș, Evgheni constată că rămă
sese șchiop pe restul vieții. Fiecare 
pas îi producea o durere cumplită. 
Asta însă nu era nimic pe lingă 
suferința po care i-o pricinuise 
verdictul necruțător al medicului: 
„îmi pare rău, Evgheni, dar tre
buie să renunți pentru totdeauna 
la parașutism“-

Dar Evgheni, nu voia să re
nunțe, nu putea să renunțe. Antre
norul său Vasili Romaniuk ii dădu 
puțin curaj: „O să încercăm, An
dreev, și poate că medicul s-a în
șelat. Dacă ai curaj și voință, 
poate că vom reuși".

Două luni de zile, Evgheni a 
făcut zilnic cîte 4-5 ore de gim
nastică la paralele. După aceste 
două luni, părăsi cîrjele și începu 
să umble cu un băț. încă cîteva 
săptămini de muncă obositoare și 
dureroasă și tînărul reuși să mear
gă fără nici un ajutor. Era șchiop, 
e drept, dar convingerea că într-o 
bună zi se va arunca din nou din 
cer către pămînt, îl făcea să uite 
da toate.

După un an de antrenament în 
sală, Evgheni 
să sară din nou 
misia medicală 
îi refuză această 
permisiune fără 
a sta la îndoia
lă. Dar cînd tî
nărul sportiv in
firm începu să 
execute în fața 
comisiei o serie 
întreagă de sări-

turi acrobatice doctorii rămăseseră uluiți. Omul 
acesta șchiop fugea, sărea, juca, mai bine decît 
unul întreg. Ne avînd încotro, comisia medicală 
îi aprobă cererea-

Și Evgheni se puse pe lucru. In cîteva luni exe
cută peste 200 sărituri de la 10.000 metri. An
trenorul și colegul său, Vasili Romaniuk, avusese 
dreptate. Anul trecut „infirmul“ Evgheni Andreev 
a făcut parte din grupul celor cinci sportivi so
vietici care sărind de la peste 15.000 metri alti
tudine și deschizînd parașutele abia după patru 
minute de cădere, la 800 metri de pămînt au 
stabilit două noi și excepționale recorduri mon
diale.

CONTINENTE CARE DISPAR

Micile insule vulcanice nu sînt 
Insă singurele formațiuni geografi
ce care dispar în adîncul apelor.

Aprecierea 
directorului

Prieteni din fragedă tinerețe, 
Maxim G.orki șl celebrul cintăreț 
de operă Șaliapin, au împărtășit 
adesea bucuriile șl necazurile vie
ții. Cind erau șomeri amlndoi, 
colindau străzile împreună cău. 
tind ceva de lucru. Intr-o bună 
zl, se opriră în fața afișului unui 
teatru care căuta coriști. Gorki și 
Șaliapin se prezentară in fața di
rectorului teatrului și fură supuși 
la un mic examen vocal. A doua 
zi, primiră răspunsul: Gorki era 
angajat, iar Șaliapin respins pen- 

lipsă totală de voce".

In condiții grele, cînd sprijinul 
regimurilor burgheze lipsea, s-au 
găsit oameni inimoși, pasionați de 
știință, însuflețiți de idei progre
siste, îndrăgostiți de marea pe care 
o cîntau poeții, și au început să 
cerceteze Marea Neagră, să dez
lege tainele ei. Printre aceștia a 
fost și profesorul Ion Borcea care 
cu vreo 30 și ceva de ani în urmă 
a amenajat la Agigea prima sta
țiune de cercetări zoologice marine 
din țară.

Poate ați auzit de „sirene“. 
Erau închipuite în legende 
jumătate pește, jumătate fe

meie care prin cîntecele lor ade
meneau pe cutezătorii navigator». 
Dar, în fond, nu este vorba decît 
de un pește din familia Sciaenidae 
care scoate sunete ce se aud 
do la 18 metri adîncime. După 
cum se știe, mecanismul de pro
ducere al acestor sunete 
din vibrații ale vezicii 
toare 
„corbul de mare“ rudă cu 
na“. Numai că, la noi 
„cîntă“.

In apele Mării Negre, 
însă multe viețuitoare. Iată 
pildă“ — „puricii de mare“, niște 
crustacee despre care se spune că 
sînt agenții sanitari ai plăjii. Dacă 
coborîm puțin în adînc, la 6-10 
metri, vom găsi adevărate „pășuni 
submarine mișună ani

constă 
înotă- 

In Marea Neagră trăiește 
„sire- 
el nu

trăiesc
— de

male ce găsesc aici hrană abun
dentă, oxigen în mare cantitate, 
căldură și un admirabil adăpost 
pentru depus ouăle. Aceste pajiști 
sînt formate din zoostere, plante 
cu frunze lungi și subțiri și alge. 
Adeseori prins de frunzele mlă
dioase ale acestor planîe găsești 
„căluțul de mare“, care pare a fi 
o figură de șah negricioasă-cafe
nie. In Evul Mediu i se atribuiau 
însușiri miraculoase printre care și 
aceea de vindecarea turbării și 
combaterea căderii părului. Firește 
că în epoca noastră reclamele de 
acest gen, ale Evului Mediu nu 
mai sînt folosite.

Cine a numit Marea Neagră 
„ogorul albastru“ nu se 
știe. Dar porecla este cit se 

poate de nimerită. Intr-adevăr, 
Marea Neagră poate fi asemuită 
cu un ogor în care cresc din bel
șug pești gustoși, alge marine fo
lositoare industriei etc- Se știe 
însă că de la 200 metri în jos nu mai 
găsim ființe vii. De aici, pînă la 
adîncimea de peste 2000 și ceva de 
metri, este împărăția hidrogenului 
sulfurat și a microbilor anaerobi. 
Totuși, acest „ogor", — pînă la 
200 m. adîncime — trebuie culti
vat cu grijă pentru ca să ai ce cu
lege. De aceea o problemă gene
rală care preocupă oamenii de 
știință din stațiunea de la Agigea 
este cercetarea desfășurării vieții 
marine, a populațiile»- pe care le

Printre obiectele colecționate de către filateliști se numără in afara 
mărcilor poștale, scrisorile, cărțile poștale, ștampilele etc.

Vechimea scrisorilor se pierde in negura vremilor, iar primele scri
sori francate nu sînt, bineînțeles, mai vechi decit primele mărci 
poștale. La noi in tară ele datează de aproape o sută de ani.

Dar cit de vechi sînt cărțile poștale, cel mai răspindit mijloc de 
corespondentă ?

După cum se vede din fotografia alăturată, cărțile poștale au fost 
introduse in uz la noi in tară, in baza legii din 31 martie 1873, adică 
cu 85 de ani in urmă. Punerea lor in circulație s-a făcut la 1 iunie, 
același an. La inceput ele au fost de două feluri: simple (cu taxa de 
5 bani) și cu răspuns plătit (cu taxa de 10 bani).

Cărfile poștale au avut o circulație restrinsă in primii ani, lumea 
preferind scrisorile închise. In anul 1874, de pildă, au fost expediate 
numai 78.237 cărți poștale, in timp de numărul scrisorilor expediate 
prin poștă depășea cu mult cifra de două milioane.

Zece ani mai tirziu, adică în 1884, numărul cărților poștale expe
diate reprezenta un sfert din cel al scrisorilor.

Urmărind evoluția cărții poștale aflăm că in 1894 au fost expediate 
6.181.376 bucăți, cu 2,5 milioane mai puțin decit scrisorile. In anul 
1904 au fost ‘încredințate poștei 18.232.465 cărfi poștale. Numărul scri
sorilor s-a ridicat in acel an doar la 14.551.953.

In fine, in anul 1912 numărul scrisorilor reprezenta numai două 
treimi din cel al cărților poștale. De atunci numărul cărților poștale 
expediate a crescut simțitor. Din cele peste 200 milioane, cit repre
zintă totalul corespondenței expediate in 1938, numărul cărților poș
tale depășește cu mult cifra de 120 milioane.

Ultimele date pe care le cunoaștem se referă la anul 1956. In acel 
an au fost trimise prin poștă in total 228.096.000 scrisori și cărfi poș
tale. Considerind cel puțin același procent de două treimi, numărul 
cărților poștale expediate in 1956 s-a ridicat la aproape 140 milioane 
exemplare.

■

Strămoși i-au fost de bună 
seamă apa izvoarelor și 
riurilor in al cărei luciu 

zeii omenirii și-au privit pentru 
intîia oară chipul.

Narcis, cel care s-a Îndrăgos
tit de propriul său chip, s-a 
oglindit în apa izvorului. Cris
talul apelor a măgulit amorul 
propriu al oamenilor arătindu-le 
mijlocul prin care-și pot admira 
imaginea.

Chiar dacă Homer nu vorbește 
de oglinzi cind descrie toaleta 
zeiței Hera, în schimb Euripide, 
Platon, Xenofon, pomenesc chiar 
de „oglinzi de aur“.

In general, oglinzile antichi
tății erau de metal. Egiptenii fo
loseau unele mici, de buzunar, 
insă legenda pomenește de oglin
da suspendată oblic pe creștetul 
templului din Heliopolis, pentru 
a reflecta pe altar razele soarelui 
primite de la oglinda aflată în 
turnul forului lui Ptolomeu.

La greci, evrei și romani, o- 
glinzile erau confecționate din- 
tr-un aliaj de aramă și foarte 
rar din argint sau aur. Fiindcă 
oglinzile de metal își pierdeau 
luciul, de ele erau agățate un 
burete și o piatră ponce pentru 
lustruit. Forma lor era rotundă 
sau ovală și rareori se fixau 

pe pereți. Cu timpul însă, ro
manii au inceput să folosească 
oglinda ca ornament, incrustind-o 
în pereții camerelor de locuit.

Filozoful Seneca se revolta îm
potriva luxului păturilor avute 
din vremea sa și a'oglinzilor 
mari „cit omul“, care costau mai 
mult decit căsătoria fiicei unui 
sclav eliberat.

In mormintele etrusce au fost 
găsite oglinzi in forma unor 
discuri de bronz cu miner, puțin 
concave.

Primele oglinzi se crede că au 
fost fabricate de fenicieni, soco
tiți inventatorii sticlei.

...prima explozie astrală a fost observată de 
astronomul Tycho Brache, in anul 1572 ?

... yardul, unitate de măsură folosită în An
glia și care măsoară 0,914 m. datează din anul 
1101 ? A fost înființată de regele Enric I.

...prima bicicletă a fost văzută în București, 
în anul 1874, cu prilejul reprezentațiilor date 
de un circ ?

...pictorul sovietic Igor Ruban este primul în 
lume care a pictat peisaje polare după natură? 
Sînt binecunoscute și tablourile sale care redau 
viața triburilor polare nomade. Recent, pictorul 
sovietic s-a reîntors din Antarctica unde a pic
tat tablouri cu aspecte de la Polul Sud.

Să învățăm să cîntăm

Din fări depărtate dă-mi mina
Versuri ; A. SOFRONOV Muzica : S. KATZ

ceru permisiunea 
cu parașuta. Co-

este de 
lenome-

Are 75 
metru. Ambii

în înălțime...recordul la săritură
10 m. ? El nu aparține vreunui atlet 

nai ci unei maimuțe din specia gibbon.

...cel mai mic om din lume este socotit en
glezul Henry Behrens ?
Soția lui are insă un
tori de circ.

cm. înălțime 
sînt ac-
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linia db plutire și după cîteva ore 
expediția a ajuns la țărm. In port 
cercetătorii au rămas uimiți: apa 
din borcane și sticle înghețase din 
cauza temperaturii scăzute, 
peștii prinși, 
ca glacială.

Tovarășa F. Poriir 
tător științific

fir/ ae 
mi 7

dummt ■ nu, 
U mm

are marea, calitativ și cantitativ în 
desfășurarea ei dinamică. De ce in
teresează aceasta ? Pentru a se sta
bili baza de hrănire a peștelui din 
țara noastră, pentru a se regle
menta pescuitul și a face Marea 
Neagră productivă.

In studiile întreprinse nu

ore. Munca a început în mod obiș
nuit, din oră în oră se luau probe 
din mare, se măsura temperatura- 
Marea părea liniștită. Deodată însă 
vîntul și-a schimbat direcția. Ma
rea a devenit agitată, valurile mari 
au smuls ancora și vasul a deve
nit parcă o jucărie. Cu neliniște,

Rudele „sirenelor“ % Agenții sanitari 
ai plăjii Furtună... pe mare W

Cercetări de mare importanță 
economică

o singură dată cercetătorii au 
trăit clipe asemănătoare celor 
din noaptea de 30 noiembrie 
1957. Duși în eroare de marea al
bastră și liniștită, grupul de cer
cetători ai stațiunii au plecat în 
larg. In această zi trebuiau să sta
ționeze în larg cu vasul, 24 de

echipajul a observat luminile țăr
mului. Vasul era împins de valuri 
spre „cimitirul vaselor“, un loc 
stîncos de pe coastă unde multe 
vase s-au sfărîmat.

Cu curaj și calm, cu multă în- 
demînare, vasul a fost readus pe

Tovarășa F. Porumb, cerce
tător științific a găsit 
în august 1957 în dreptul 

stațiunii larva unui crustaceu 
nou. Acest crustaceu nu tră- 
ieșto decît în Marea Mediterană- 
El se prinde de vase și adeseori 
este adus în Marea Neagră unde 
fiind alte condiții de viață, moa
re. Se vede însă că în decursul 
timpului el a început să se adap
teze condițiilor de mediu și să tră
iască în apele Mării Negre. Larva 
care a fost găsită demonstrează a- 
cest fapt.

Tot astfel se întîmplă și cu 
scrumbia albastră, care trăiește în 
Marmara și vine în Marea Nea
gră numai vara pentru a se hrăni. 
Se știa că scrumbia albastră nu se 
poate reproduce în apele Mării 
Negre. Totuși în 1950 profesorul 
Sergiu Cărăușu, directorul stațiunii 
zoologice marine, și mai apoi cer
cetătorul Porumb, au găsit canti
tăți imense de puet de scrumbie 
albastră ; ceea ce constituie o do
vadă grăitoare că și scrumbia al
bastră a început să se adapteze 
condițiilor Mării Negre.

Găsirea unor noi specii de ani
male arată că Marea Neagră se

îmbogățește continuu cu viețui
toare. Astfel, schimbările care au 
loc aici îndreptățesc pe drept cu- 
vînt pe cei ce spun că Marea Nea
gră este un

„Pajiștea 
cercetătorii 
care trăiesc 
mare importanță economică.

In anii puterii populare, prin 
grija Partidului și Guvernului, 
stațiunea de cercetări zoologice 
marine de Ia Agigea s-a dezvoltat 
și și-a mărit mult sfera preocupă
rilor.

In acest sens a fost încheiat un 
acord cu Institutele de cercetări 
din Uniunea Sovietică și R. P. 
Bulgaria. Eforturile comune vor 
dezlega taina a peste 2.000 de km. 
din țărmul mării.

în acest scop au fost create și 
condiții corespunzătoare. In 1926 
cind a luat ființă stațiunea exista 
doar un singur laborator de zoolo
gie. Acum stațiunea dispune de 12 
laboratoare, de o bibliotecă de spe
cialitate cu 7.000 volume, asigu- 
rînd condiții optime cercetătorilor. 
Afară de cercetători permanenți, 
vin în laboratoarele stațiunii pen
tru a studia viața Mării Negre oa
meni de știință din întreaga țară. 
La stațiune se pregătesc colecții 
do viețuitoare 
versități, școli, 
un muzeu co 
flora marină.

I
In același front luptăm cu avint, 
Toți avem același țel pe pămînt: 
Pacea lumii noi ai muncii demni 

fii 
S-o durăm pentru vecii.

Refren
Din țări depărtate, dă-mi mina 
Tovarăș de lupte și-avînt,
In luptă și-n țel 
Ni-e soarta la fel, 
Unirea ni-e de ne-nfrînt.
Din țări depărtate, dă-mi mina, 

ne-nfrint,Unirea noastră-i de

II
zorii tinereții, 
să-i fiți păcii

Pentru
Tineri,

Ca fascismul să nu-nvie nicicînd, 
Neclintiți vom fi, lup tind.

Refren

luminoși, 
scut, cura

joși ;

III
Pentru zorii pașnici strajă stăm 

noi, 
iaT un răz

boi.
Praf de pușcă noi avem și-i uscat, 
Și veghem neîncetat.

Să n-aprindă nimeni

marine pentru uni- 
muzee. Tot aici este 

cuprinde fauna și

Refren
IV

Să cîntăm, prieteni, și mai aprins, 
Forja ni-i unirea de neînvins. 
Calea dreaptă vom străbate bip-
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