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Delegația guvernamentală 
și de partid a R. P. Ungare 
a sosit in țara noastră
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Joi la amiază a sosit pe terito
riul R. P. Romîne delegația 
vernamentală și de partid a 
publicii Populare Ungare 
face o vizită prietenească în
noastră la invitația guvernului
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In anii aceștia,
în regiunea
PITEȘTI...
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f,iifestul Consiliului regional Pt-'i 
8 teșii al F.D.P. înfățișează ma-8 
8 rile succese obținute de oamenii | 
S muncii din regiune in anii PU-% 
pierii populare. Ca urmare ag 
i politicii de industrializare, re- 8 
igiunea Pitești — in trecut o re- 8 
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g 19 fabrici slab utilate ; astăzi g 
8 funcționează 97 de întreprin-8 
|deri utilate cu mașini și insta-8 
g lății din cele mai moderne. In-g 
8 dustria petroliferă, care s-a 8 
^-dezvoltat și este în continuă'* 
g dezvoltare, ocupă un loc in- g 
8 semnat in economia acestei re- 8 
8giuni. Au fost deschise și date; 
g in exploatare noi guri de mină 8 
81a Berevoești și Jugur; se află g 
8 in construcție combinatul chi- 8 
g mic de la Govora și alte noi | 
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☆ Industria regiunii Pitești | 
8 dă aproape 20 la sută din pro-g 
^ducțÎ3 anuală de petrol pe țară, 8 
g 75 la sută din producția de ta- g 
8nante, 14 la sută din producția g 
gde lignit și o cantitate însera-8 
gaatS din producția de placaj și g 
8 alte materiale. Producția fa- g 
8 bricilor de textile din regiune 8 
8 a crescut de 2 ori fată de 8 
g anul 1938, iar producția in- g 
8 dustriei locale a fost de 3 ori 8 
| mai mare în anul 1957 decît în 8 
g anul 1950. 8
8 8 
g ☆ In sectorul agricol, cele 9g 
g stațiuni de mașini și tractoare g 
g execută un volum însemnat de 8 
8 lucrări ajutîndu-i pe țăranii 8 
L muncitori să obțină recolte 8 
g sporite la ha. Peste 77.000 fa- 8 
8 milii de țărani muncitori, con-1 
gvingîndu-se de avantajele mun-8 
8 cil în comun, s-au unit în 9608 
8 de G.A.C.-uri și întovărășiri a-| 
p gricole ce cuprind peste 99.000 g 
8ha.
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8 ☆ In anii puterii populare, 8
g au fost construite 168 de școli. g 
8 La sate funcționează 763 de că- | 
8 mine culturale, 66 de cinemato- 8 
g grafe și caravane cinematogra- g 
8 fice și există mai mult de 1.300
8 de echipe cultnrale. In orașul 
x Pitești a luat ființă un teatru 
gde stat
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Corespondenții voluntari prezintă pe

tinerii candidați ai F. D. P. 
de Ia locul lor de muncă

Oțelarul
In seara aceea eram și eu 

adunare... O sală mare plină 
oameni: oțelari, fumaliști, lânii- 
natori tineri și vîrstnici ascultau 
cuvintele celui care vorbea:

„Adunarea noastră are drept 
scop să propună un candidat pen
tru circumscripția electorală nr. 
81 Hunedoara. Propun pe tovară
șul Dumitru Brînzei, oțelar de-al 
nostru, om modest, cu tragere de 
inimă pentru treburile obștești...“

Aplauzele au acoperit ultimele 
vorbe ale celui care a făcut pro
punerea.

Dumitru Brînzei a dat să spună 
ceva, dar emoția i-a furat parcă 
vorbele din gură. Tovarășii săi 
oțelari au cerut cuvîntul.

In acest timp Dumitru Brînzei 
se gîndea...

Să tot fie 10 ani de atunci. In- 
tr-un sat sărac din preajma Doro- 
hoiului, un tînăr abia sosit din ar
mată a rupt cu tradiția familiei, 
a dat dracului simbria chiaburului, 
a luat un cufăr cu cîteva zdrențe 
și a plecat. A sosit la Hunedoara 
tocmai atunci cînd era mai mare 
nevoie de muncitori. A fost anga
jat imediat. Mai întîi 
repararea cuptoarelor 
la oțelăric. A învățat 
seria. Fiind însă tot 
preajma oțelarilor s-a 
de dogoarea flăcărilor, de bărbă
ția celor care le stăpîneau. N-a 
putut să ajungă repede oțelar. Un 
an de zile a mînuit macaraua de 
șarjare și mai apoi și-a văzut vi
sul împlinit : a devenit topitor. 
Cită bucurie a simțit atunci. Mai 
tîrziu a fost adus în fruntea unei 
brigăzi de tineri oțelari de la cup
torul nr. 5. Lucra cît șapte. Cinci 
ani ca oțelar. Cîte șarje ? Cîte 
tone de oțel ? Nu lc-a ținut nicio
dată socoteală. Era mulțumit că 
oțelul dat de el și băieții din bri
gadă este de mare folos țării. Acum 
doi ani a fost numit maistru oțe-
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simțit atras

în cursul lunilor martie și aprilie a.c. președintele Consiliului 
Miniștri al Republicii Populare Romîne, tovarășul Chivu Stoica, 
soțit de tovarășii Emil Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri și Avram Bunaciu, ministrul Afacerilor Externe, vor face o 
vizită de prietenie în Republica India, Republica Populară Chineză, 
Uniunea Birmană, Republica Democrată Vietnam, Republica Popu
lară Democrată Coreeană și Republica Populară Mongolă, la invita
ția primilor miniștri și guvernelor acestor țări.

de 
în
de

Republicii Populare Romîne și a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Delegația este condusă de tova
rășul Kadar Janos, membru al 
Biroului Politic, prim secretar al 
C.C. ai Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, ministru de stat. 
Din delegație fac parte tovarășii: 
Apro Antal, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Kallay Gyula, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., ministru de 
stat, președintele Frontului Popu
lar Patriotic, Szirmai Istvan, 
membru al C.C. al P.M.S.U., șeful 
secției de agitație și propagandă

tenent Alexandru Vasiliu, coman
dantul regiunii a, țll-a militare, 
Calus Franțescu, șeful Protocolu
lui Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Sint prezenți Ioan Beldean, pre
ședintele sfatului popular al re
giunii Timișoara, Eugen Petruțiu, 
prim secretar al Comitetului raio
nal Arad al P.M.R., Ștefan Onița, 
președintele sfatului popular al 
raionului Arad, activiști de partid 
și de stat, oameni ai muncii, re
prezentanți ai presei romîne.

La ora 12 trenul special care 
aduce în țara noastră delegația 
guvernamentală și de partid a 
R. P. Ungare sosește în gara 
Curtici.

rășenesc-Arad, activiști de partid 
și de .stat, reprezentanți ai vie
ții culturale, un mare număr de 
oameni ai’ muncii.

In numele populației orașului, 
tov. Toma Adam a urat oaspeți
lor bun venit, exprimîndu-și 
convingerea că vizita lor va con- 
tribui la adîncirea prieteniei din
tre popoarele romîn și maghiar, 
la întărirea păcii; • '

Răspunzînd, tovarășul Radar 
Janos a mulțumit în numele de
legației guvernamentale și 
partid ungare pentru 
tît de prietenească și 
salutul frățesc al 
muncii maghiari 
cauzei socialismului.

de
primirea a- 
a transmis 
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credincioși

Un ropot de aplauze l-au readus 
pe Dumitru Brînzei în sală.

S-a ridicat de pe scaun și eu 
pas rar s-a îndreptat spre masa 
prezidiului. înalt, osos, eu vorba 
domoală moldovenească, Brînzei a 
rămas același tînăr care acum 10 
ani a plecat de acasă. Numai ochii 
i-au devenit parcă mai aprinși. A 
ajuns la masă. A privit în sală 
și emoția l-a cuprins din nou.

-— încrederii voastre 
punde prin fapte...

GH.

Ceferistul

îi voi răs-

PAVEL

intrat în
;ării C.F.R.

Intr-una din zile am 
biroul de mișcare al g. 
Sighet. Lîngă telegraf, un tînăr 
înalt cu fața zîmbitoare transmite 
prin Morse. Un altul ne face pre
zentările :

— Tovarășul Ion Huzău, se
cretarul organizației U.T.M. de la 
mișcare, propus nu de mult can
didat F. D. P. în ' 
nr. 60 Sighet.

Figura îmi era 
de numele acesta 
vorbindu-se. Ion Huzău a fost și 
pînă acum deputat în Lazul Ba
ciului — cartier- al Sighetului. 
Aci s-a născut. Toți cetățenii îl 
cunosc iar el de asemenea îi cu
noaște. Le știe atît bucuriile cît 
și necazurile. I-a ajutat mult la 
înființarea unei întovărășiri po
micole în cartier.

Odată a venit la el un grup de 
tineri și i-a cerut ajutorul. Do
reau să se califice. A vorbit la 
fabrica de cherestea și chiar de a 
doua zi tinerii au și început să 
muncească în fabrică.

Ion Huzău nu lipsește nici de 
la distracțiile tineretului. Ba, ceva 
mai mult, este un 
tor. Din inițiativa 
au avut loc mai 
cultural-sportive.

In cadrul muncii

circumscripția

cunoscută iar 
mai auzisem

bun organiza- 
sa, In cartier 
multe acțiuni

de organizație
NICOLAE RACZ

fermele noastre 
vaci de lapte, 42 
și 959 oi. După 
dezvoltare serioasă

Casa alegătorului nr. 
din raionul „1 Mai“.

Foto: E. CS1KOȘ

raș, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne.

Primirea ambasadorului
R. P. F. Iugoslavia la București 
de către tovarășii Chivu Stoica 

și Emil Bodnăraș
Joi 20 februarie la ora 13,30, 

tovarășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne a 
primit în audiență pe noul am
basador al Republicii Populare 
Federative Iugoslavia la Bucu
rești, dr. France Hocevar.

In aceeași zi, la 
France Hocevar, 
Republicii Populare 
Iugoslavia la București, a 
primit de tovarășul Emil Bodnă-

ora 14,
ambasadorul 

Federative 
fost

Solemnitatea înminarii

îndelungată activitate în 
muncitorească printr-un 
Prezidiului Marii Adu«

Joi la amiază a avut loc la 
Prezidiul Marii Adunări Naționa
le solemnitatea inmînării unor de
corații.

Pentru 
mișcarea 
decret al
nări Naționale s-a conferit „Ordi
nul Muncii“ cl. I tovarășei Ofelia 
Manole.

Cu prilejul aniversării a 25 dc 
ani de la eroicele lupte ale mun
citorilor ceferiști și petroliști din 
ianuarie-februarie 1933, s-a confe
rit Ordinul „Apărarea Patriei“ cl. 
Il-a ziarului „Lupta C.F.R.“; „Or
dinul Muncii“ cl. l-a Ansamblului 
de cîntece și 
Sindicatului 
transporturi 
„Ordinul Muncii“ cl. 11-a și „Ordi-

dansuri al C.C. al 
muncitorilor din 

și telecomunicații ;

nul Muncii“ cl. IlI-a unui număr 
de 66 de muncitori ceferiști, petro
liști, pentru merite deosebite în 
muncă și rezultate obținute în 
producție și în activitatea sindi
cală.

După ce a înmînat înaltele dis
tincții, tov. I. Gh. Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, a felicitat 
călduros pe decorați, urîndu- 
le noi succese în activitatea lor.

In numele celor decorați au 
'mulțumit tovarășii Ion Bănuță, 
redactor șef al ziarului „Lupta 
C.F.R.“ și Jean Dănescu din par
tea conducerii Ansamblului de 
cîntece și dansuri al C.C. al Sin
dicatului muncitorilor din trans
porturi și telecomunicații.

(Agerpres)

Sosirea ambasadorului Indiei
la București

Joi dimineața a sosit în Capi
tală dr. Jagan Nath Roșia, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Indiei la București.

La sosire. în Gara de Nord, 
ambasadorul Indiei a fost întîm- 
pinat de I. Moruzi, director în

Ministerul Afacerilor Externe și 
de reprezentanți ai Protocolului 
Ministerului Afacerilor Externe.

A fost de față Tasharan Singh 
Teja, secretar al ambasadei Indiei 
la București.

(Agerpres).

a C.C. al P.M.S.U., Nemeth Ka- 
roly, membru al C.C. al P.M.S.U., 
secretarul Comitetului de partid al 
județului Csongrad, Sebeș Istvan, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe, Keleti Ferenc, ambasa
dor extraordinar și ni.nistru ple
nipotențiar al R- P. Ungare la 
București. Delegația este însoțita 
de experți și reprezentanți ai pre
sei ungare.

împreună cu delegația a sosit 
tov. Ion Popescu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Budapesta.

In gara Curtici, punctul de 
frontieră unde solii poporului fra
te maghiar au pășit pe pămîntiil 
romînesc, sint arborate drapelele 
de stat .ale R. P. Ungare și R. P. 
Romîne, steaguri roșii cu stema 
Partidului Muncitoresc Romîn. Pe 
frontispiciul gării sint așezate 
portretele tovarășilor Radar Ja
nos, Miinnlch Ferenc, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica. 
Sînt înscrise în limbile romînă și 
maghiară urări de bun sosit adre
sate oaspeților dragi.

In întîmpinarea oaspeților au 
venit tovarășii Alexandru Moghio ■ 
roș, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, general loco-

purtai 
natlo- 
Janos 
bucu-

Un Important sector dc activitate
PENTRU TINERII COLECTIVIȘTI

— Ce masuri ați luat pentru a- 
sigurarea unei baze furajere ra
ționale ?

— Am prevăzut fin planurile 
noastre de producție, în fiecare 
an, hrana necesară animalelor. 
Din producția anului trecut mai 
avem acum furaje cu care putem 
aproviziona încă 10 
mai 
cele 900 tone 
mai 
tone, 
rumbul pentru 
zul, ovăzul, secara masă-verde și 
alte culturi furajere vor ocupa o 
suprafață de aproape 1000 hecta
re, care împreună cu pășunea na
turală de pe cele peste 400 hec
tare, vor asigura animalelor o 
hrană îmbelșugată.

— Ați amintit că peste trei ani 
sectorul zootehnic se va dezvolta 
și mai mult. Aveți un plan de 
perspectivă in acest sens ?

— Acum lucrăm la întocmirea 
acestui plan. Unele cifre au fost 
deja stabilite. Spre 
tunci vom avea 445 vaci de lapte 
și tineret bovin, 350 porci și 
3400 oi. Veniturile probabile pe 
care le vom obține din sectorul 
zootehnic se ridică la aproxima
tiv 1.900.000 lei.

— V-aș ruga să-mi spuneți care 
a fost aportul tinerilor colectiviști 
la obținerea tuturor realizărilor 
amintite.

— Și eu sînt bucuros să vor
bim despre tinerii noștri, 
foarte muncitori. Acum, în 
mentul în care vorbim, ei lucrea
ză în fond pentru sectorul zooteh
nic: însămînțează în mustul ză
pezii orzul. Cîmpul a fost împîn-

Printre gospodăriile colective 
care s-au întemeiat cu mijloace 
modeste și au devenit astăzi mul
timilionare se numără și „Griviți 
Roșie“ din raionul Călmățui.

Cu cîteva zile în urmă, ne-am 
adresat tovarășului Radu Dumitru, 
președintele acestei gospodării, cu 
rugămintea să ne spună cîteva 
cuvinte în legătură cu căile prin 
care au reușit să dezvolte averea 
obștească a gospodăriei.

— După cîte știm, la început, 
în 1950, nu erați prea bogați.

— într-adevăr, eram 114 familii 
care stăpîneam 475 hectare, trei 
vaci și doi boi. De atunci s-au 
schimbat însă foarte multe lucruri. 
Incepînd din 1953 noi acordăm o 
atenție deosebită dezvoltării sec
torului zootehnic. Ne-am dat 
seama că creșterea animalelor 
constituie un izvor nesecat de 
venituri în tot timpul anului și 
de aceea, incepînd din anul acela, 
am pus o temelie solidă acestui 
sector. Atunci 
cuprindeau 23 
boi, 123 porci 
cum se vede, o
și asta numai în trei ani.

Nu ne-am oprit însă aici și în 
fiecare an am adăugat alte ani
male Ia cele existente, ajungînd 
ca în 1957 să avem 86 vaci de 
lapte, 113 capete de tineret bovin, 
180 capete porci și peste 2200 oi, 
din producție proprie și din cum
părări, în afară de caii și boii de 
muncă.

— Care au fost factorii care au 
determinat orientarea dumnea
voastră spre dezvoltarea creșterii 
animalelor ?

— La început, au existat îndoieli 
în privința rezultatelor pe care le r Jn plus,

• r ’ J / & • i > ț

vom obține. Mulți colectiviști con
siderau că, dacă vom cumpăra 
animale, ne vom încurca în atîtea 
angarale, îneît n-o să mai avem ce 
împărți pentru ziua-muncă. Tot 
aceștia însă erau de părere că tre
buie să găsim o posibilitate ca să 
se împartă bani la zilele-muncă și 
în timpul anului, nu numai la 
avans și la lichidare. Dovada că 
sectorul zootehnic aduce banii 
necesari pentru această treabă au 
avut-o anul trecut, cînd au primit 
bani pentru munca prestată, tri
mestrial.

Din venitul total de 1.606.546 
lei obținuți în 1957, aproape o

500 găini. Și peste trei ani aceste 
cifre vor fi și mai mari.

— Totuși, veniturile nu se obțin 
numai pe baza creșterii numerice 
a animalelor, ci, mai ales, prin 
creșterea productivității acestora. 
Au sînteți de părere că producția 
de lapte de vacă este încă destul 
de slabă ?

— Intr-adevăr, deocamdată pro
ducția de lapte nu este satisfăcă
toare și nici chiar cu cele 2,5 kg 
de lînă obținută de la fiecare oaie 
nu ne mulțumim. Noi n-am privit 
nepăsători această situație. Pînă 
acum n-am putut obține mai mult 
de la vacile de rasă sură de stepă

mici ca

avem în 
Pentru

gospodării 
a noastră, iar din 

porumb însilozat 
silozuri peste 500 

anul acesta, po- 
siloz, lucerna, or-

Compania de onoare, cu muzică 
și drapel, aliniată pe peron, pre
zintă onorul.

La coborîrea din tren, înalții 
oaspeți sînt călduros salutați de 
persoanele oficiale venite în în- 
tîmpinare. Oamenii muncii acla
mă îndelung pe solii poporului 
frate maghiar. Tovarășii Radar 
Janos și Alexandru Moghioroș se 
îmbrăț.șează.

Sint intonate imnurile de stat 
a'.e R. P. Ungare și R. P. Romî
ne. Tovarășul Radar Janos înso
țit de tovarășul Alexandru Mo
ghioroș trec în revistă compania 
de onoare.

In numele Comitetului execu
tiv al sfatului popular și al oa
menilor muncii d n regiunea Ti
mișoara, tovarășul Ioan Beldean, 
urează înalților oaspeți bun ve
nit și îi roagă să primească, ca 
semn aii prieteniei și ospitalității, 
tradiționala pîine și sare.

Primind pîinea și sarea 
tă de doi tineri în costume 
nale, tovarășul Radar 
mulțumește și-și exprimă
ria de a vizita R. P. Romînă. 
Transmițînd oamenilor muncii 
din țara noastră un frățesc sa
lut din partea oamenilor munc.i 
din Republica Populară Ungară, 
tovarășul Radar Janos arată că 
la trecerea prin orașul Bekescsa- 
ba, oamenii muncii din județul 
Bekes l-au rugat să ducă calde 
și prietenești salutări vecinilor 
lor din regiunea Timișoara.

Un grup de pionieri oferă a- 
poi buchete de flori oaspeților, 
dragi. Timp de cîteva minute, 
în fața solilor poporului ma
ghiar, tineri artiști amatori în 
costume naționale romîneșți pre
zintă dansuri populare romîneșți 
și maghiare. Din micul lor re
pertoriu nu lipsește nici perinița, 
nici ceardașul.

Tovarășul Radar Janos șl cei
lalți membri ai delegației oferă 
insigne celor veniți în întîmpiAa-i 
re, dansatorilor și pionierilor.

In uralele mulțimii, trenul spe
cial cu care călătorește delega
ția se îndreaptă spre Arad, unde 
in întîmpinarea delegației au ve
nit tovarășii Toma Adam, secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Arad, Irimie Simandan, 
președintele sfatului popular o-

Delegația guvernamentală șl de partid a R. P. Ungare întîmpinată cu căldură de populația 
Timișoarei, (Telefoto AGERPRES)

' Sîntem convinși — a spus to
varășul Radar Janos — că au 
trecut timpurile cînd dușmanii 
popoarelor puteau ațița popoare
le romîn și maghiar unul împo
triva celuilalt. Sîntem convinși 
că astăzi prietenia noastră este 
curată, neumbrită, este o priete
nie adevărată. Am venit, dragi 
tovarăși, să întărim această prie
tenie izvorită din suflet, in 
teresul popoarelor noastre, 
republicilor noastre populare.

Membrii delegației în frunte 
tovarășul Kadar Janos au stat 
apoi de vorbă prietenește cu oa
menii muncii veniți în întimpi-i 
nare.

Intr-o atmosferă sărbătorească 
în aclamațiile mulțimii, trenul se 
pune în mișcare continuindu-și 
drumul spre Timișoara.

O mare mulțime de locuitori al 
orașului, oameni ai muncii romîni, 
maghiari, germani,- sîrbi întîm- 
pină în gara Timișoara pe solii 
poporului frate ungar, exprimîn
du-și caldele sentimente de prie
tenie și dragoste frățească.

Delegația este salutată de 
tovarășii Isac Martin, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Timi
șoara al P.M.R., și Vasile Bote- 
zatu, președintele Comitetului 
executiv al sfatului popular oră
șenesc. In piața gării a avut loc 
un mare miting al oamenilor, 
muncii din Timișoara.

Mitingul este deschis de tov. 
Teodor Haș, prim secretar al Co
mitetului orășenesc Timișoara al 
P.M.R.

Luînd cuvîntul, tov. Isac Martin 
salută pe oaspeții dragi ai po
porului frate maghiar.

După ce a urat oaspeților bun 
venit în R. P. Romînă și le-a 
exprimat salutul călduros și to
vărășesc al oamenilor muncii 
din regiunea Timișoara, tov. 
Isac Martin a spus :

Salutăm în persoana dv. po
porul frate maghiar care, in 
frunte cu clasa muncitoare și 
sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, construiește cu succes so
cialismul în Republica Populară 
Ungară, țara vecină și prietenă. 

In lupta comună pentru con- 
struirea unei vieți noi și fericite, 
prietenia dintre popoarele noa
stre s-a ridicat pe o treaptă su-

(Continuare In pag. lV-e)
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treime a provenit din valorificarea 
produselor sectorului zootehnic. 
Am contractat cu statul 16.000 
litri lapte de vacă, 15.000 litri 
lapte de oaie, 2.750 kg lînă, 28 
porci. în afară de acestea, prin 
sistemul de achiziții sau pe piață 
am valorificat 3000 kg. brînză, 
467 kg. lînă, 72 porci. Toate aces
tea ne-au adus bani mulți.

Vrem ca, începînd din anul a- 
cesta, să creăm posibilitatea îm
părțirii lunare a avansurilor 
bănești pentru colectiviști.

Aceasta înseamnă că v-ați 
orientat spre o mai mare dezvol
tare a sectorului zootehnic.

— Da. Numărul vacilor
lapte va depăși 100. în același 
timp va crește și producția de 
lapte pe cap de vacă furajată de 
la aproximativ 1.100 litri într-o 
perioadă de lactație, cît am obți
nut anul 
Scroafele 
ajunge la 
cu tot, la

de

trecut, 
fătătoare, de 
90, iar oile, 
2.600.
vom crea o

i < .1 ■

la 1.300 litri, 
la 85 vor 
cu tineret

fermă da

pe care le avem. Destul de prost 
întreținute pînă la intrarea lor în 
grajdurile gospodăriei, n-au putut 
produce mai mult. Au existat, 
fără îndoială și neglijențe din 
partea noastră : nu le-am alcătuit 
rațiile alimentare în raport eu 
producția pe care o dau, n-am 
aplicat masajul ugerului, încă 
n-am reușit să alimentăm vițeii la 
găleată. Toate acestea au însemnat 
pierderi de lapte. Acum, prin în
locuirea treptată a surei de stepă 
cu roșia de stepă și prin reme
dierea lipsurilor amintite, tindem 
spre producții cit mai mari de 
lapte. Tindem, de asemenea, spre 
producții mai mari de lînă. Dacă 
acum am reușit să realizăm pro
ducția medie de 2,5—2,6 kg. lînă 
pe cap de oaie, caracteristică 
varietății spancă din care se com
pune ferma noastră de oi, prin 
încrucișarea acestora cu berbecii 
de rasă merinos pe care îi avem, 
sperăm să obținem de la produșii 
rezultați din această încrucișare 
3—3,5 kg. lîaă de la fiecare oaie, 
t j “ * >•- ■ ;

N. SIMIONESCU
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SAVANȚI-PATRIOȚI

Gheorghe Marinescu
De eele mai multe ori, atunci 

rând vrei să așterni pe hîrtie date 
biografice, gînduri, aprecieri des
pre viața unor oameni de seamă, 
încerci să prinzi în cîteva rînduri 
de tipar activitatea sa. Vorbind 
însă despre savantul Gh. Mari- 
nescu, cu greu poți găsi cuvintele 
care să nu pară banale și neex
presive în fața măreței sale vieți 
închinate științei, binelui poporu
lui.

Savant cu renume mondial, cre
atorul școlii de neurologie romî- 
nești, dr. Gh. Marinescu se înscrie 
în lungul șir de oameni de știință 
a căror faimă a trecut de mult 
hotarele țării.

Născut la București la 23 fe
bruarie 1863, rămas orfan de mic 
copil, Gh. Marinescu trebuie să 
Bucă o viață plină de lipsuri și 
mizerii pentru a-și putea continua 
studiile medii și apoi cele univer
sitare. Strălucitoarele rezultate ale 
concursurilor de internat și ex
ternat îl scot în evidență în fața 
profesorilor săi. Marele Victor Ba
beș apreciază din plin sîrguința, 
înțelepciunea, excepționalele apti
tudini de cercetător ale tânărului 
său colaborator. O bursă obținută 
cu ajutorul acestuia, îi deschide 
căile spre specializare în Franța 
sub îndrumarea renumitului pro
fesor Charcot.

Prin talentul și uriașa sa acti
vitate, drumurile spre glorie îi 
sînt deschise. Deși i se oferă stră
lucite situații în străinătate Gh. 
Marinescu se reîntoarce în 1897 
în țară. In jurul savantului se gru
pează un mănunchi de tineri cer
cetători. La clinică, la facultate, 
Gh. Marinescu desfășoară o febrilă 
activitate creatoare în fiziologie, 
în medicina experimentală și mai 
ales în histopatologie. Intrigile, 
greutățile îl urmăresc însă la fie
care pas.

în ciuda acestor condiții, dr. 
Gh. Marinescu, ajutat de tinerii 
săi colaboratori, învinge. în 1906 
este ales membru al Academiei 
Romîne. An de an, numele dr. 
Marinescu este tot mai mult re
cunoscut peste hotare. Curînd este 
proclamat, „doctor hpnoris causa" 
a 4 universități, membru a 7 aca
demii și membru de onoare sau 
membru corespondent al unui 
mare număr de societăți științifice 
printre care și Societatea de 
neurologie și psihiatrie din 
Moscova.

Vastitatea operei sale științifice 
este de neînchipuit. Peste i.000 
de lucrări științifice dintre 
foarte multe cunoscute în
întreagă, reprezintă o moștenire 
științifică cu care puțini dintre sa
vanții lumii se pot lăuda. „Feri
cită este țara care posedă un ase
menea savant“ — scriau ziarele 
unor țări ale Americii de Sud 
după o vizită a profesorului Ma
rinescu.

Cea mai mare parte a 
țărilor sale s-au centrat în jurul 
studiului celulei nervoase. ~ 
tind o serie de noi metode de cer
cetare, el analizează modificările 
pe care le suferă această celulă 
sub influența variațiilor de tem
peratură, a oboselii, a inaniției.

In 1909, ca rezultat al acestor 
studii, apare prima lucrare din 
lume care reunește totalitatea cu-

care 
lumea

cerce-

Folo-

noștințelor asupra celulei nervoa
se, cunoștințe care fuseseră în 
mare parte cîștigate prin cercetă
rile dr. Marinescu.

Dr. Gh. Marinescu a fost unul 
din puținii cercetători din lume 
care a studiat în amănunțime 
scoarța cerebrală. El a studiat lo
calizarea în sistemul nervos a le-

ziunilor care dau naștere la di
verse boli aducînd și în acest do
meniu o serie de contribuții ori
ginale. Trecînd foarte sumar în 
revistă epocalele sale cercetări, 
am mai vrea să subliniem și fap
tul că dr. Marinescu este unul din 
primii autori care a studiat mo
dificările curenților electrici din 
creier în diferite boli nervoase.

In ultimii ani de viață, dr. Ma
rinescu s-a ocupat de studiul re
flexelor condiționate. In 1935 el 
publică o lucrare, 
relui - — — -
nă tot

Luînd cu curaj atitudine față 
de problema țărănească, dezvălu
ind cauzele mizeriei sanitare în 
care trăia poporul, subliniind me
reu rolul activ pe care trebuie 
să-l aibă medicina în lupta împo
triva bolilor cauzate de factori 
sociali, contribuind din toate pu
terile Ia ridicarea nivelului cultu
ral al poporului, luptînd împotri
va claselor conducătoare ce pro- 
povăduiau misticismul, obscuran
tismul, prof. Marinescu a dovedit 
din plin că scopul vieții sale era 
bunăstarea poporului.

„Să nu se uite — scria prof. 
Marinescu în anii dinaintea celui 
de al doilea război mondial — 
că cei care trăiesc în mizerie sînt 
prea numeroși, că cei îmbogățiți 
într-un fel sau într-altul trăiesc 
din exploatarea celor ce muncesc. 
Prea multă nedreptate este în 
Țara Românească".

Dar profesorul Gh. Marinescu 
mai avea și o altă convingere. 
„Fără a fi vizionar — scria el — 
și nici utopist sînt cu desăvîrșire 
convins că va sosi odată timpul 
cînd moartea nu va mai secera 
fără milă miile și miile de copii, 
victime ale ignoranței noastre și 
ale organizației noastre sociale“.

Și anii din urmă au dovedit că 
profesorul Marinescu nu a fost un 
„utopist“, că visurile sale pentru 
o organizare sooială pusă în sluj
ba omului, au prins rădăcini adinei 
pe meleagurile patriei sale iubite.

SERGIU IOACH1M

GDicfionar
HABER-BOSCH — Procedeu 

pentru prepararea amonia
cului sintetic din hidrogen 
și azot.

HALAJ — Operațiune de tra
gere a navelor cu mijloace 
mecanice sau animale.

HALOID — Sare rezultată 
din combinarea unui halo
gen cu un metal.

HAWAIAN — Tip de acti
vitate vulcanică ce se ma
nifestă aproape exclusiv 
prin efuziuni liniștite de 
lavă foarte bazică și foarte 
fluidă care se ridică prin 
craterul principal situat in 
vîrful conului vulcanic, sau 
prin cratere secundare si
tuate pe flancurile conului. 

HEMERALOPIE — Boală de 
carență datorită lipsei vi
taminei A. Ea se manifes-

Noul autoca
mion sovietic, pe 
care îl vedeți în 
clișeul nostru 
este un adevă
rat gigant al 
șoselelor cîntărind 
35 tone ; autocamionul poate 
transporta 10 metri cubi de 
încărcătură cu o viteză de 
peste 40 km. pe oră. El poate 
fi folosit pentru tracțiunea 
mai multor remorci.

în total

-----
tă printr-o scăzută putere 
de percepere vizuală în 
timpul serii.

HIDROGRAFIE — Capitol 
al geografiei fizice, care se 
ocupă cu studiul apelor în 
general și al celor super
ficiale în special.

HUMINAL — Ingrășămînt 
constituit din turbă ames
tecată cu carbonat de a- 
moniu 
liza aciditatea.

RACHETA FOTONICĂ
Progresele științei și tehnicii se 

înfăptuiesc într-un ritm din ce în 
ce mai accelerat.

Ideile trec astăzi atît de re
pede din domeniul rantasticului în 
cel a realităților practice, incit 
este necesar un efort continuu și 
încordat de asimilare a noutăților, 
fără de care riscăm să fim depă
șiți.

Una din cele mai fantastice în
drăzneli ale spiritului uman o con
stituie fără îndoială racheta foto- 
nică care ne va crea posibilita
tea de a construi astronave ce vor 
atinge viteze apropiate de viteza 
luminii.

In această situație, fenomenele 
de pe bordul astronavelor se vor 
desfășura în alt ritm decît pe nă. 
mînt.

Oricît vi s-ar părea de fantastice 
asemenea afirmații sînt perfect 
fundamentate științific, iar posibi
litățile tehnice de realizare devin 
din ce în ce mai conturate.

ția și deci a accelera masa astro
navei. Or. este lucru știut, că pre- 
slunea luminii asupra obiectelor 
este mică, iar împingerea de care 
avem nevoie este în orice caz de 
ordinul șutelor de kilograme.

Pentru a ob(ine o împingere su
ficientă este nevoie de surse de 
fotoni cu totul de alt calibru declt 
un simpiu proiector... Fizica nu
cleară este în curs de a da răs
puns și l.ș această problemă.

Intr-un articol trecut vă vorbeam 
despre plasmele radiante oare dau 
fluxuri de fotoni ale căror presiuni 
încep să atingă valori tehnice.

După cum ați văzut, plasmele 
sînt mase de gaze intens ionizate, 
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stein autorul teorie! relativității, a 
avut nevoie * 
a se obișnui 
țiilor sale.

Pentru cel 
fundamentul“' ___
înțelegerii acestei teorii, ntr ex;s‘ă 
decît o singură soluție : să creadă 
cuvtntul oamerrlor de știință și să 
ia notă de evidența faptelor care 
demonstrează relativitatea.

de mult timp pentru 
cu rezultatele deduc-

care nu stăpîne9C 
matematic necesar

Astronave otonice
Consecințele acestui fapt sînt de 
importanță deosebită. S-a ‘fălcii-

Jelui fo onic
Problema de bază a astronavei 

folonice este obținerea vitezelor 
mari.

Teoria rachetelor ne arată că vi
teza obținută depinde de viteza 
jetului. Pentru a obține viteza 
apropiată de viteza luminii, soluția 
logică se impune imediat : este ne
cesar ca jetul însuși să aibă viteza 
luminii. Să punem atunci o sursă 
de lumină, de pildă un proiector 
puternic, în coada rachetei, iar fo
tonii (cuantele de 
vor împinge 
însă lucrurile 
de simple.

In afară de 
ca jetul . ,
mai exercite și o împingere sufi
cientă pentru a putea învinge iner-

dedicată ma- 
I. P. Pavlov, în care adu- 

materialul experimental 
strîns de el în direcția aplicării 
pavlovismului la studiul 
mintale.

Cercetător profund, dr. 
rinescu socotea că orice cercetător 
trebuie să-și lărgească continuu 
orizontul, să studieze aspectele fi
lozofice ale materiei, celulei, 
vieții.

Așa cum arăta acad. C. I. Gu- 
lian într-un studiu închinat con
cepției filozofice a prof. Gh. Ma
rinescu — „fără să posede bazele 
filozofice marxiste ale înțelegerii 
juste a fenomenului biologic, Ma
rinescu s-a apropiat în linii gene
rale foarte mult de concepția ma- 
terialist-dialectică asupra vieții...

...De asemenea, spre deosebire de 
unii oameni de știință de la noi 
care erau materialiști, dar nu-și 
apărau poziția lor științifică față 
de atacurile ideologilor reacțio
nari, Gh. Marinescu are meritul 
de a se fi manifestat combativ 
față de curentele obscurantiste din 
biologie, psihologie și filozofie..."

Ar fi cu totul nedrept însă să 
vorbim despre activitatea sa știin
țifică fără să vorbim despre mo
bilul întregii sale activități : pa
triotismul său adînc. Ca 
lui său, V. Babeș, el ia 
adeseori prin presă sau 
țe în fața nedreptăților 
le suferă poporul său în regimul 
burghezo-moșieresc. ,(Scopul omu
lui de știință este căutarea adevă
rului — spunea prof. Marinescu 
—- iar idealul lui, bunăstarea o- 
menirii“.

bolilor

Gh. Ma-

și dască- 
atitudine 
conferim 

pe care

Primul obiectiv al viitorilor astronauțl, luna, 
satelitul pămîntului, atrage în ultima vreme asu- 
pra sa atenția astronomilor de pe tot globul. Stu ■ j| 
dierea condițiilor pe care le vor găsi astronauții. ra
la capătul călătoriei lor, constituie o misiune de 
actualitate arzătoare pentru constructorii de ra
chete. Și în așteptarea primelor fotografii luate „Ia fața locului" J.----- X-, ------- .X---------. ... ..... . .. J-
instalațiile recent i 
este un exemplu al 
in ultima vreme.

savanțti trebuie să se mulțumească cu imaginile obținute de 
t perfecționate. Cea pe care o reproducem aici 

al înaltei tehnici atinsă de „fotoastronomie“
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. __ viteză, este necesar 
propulsor al rachetei să

pentru a-i neutra- 
iditatea.

lumină emise) 
racheta ! In practică 
nu sînt chiar atît

ANTICIPAȚII
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care și-,au pierdut electronii din 
atomi, gaze aflate la temperaturi 
de zeci și sute de milioane de 
grade I

Obținerea plasmelor Intens ra
diate nu este însă singura dificul
tate în calea realizării rachetelor 
fotonice. Mai este necesar ca în
treg fluxul lor de radiație, sau cea 
mai mare parte din acest flux să 
fie îndreptat într-o singură direc. 
ție. Pentru aceasta una din solu
ții presupune oglinzi din materiale 
de un tip cu totul deosebit de 
ceea ce există azi. Avem motive 
să credem că în viitor nu numai 
astronavele vor fi echipate cu ra
chete fotonice, ci și vehiculele des
tinate călătoriilor pe distanțe mai 
mici. Posibilitatea de a micșora 
greutatea corpurilor (după cum ați 
citit în urmă cu cîteva zile în de
clarațiile cunoscutului savant so
vietic Staniukovici) deschide do
menii de aplicație nebănuite pen
tru jeturile fotonice.

★

Dilatarea relativistă a timpului 
este elementul cel mai Impresio
nant al viitoarelor călătorii cu as
tronavele fotonice.

înțelegerea acestui fenomen este 
deosebit de dificilă.

Savanții au dovedit că atît tim. 
pul, cît și spațiul, depind de vi
teza sistemului în care sînt măsu- 
rate. Cu cît această viteză este 
mai mare, cu atîta timpul din sis
temul respectiv se scurge mal în
cet. Acest fapt contrazice atît de 
mult mărunta noastră experiență 
zilnică, îneît însuși Albert Ein-

,o . , ____ .. ......
lat că dilatarea relativistă a tim
pului va permite ca în intervalul 
unei . vieți de om (pe astronavă) 
să poată fi parcurse distanțe uria
șe Dezavantajul astronauților. este 
însă că, la întoarcere, nu vot mal 
găsi pe nimeni din generația lor.

Aceste călătorii se vor putea 
face în condiții destul de ..como
de" Accelerațiile necesare nu vor 
depăși accelerația gravității, ast
fel îneît condițiile de gravitate de 
pe bord vor fi asemănătoare celor 
terestre.

Cu toate că, pentru observa
torii pămîntești, călătoriile vor 
dura sute de ani, astronauții nu-și 
vor da seama de acest lucru. El 
vor avea senzația de a fi trăit în 
timpul călătoriei abia cîțiva ani.

Un amănunt Interesant : distan
țele uriașe ale universului vor pu
tea fi străbătute cu cantități de 
combustibil limitate, corespunzînd 
timpului propriu, căci procesele fi
zice în care combustibilul se va 
consuma se supun și ele dilatării 
relativiste a timpului.

Aceasta înseamnă că pentru o 
călătorie de 100 de ani pămîntești 
corespunzînd să spunem Ia 15 ani 
proprii, va fi nevoie de combusti. 
bil pentru numai 15 ani. In călă
toriile cosmice, cantitatea de com
bustibil necesară nu se va socoti 
deci la kilogram, cl 1a ora pro
prie, ceea ce constituie un avantaj 
hotărttor.

Mai mult, se presupune că astro
navele se vor alimenta cu gazul 
interstelar care conține o mare 
proporție de hidrogen și care va fi 
folosit în reacții de fuziune termo
nucleară. Desigur că realizarea 
tehnică a astronavelor fotonice 
constituie o problemă extrem de 
complexă, pe care n-o putem încă 
prevedea decît în liniile sale mari.

Astronavele fotonice vor permite 
astfel explorarea universului.

Ing. A. SCHWARZ
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Enigmele insulei 
a-n u iÉÉ

Undeva între America de 
Sud și Australia, se află o mică 
insulă stîncoasă, pierdută în 
pustietățile Oceanului Pacific. 
Descoperitorul ei, navigatorul 
olandez Roggeveen, a botc- 
zat-o „Insula Paștelui“, în a- 

Z mintirea zilei în care a zărit 
I contururile ei aspre desenîndu- 
«se la orizont. Localnicii o nu- 
♦ meau însă, cel mai ades, „Ra- 
ț pa-nui“.

De mai bine de două veacuri, 
lumea științifică dezbate pro
blema spinoasă a originii civi
lizației rapanueze. Erau oare 
creatorii acestei civilizații lo
cuitori băștinași ai insulei — 
sau au venit din altă parte, 
minați de necesitățile imperioa
se ale oricărei migrații ?

Statuile, uriașele statui înalte 
de 20 metri, sînt la fel de mute 
ca și tăblițele de lemn acope
rite cu semne ciudate. Iar in
sularii nu pot decît să repete 
vechile legende în care e vorba 
despre strămoșii lor, veniți 
din răsărit...

Se pare însă că recenta ex- 
Z pediție a savantului norvegian 

Thor Heyerdahl a adus o anu
mită contribuție la dezlega
rea enigmei. Intr-ndevăr. mem

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>ooooooooooooooocooooœxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)oooooooooooooooooo3cxxxxx>oaooooaoooocx5ôooooocxxjoooooocx>ooooooooooooooocxxx)3o
Lumina astrelor ne deschide 

spre infinit o fereastră prin care 
aflăm an de an tot mai multe 
despre lumea astrală. O urmăresc 
lunetele, telescoapele, aparatele 
bazate pe analiza spectrului. Nu 
poți să nu fi uimit de nenumă
ratele descoperiri smulse de as
tronomi licăririi slabe a stelelor.

Aceasta e „fereastra optică“. Dar 
cît de mare e ea? Și este oare 
singura posibilă ?

LUMINA constă din radiații e- 
lectromagnetice cu lungimea de 
undă cuprinsă între 0,4 microni 
(un micron este a mia parte din
tr-un milimetru) și 0,75 microni. 
Acestea sînt singurele radiații e- 
lectromagnetice la care este sen
sibil organul omenesc al văzului. 
Fereastra luminoasă de observare 
a cosmosului e deci foarte în
gustă.

Cele mai „lungi“ unde electro- 
magnetice sînt cele kilometrice 
(din familia undelor hertziene, 
radiofonice), iar cele mai scurte 
sint cele de ordinul milionimilor 
de microni (razele gama). Iar în
tre aceste extreme sînt alte „fa
milii“ (razele X, razele ultravio
lete, ruzele luminoase, razele in- 
fraroșii).

Oare alte mesajii electromagne
tice decît cele luminoase nu pu
tem capta pe Pămîntul nostru?

Primele răspunsuri la această 
întrebare ni le-au dat plăcile foto
grafice. Intr-adevăr, există plăci 
sensibile la radiațiile „învecinate" 
cu ' cele luminoase care „văd" și 
altceva decât vede ochiul omenesc. 
Aceste radiații „învecinate" sînt 
cele ultraviolete și infraroșii. Foto-

grafiind cerul înstelat, planetele 
sau Soarele cu ajutorul materia
lului fotografic sensibil la aseme
nea radiații, precum și prin alte 
procedee, astronomii au descoperit 
detalii noi ale corpurilor cerești 
cunoscute, și chiar astre cu totul 
noi.

De o deosebită utilitate s-au 
dovedit plăcile sensibile la infra- 
roșu și mai ales aparatele bazate 
pe celule fotoelectrice speciale. 
Cu ajutorul lor au fost găsite puz
derie de stele în regiuni ale ce
rului care optic păreau 
Explicația ? In primul rînd 
zele infraroșii sînt 
zătoare, reușind să 
obstacole care sînt 
pentru razele de 
doilea ritul, unele 
minoase, dar cu o 
suprafeței de sub 
vizibile nici prin cele mai puter
nice teleScoape, însă impresionea
ză aparatele sensibile la unde in
fraroșii, deoarece emit cea mai 
mare parte a energiei lor în do
meniul infraroșii al spectrului.

Un adevărat „Univers infruroșu“ 
se deschide astăzi în fața cerce
tătorilor cerului. Astronomii sînt 
deocamdată abia la porțile lui.

Astrele la radio

pământești de radio, dar care pot 
fi, de asemenea, rezultatul unor 
fenomene naturale), a căpătat în 
ultimii ani o importanță covârși
toare. Veștile pe care ni le aduc, 
dezvăluie la rîndul lor noi trăsă
turi ale lumii.

Radioastronomia, cea mai mo
dernă ramură a străvechii științe a 
astrelor, a operat de pe acum

diounde, cele mai multe în regiu
nea Căii Laptelui. Nu s-a dat 
totuși o importanță deosebită a- 
cestor descoperiri.

In luna februarie a anului 1942 
s-a petrecut însă un fapt cu totul 
deosebit. Mînuitorii instalațiilor de 
radar din Anglia, care 
avioanele germane, au 
că înregistrările le sînt 
tulburate de radiounde

urmăreau 
constatat 
puternic 

mister ioa-

vede nici o stea, provine o puter
nică emisiune radio.

Aceste fapte se cereau temeinic 
cercetate. In diferite țări ale lumii 
s-au construit instrumente specia
le pentru studii radioastronomice.

Un radiotelescop de mare pre
cizie și sensibilitate a fost termi
nat in 1957 in Uniunea Sovietică. 
Suprafafa totală a radiooglinzii 
sale atinge 400 metri pătrați.

pustii, 
ra- 

foarte pătrun- 
străbată unele 
de netrecut 
lumină. In al 
stele, slab lu- 
temperatură a 

4.000° nu sînt

in-Fereastra luminii, fereastra 
fraroșie, fereastra ultravioletă 
oare acestea sînt singurele prin 
care ne vorbesc astrele ? Nic'de- 
cum ! Fereastra undelor hertziene 
sau de radio (a undelor de tipul 
celor pe care le emit stațiunile

FERESTRE NOI
spre univers

centrului Galaxiei, în 
Săgetătorului, 
lor acestuia.

— Printre 
radiosurse se 
buloase 
noastre, 
fi mult 
emisiei

—
radiotelescoapele au obținut 
importante prin studiul emisiunii 
Soarelui, Lunii și planetei Jupi- 
ter. Variația radiației de unde 
radio a astrului zilei s-a dovedit 
a fi cel mai precis indiciu al in
tensificării sau slăbirii activității 
sale și a dat posibilitatea să se 
înțeleagă o serie de procese care 
rămăseseră multă vreme inexpli- 
cate. Studiul emisiei de radiounde 
a Lunii pare să confirme presu- 

e 
de

constelația
ca și a dimensiuni-

cele mai interesante 
numără diferite ne
cuprinsul Galaxieidin

al căror studiu a putut 
adincit datorită cercetării 
lor de unde radio.
sistemul nostru planetar, 

date

schimbări radicale în cunoștințele 
noastre despre cosmos.

Certificatul de naștere al radio- 
astronomiei datează cam lin anii 
1931—1932. Emisiunea de radio
unde a lumii astrale a fost des
coperită în căutarea sursei unor 
paruziți care turburau în mod 
inexplicabil recepțiile de radio o- 
bișnuite, pe lungimi de unde 
scurte (10—20 metri). Un radio- 
tehnician a stabilit că pe lungi
mea de undă de 15 metri, aceeași 
paraziți reveneau după o rotație 
complectă a Pământului (23 ore și 
56 minute), ceea ce dovedea ori
ginea lor astrală. In anii ce au 
urmat, s-au stabilit mai multe 
zone cerești din care veneau ra-

de I. M Ștefan

se. S-au întrebat mai întâi dacă 
dușmanul nu găsise vreun sistem 
de a le încurca munca, de a „bru
ia“ recepția. Adevărul s-a dovedit 
însă a fi altul. Instalațiile radar 
erau îndreptate spre Soare ; ori, 
la suprafața acestuia, se dezvolta
seră mari pete solare, care emi
teau undele supărătoare. Așa s-a 
descoperit emisiunea de radio
unde a Soarelui.

In anul 1947 s-a constatai 
tîmplător că dintr-un punct 
constelației Lebăda, unde nu

in
ai 
se

Și iată numai cîteva dintre ma
rile descoperiri datorate radio- 
astronomiei în ultimii ani :

— Deși acest lucru poate 
ciudat, astronomii cunoșteau 
de curînd mai puțin struc- 
generală a galaxiei noastre, 
a altor galaxii. Faptul că

să
pară 
pînă 
tura 
decît 
sîntem noi înșine cufundați in ea 
și existența unor vaste nebuloase 
obscure care opresc trecerea lumi
nii, explică pe deplin acest lucru. 
Studiul emisiunii hidrogenului' in
terstelar pe lungimea de undă de 
21 centimetri a permis stabilirea 
structurii spirale a galaxiei noa
stre.

— Tot radioastronomia a făcut 
tu putință stabilirea precisă a

punerea că suprafața acesteia 
acoperită de un strat gros 
praf: . ‘

Pînă acum am vorbit numai 
lina din direcțiile în care se dez
voltă cercetările radioastronomice: 
studiul surselor de emisiuni radio 
ale cosmosului. Există însă și o 
a doua, la fel de importantă. Este 
vorba de posibilitatea folosirii ra
darului in astronomie.

încă în anul 1928 fizicienii so
vietici L. S. Mandelstam și N. D. 
Papalexi au arătat posibilitatea de 
a se emite semnale radiofonice 
spre Lună, de suprafața căreia a 
cestea să se reflecte, întoreîndu-se 
sub formă de „radioecou“ pe Pă
mînt. Practic acest lucru a 
realizat pentru prima dată 
1946, cind locuitorii planetei no a-

de

fost 
in

»tre au intrat astfel pentru prima 
dată... în „comunicație“ cu Luna. 
Undele radiofonice trimise spre 
Lună pe lungimea de undă de 2,69 
metri, s-au întors pe Pămînt după 
numai 2,5 secunde, ceea ce a con
firmat exactitatea calculului făcut 
de astronomi în ce privește dis
tanța pînă la satelitul terestru. 
Ulterior această experiență a fost 
de mai multe ori repetată.

Se speră că prin „tehnica radio- 
ecoului“ se vor putea stabili mai 
exact unele distanțe astronomice 
din cadrul sistemului nostru pla
netar.

Radarul a servit de asemenea 
studiului stelelor căzătoare chiar 
în plină zi.

Tot prin metode radar au fost 
cercetate cu succes aurorele polare.

Acest foarte scurt bilanț al ra- 
dioastronomiei este bineînțeles 
provizoriu, căci avem de-a face cu 
o știință care se află abia la în
ceputurile ei.

In cîțiva ani — sau în cîteva 
decenii — progresele astronauticii 
ne vor permite să instalăm obser
vatoare astronomice dincolo de 
atmosferă (pe sateliții artificiali, 
în Lună, pe asteroizi).

Gine știe de când încearcă să 
intre în comunicație cu noi locui
torii unor lumi îndepărtate și cine 
știe dacă nu se pierd mesajele lor 
(absorbite de atmosferă, deoarece 
sînt transmise pe lungimi de undă 
care nu pot ajunge pe Pământ).

Prea multă fantezie ? Dar oare 
în secolul nostru, secolul energiei 
atomice și sateliților artificiali ai 
pământului se mai poate vorbi de 
un exces de fantezia ?

brii expediției au găsit o «ta-x 
tuie foarte asemănătoare cu fi-i 
gurile de piatră de la Tihua- Z 
naco (America de Sud). Mai t 
mult încă, desenele de pe ♦ 
stînci înfățișează bărci cu trei f 
catarge, făcute din trestie, ai- | 
doma celor care brăzdează și Z 
astăzi apele unui lac, situat tot Z 
în America Latină... î

Din păcate, expediția lui Z 
Thor Heyerdahl n-a izbutit Z 
să dezlege și misterul tăblițe- î 
lor de lemn pe care se păstrea- Z 
ză urmele scrierii „Kohau rou-f 
go rongo“... î

In 1872, la 150 de ani de la Z 
descoperirea insulei, renumitul Z 
explorator rus Micluho-Maclai I 
nublica un articol în care arăta ♦ 
marea însemnătate a acestor f 
tăblițe, socotite de el drept mo-1 
numente ale vechii scrieri ra- Z 
panueze. De atunci, nenumărați Z 
oameni de știință au încercat * 
zadarnic să descifreze semnele Z 
zgîriate pe „tăblițe“.

Și iată că în 1941, cu puțin o 
înainte de începerea războiu-Z 
lui, școlarul sovietic Boris J 
Kudreavțev comunică rezulta- * 
tele studiilor sale asupra ace- Z 
stei probleme. Comparind sem- î 
nele de pe patru tăblițe, el a- ' 
junge la concluzia că textul * 

♦ este același sau aproape aceiași. I 
Kudreavțev a mai dovedit că Z 

. textul de pe tăblițe trebuie ur- J 
mărit de la stânga spre dreapta I 

’ și nu invers. Z
Nu voi aminti aici toate des-t 

coperirile adolescentului care *. 
avea să moară pe front, luptînd Z 
ca voluntar în Marele Război I 
pentru Apărarea Patriei. Con-I 
cluzia sa principală este că Z 
avem de-a face cu o creație I 
independentă a vechilor locui-1 
tori, neimportată și neîmpru- Z 
mutată de nicăieri. O creație î 
a triburilor venite pe insulă cu Z 
multă vreme în urmă.,. Z

In prezent, pretutindeni seZ 
desfășoară o intensă muncă de Z 
descifrare a lui „Kohau rongo î 
rongo“. Cercetătorii de la In- Z 
stituțul de Etnografie din Le-J 
ningrad presupun că peste doi- * 
trei ani vom putea citi „tăbli- T 

s“. Să nădăjduim că odată 
aceasta vom afla dezlegarea 

ț integrală și definitivă a tuturor 
or „Insulei Paștelui“.

ION HOBANA
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Contribuția tineretului
LA IEFTINIREA

produselor finite
De curînd, tineretul uzinei 

ț,I. C. Frimu“ din Sinaia s-a ală
turat inițiativei tinerilor din Re
șița, angajîndu-se — la rîndul său 
— să economisească în cursul aces
tui an, cantitatea de 138.000 kg. 
metal.

Există toate premisele ca acest 
angajament să fie îndeplinit de
oarece tinerii din această uzină, 
au în urma lor o bogată expe
riență și realizări însemnate în 
ceea ce privește economiile.

Colectivul uzinei „I. C. Frimu“ 
Sinaia a pornit, la începutul anu
lui trecut, o mare acțiune pentru 
realizarea de cît mai inulte eco
nomii. In cadrul unei consfătuiri 
de producție tînărul strungar Gh. 
Chivu și-a chemat tovarășii de 
muncă din uzină la întrecere pen
tru realizarea fiecărui produs fi
nit la un preț de cost cît mai 
scăzut. In răstimpul care s-a scurs 
colectivul uzinei a înregistrat suc
cese importante.

Nu de mult comitetul uzinal 
U.T.M. a analizat modul în care 
tineretul a contribuit, prin econo
miile realizate, la reducerea pre
țului de cost al fabricatelor uzinei. 
Iată cîteva din constatările ce au 
fost făcute cu acest prilej.

Triumfă spiritul înnoitor
Vasile Cașarog se numără prin

tre cei mai inimoși tineri din uzi
nă. El conduce de multă vreme 
brigada tinerilor rectificatori din 
sectorul A. Multă vreme s-au gîn- 
dit rectificatorii cum ar putea 
realiza și ei economii. La început 
nu prea se întrezăreau perspective.

Piesele veneau gata prelucrate de 
la strung. Deci la materia primă, 
nici vorbă de economii. Poate la 
pietrele de polizat și la diaman
tele industriale s-ar putea 
ceva — și-au zis 
Primele încercări au fost infruc
tuoase. Consumul 
diamantelor nu putea fi redus cu 
nici un preț. Ei n-au renunțat 
însă. După un timp au găsit o so
luție destul de îndrăzneață care 
constă în schimbarea ordinei ope
rațiilor, grupîndu-le după asemă
narea lor. Conducerea sectorului 
nu s-a împotrivit. Rectificatorii 
au început să lucreze acum după 
sistemul conceput de ei. Care a 
fost efectul ? Modificînd ordinea 
operațiilor a fost redus la jumă
tate numărul pietrelor de polizat 
folosite pînă atunci. In mod di
rect a fost economisit și diamantul 
necesar rectificării pietrelor eco
nomisite.

Valoric, rezultatele tinerilor rec
tificatori au înregistrat pe ultimele 
șase luni ale anului 1957, suma dc 
11.400 lei economisiți.

La sectorul C lucrează 
tinerilor strungari al cărei 
săbii e Gheorghe Chivu. 
de a propune întrecerea 
reducerea prețului de cost 
care produs în parte, 
strungar s-a sfătuit cu 
din brigadă. Era necesară adeziu
nea lor. Aceasta izvora din dorin
ța strungarilor de a fi ei înșiși în 
fruntea luptei pentru economii. 
Au început de îndată să cerceteze 
căile ce îi vor duce la realizarea 
scopului propus. O atenție deose
bită au acordat folosirii raționale 
a sculelor. Acum se poate spu
ne cu certitudine că au izbutit. 
Strungarii au adus înnoiri lucru
lui modificînd forma unor scule, 
inversînd și ei ordinea operațiilor 
de prelucrare etc. Iar urmarea a- 
cestor străduințe e oglindită în 
faptul că lunar ei fac economii la 
scule ce ating suma de 10.000 lei.

Strungarii din brigada lui Gheor
ghe Goran, fac economii de mate
rie primă. Ei măsoară cu multă 
atenție barele de metal înainte de 
retezare. Grosimea lamei cuțitului 
au redus-o la jumătate. Și astfel 
de aici puțin, de colo puțin, sc a- 
dună. La o bară ies cîte două, 
trei piese în plus. Valoarea ace
stora se ridică la suma de 11.000 
lei.

La uzina I. C. Frimu tinerii s-au 
încadrat cu mult suflet în ofensi
va dusă pentru ieftinirea produse
lor finite.

i

Bilanț și recompensă

face
atunci băieții.

pietrelor și al

brigada 
respon- 
înainte 
pentru 
pe fie- 
tînărul 

tovarășii

sînt economii, realizate de tinerii 
muncitori.

Conducerea a apreciat în dese 
rînduri activitatea 
rutului. Comitetul 
străduit să cultive 
rilor dorința de a lupta împotriva 
risipei, dc a folosi din plin fie
care bucată de metal, fiecare scu
lă, fiecare gram de material au
xiliar. Conștiința tinerilor reflec
tată prin străduința de a da pro
duse cît mai bune și mai ieftine 
a crescut. O dovadă a acestui fapt 
o constituie și economiile reali
zate. Iar tinerii sînt mîndri că în 
acțiunea patriotică de reducere a 
prețului de cost al produselor fi
nite și-au adus și ei aportul. In 
același timp, tovarășii din condu
cerea uzinei s-au îngrijit de stimu
larea materială a celor mai buni 
tineri economi acordîndu-le premii 
din fondul întreprinderii.

Rectificatorii din brigada lui 
Cașarog, dc pildă, au fost premiați 
în două rînduri cu sume 
între 150—200 lei.

Strungarii din brigada 
vu au fost și ei premiați 
rînduri. Dumitru Ivan, 
Stanciu, Gheorghe Chivu 
ai acestei brigăzi au primit odată 
cîte 200 lei iar altă dată cîte 
300 lei, drept premiu. Exemple 
de acest fel s-ar putea da încă 
multe. Stimularea bănească a ti
nerilor economi care se află în
atenția conducerii uzinei a dus
la intensificarea luptei pentru e- 
conomii.

rodnică a tine- 
U. T. M. s-a 
în rîndul tine-

cuprinse

lui Chi- 
în două 
Roniică 
membri

★

Iți place mărțișorul ?
(Foto AGERPRES)

La sfîrșitul anului 1957 a fost în
cheiat obișnuitul bilanț. Colectivul 
uzinei și-a realizat sarcina de plan 
cheltuind cu 2.373.000 lei mai pu
țin decît prevederile stabilite. 
Din suma aceasta peste 700.000 lei

Au trecut aproape două luni din 
anul 1958. Comitetul U.T.M. 
al uzinei „I. C. Frimu“-Sinaia și-a 
propus să urmărească mai înde
aproape activitatea tinerilor eco
nomi. Bilanțul încheiat pe anul 
1957 a arătat experiența pozitivă 
acumulată de cîteva brigăzi de ti
neret. Extinderea acțiunii de eco
nomisirea materiei prime, a scule
lor și a materialelor auxiliare în 
rîndul tuturor brigăzilor, populari
zarea rezultatelor dobîndite pînă 
în prezent, generalizarea experien
ței pozitive, precum și grija pen
tru stimularea tinerilor fruntași 
în lupta pentru economii, iată cî
teva din obiectivele activității de 
început de an pe care și le-a pro
pus comitetul U. T. M. de la uzi
na „I. C. Frimu“-Sinaia. Conți- 
nuîndu-și activitatea în aplicarea 
inițiativei tinerilor de la Reșița, 
el poate obține succese și mai 
mari.

I. ȘINCA

UN IMPORTANT
sector de activitate

■ - -

pentru tinerii coiectiviști
(Urmare din pag. l-a)

de

6 tineri 
fermele 
vaci, la 
de nu.

zit de ei, pentru că mai mult 
două treimi din cei 97 conducă
tori de atelaje sînt tineri, iar noi 
am pornit însămînțările din anul 
acesta cu atelajele noastre.

Tot tinerii au fost aceia care 
au însilozat anul trecut cele 900 
de tone de porumb. Avem 
care lucrează efectiv în 
de animale, la porci, la 
oi. Destul de puțini față
mărul mare de tineri colectiviști 
și de numărul celor care deser
vesc sectorul zootehnic (39). To
tuși, roadele muncii lor sînt bune. 
Prin îngrijirea atentă a animale
lor pe care le-au avut în primire, 
prin furajarea lor rațională și 
prin respectarea igienei, au reu
șit să reducă la zero mortalitatea 
ia vaci și la porci și la unu la 
sută la oi. Astfel se explică creș
terea numerică a animalelor noas
tre prin prăsilă.

— Cunoașteți ce și-a propus or
ganizația de bază U.T.M. din 
gospodărie să întreprindă pentru 
antrenarea tineretului la vreo ac
țiune în legătură cu creșterea a- 
nimalelor ?

— Precis n-aș putea să spun. 
Sînt convins însă că tot ei își vor 
asuma răspunderea însilozării po
rumbului, care în anul 
fost executată așa cum scrie 
carte. Din păcate, n-a 
colaborare strînsă între 
ția de bază U.T.M. și conducerea 
gospodăriei. N-a existat nici pre
ocupare din partea utemiștilor de 
a sădi în mijlocul tineretului dra
gostea de meseria de crescător de 
animale. Nu s-au organizat în a- 
cest sens conferințe cu caracter 
zootehnic, tinerii nu citesc cărți 
și broșuri de specialitate, nu în
treprind nimic pentru a se cali
fica în meseria de crescător de 
animale. Despre planurile lor, re
lații mai multe poate să dea se
cretarul organizației de bază 
U.TJM.

Secretarul organizației de bază 
U.TM. repara semănătorile 
podâriei.

— Am aflat cîteva lucruri 
legătură cu contribuția tinerilor 
colectiviști la dezvoltarea secto
rului zootehnic. Consider totuși 
că organizația de bază U.T.M. și-a 
propus și alte acțiuni menite să 
sprijine realizarea sarcinilor spo
rite și a obiectivelor noi din pla
nul gospodăriei.

trecut a 
la 

existat o 
organiza-

gos-

în

— Deocamdată n-am întreprins 
nimic. Acum alcătuim un plan în 
care am prevăzut să includem 
oîteva puncte importante în legă
tură cu contribuția noastră direc
tă la dezvoltarea șeptelului pro
prietate comună. Bine înțeles că 
unul din aceste puncte va fi în- 
silozarea porumbului, 
care am executat-o și anul

★

Inițiativele organizației 
ză U.T.M. din gospodăria 
tivă „Grivița Roșie“, așa 
confirmat secretarul, sint 
camdată numai in faza de pro
iect. Pină acum, in acest an nu 
s-a întreprins nimic concret. Și 
în gospodărie sint peste 100 ute- 
miști și foarte muiiți tineri neute- 
miști. Activitatea lor s-a rezumat 
insă aproape exclusiv la munca 
cimpului. Convingerea virstnicilor 
din gospodărie este aceea că ti
nerii colectiviști constituie o for
ță care, călăuzită cu pricepere, ar 
putea înfăptui multe alte treburi 
folositoare. Nu există însă o le
gătură strinsă între organizația 
de bază U.T.M. șl conducerea 
gospodăriei. Din această cauză, 
multe treburi importante de inte
res obștesc se rezolvă adesea 
fără participarea activă a tinere
tului.

Dezvoltarea serioasă a sectoru
lui zootehnic pe baze științifice 
cere oameni bine pregătiți, dor
nici de învățătură, dornici să 
traducă în fapte învățătura. Cine 
alții decît tinerii ar fi cei mai 
indicați să meargă la școli de 
crescători de animale, de briga
dieri zootehnici?

Dacă la munca cimpului sau 
în alte acțiuni de interes obștesc 
munca tinerilor colectiviști a 
fost apreciată, nu aceiași lucru 
se poate spune despre contribu
ția lor la creșterea animalelor. 
Au fost unii ca Marin I. Neacșu. 
Marin Androne. Cristea Voicu și 
alții care au lucrat o săptămînă, 
două la oi, la vaci și la porci, 
ca apoj să se lase păgubași. 
Comportarea lor a creat o impre
sie destul de neplăcută care s-a 
răsfrînt asupra tuturor celorlalți 
tineri.

Organizația de bază U.T.M. 
n-a combătut comportarea aces
tora și n-a întreprins nimic pen 
tru ca să întărească prestigiul 
tinerilor colectiviști. Din această 
cauză conducerea gospodăriei, cu 
toate că a apreciat munca tineri
lor in celelalte sectoare, a ezitat

lucrare pe 
trecut.

de ba
co! ec- 

cum a 
deo-

să le încredințeze acestora de
servirea sectoruihii zootehnic.

Pentru ca tinerii din gospodă
ria colectivă „Grivița Roșie“ să 
cîștige deplina încredere a vîrst- 
n ici lor, este necesar ca planul 
de muncă al organizației de 
bază U.T.M., axat pe cele mai 
importante obiective ale pianului 
de producție al gospodăriei, să 
se transforme în fapte.

Biblioteca populară din Calea 13 Septembrie dintre
focarele ce răspîndesc lumina cărții în cartierele Capitalei 

noastre

Distincții înmînate cu prilejul 
aniversării luptelor 

muncitorești din februarie 1933
Joi după-amiază a avut loc 

solemnitatea înmînării Ordinului 
„Apărarea Patriei“ cl. Il-a Atelieie- 
lor C.F.R. Pașcani, uzinei meca
nice din Ploești și Complexului 
feroviar Dej cu prilejul celei de a 
25-a aniversări a eroicelor lupte 
ale muncitorilor ceferiști și petro
liști din ianuarie-februarie 1933.

La Pașcani solemnitatea a fost 
deschisă de tov. Constantin Nislor, 
președintele sfatului popular re
gional Iași, care după citirea 
Decretului Prezidiului Marii Adu
nări Naționale prin care se con
feră Atelierelor C.F.R. Pașcani 
Ordinul „Apărarea Patriei“ cl. II-a, 
a felicitat călduros colectivul aces
tei unități feroviare urîndu-i noi 
succese în munca dq viitor. Au 
mulțumit pentru acordarea înaltei 
distincții Constantin Ursuleanu,
directorul atelierelor, muncitorii
Constantin Mircea și Maxim Mol- 
doveanu, participanți la grevele
din februarie 1933, ing. Gh.
lonescu, tehnicianul Epure Sam- 
son și muncitorul Gh. Poliac.

Adunarea a trimis o telegramă 
de salut Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
guvernului R. P. Romîne și Pre
zidiului Marii Adunări Naționale.

februarie 1933 și tînărul muncitor 
Marin Florea.

Colectivul uzinei mecanice din 
Ploești s-a angajat să îndepli
nească planul de producție pe a- 
cest an pînă la 20 decembrie 
1958.

★

La Dej solemnitatea înmînării 
Ordinului „Apărarea Patriei“ clasa 
II-a Complexului feroviar — Dej 
a avut loc la Depoul de locomo
tive Dej-Triaj. Au participat nu
meroși muncitori, tehnicieni, ingi
neri și funcționari din cadrul 
complexului, participanți la 
luptele din 1933, reprezentanți ai 
organizațiilor de partid și de stat. 
Tov. Culcsar Francisc, președin
tele comitetului executiv al sfa
tului popular regional care a în- 
mînat înaltu distincție, a felicitat 
călduros pe ceferiștii din Dej. Au 
mulțumit pentru distincția acor- 
dată în numele ceferiștilor com
plexului muncitorii Ion Bătrîn, 
loan Huruban, Alexandru Anga 
și Viorel Reinhard. Ei și-au luat 
angajamentul de a munci mai 
mult și mai bine pentru îmbună
tățirea continuă a transportului 
pe calea ferată.

intîlnire cu membrii 
orchestrei Filarmonicii 

de Stat
Joi după amiază a avut loc tn 

sala de marmoră a „Casei Sclnteii" 
o întîlnire prietenească organizată 
de Ministerul Invățămlntului și 
Culturii și Institutul Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu Străină
tatea, cu membrii orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", înapoiată recent 
din turneul întreprins în Uniunea 
Sovietică, Finlanda și Suedia.

La întîlnire au luat parte acad. 
Atanase Joja, ministrul lnvăță- 
mlntului șl Culturii, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, acad. 
Mihail Ralea, președintele Institu
tului Romîn pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea, Constanța 
Crăciun, adjunct al ministrului 
Invățămlntului și Culturii, Al. Bui- 
can, vicepreședintele 
personalități ale vieții 
artistice din Capitală.

I.R.R.C.S., 
culturale și

(Agerpres)

I nformații
Delegația Academiei de Științe 

a U.R.S.S. in frunte cu acad. M. 
P. Kostenko, membru în Prezidiul 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
directorul Institutului de electro
mecanică a făcut o vizită la Insti
tutul de studii romîno-sovietic, 
tinde a fost primită de acad. P. 
Constantinescu-lași, directorul In
stitutului. Membrii delegației so
vietice s-au interesat de activitatea 
institutului și au stabilit unele 
forme concrete de colaborare între 
Institutul de studii romlno-sovie- 
tic și institutele de 
țifice din cadrul 
Științe a U.R.S.S.

cercetări știin- 
Academiei de

★

a părăsit Os
tri patrie An- 

și dansuri al

Joi după-amiază 
pitela înapoindu-se 
samblul de ctntece 
casei de cultură a muncitorilor din
transporturi din Sofia care a par
ticipat la manifestările prilejuite 
de aniversarea a 25 de ani de la 
luptele ceferiștilor și petroliștilor 
din februarie 1933.

★

Joi 20 februarie, prof. dr. Port- 
nov Foma Grigorievici, șeful La
boratorului de geroionoterapie al 
Institutului de medicină experi
mentală >al Academiei de Științe a 
R. S. S. Letone, oare ne vizitează 
țara la invitația Ministerului Să
nătății și Prevederilor Sociale, 
a făcut o vizită la Institutul 
de neurologie ,,I. P. Pavlov“ al A- 
cademiei R. P. Romtne, unde a 
avut o întrevedere cu acad. prot. 
A. Kreindler, 
tului.

directorul Institu-

( Agerpres).

VIE ACTIVITATE
ÎN CAMPANIA 
ELECTORALA

★ ★ ★

La o casă a alegătorului
Bulevardul „30 

Decembrie“ nr. 75. 
La prima vedere o 
clădire modestă, oa
recare. Doar o firmă 
nu prea mare, roșie, 
care arată că aici se 
află „Casa alegătoru
lui“, modifică oare
cum decorul obișnuit. 
Și totuși, de mai 
multe zile, clădirea 
aceasta e centrul u- 
nei atenții deosebite. 
Nu e zi în care pe 
aici să nu se perin
de 100—150 de oa
meni, dintre care 
foarte mulți tineri.

— Și vizitele aces
tea încep ' 
neață, ne 
ponsabilnl 
gătorului.

De aceasta ne-am 
convins și noi. In 
sala marc, amenaja
tă cu gust, a „Casei 
alegătorului“ a in
trat o femeie.

— Locuiesc pe
strada Sandu Cluce- 
ru, se adresează 
spuneți-mi, vă 
unde va trebui 
votez Ia 2 martie ?

Responsabilul „Ca
sei alegătorului“ îi 
explică amănunțit 
unde se află centrul 
de

de diini- 
spune res- 
casei ale-

ca, 
rog;

să

votare de care a-

ce stra-parține, pe 
dă. la ce număr.

De fapt, în fiecare 
dimineață pe la „Ca: 
sa alegătorului“ se 
perindă numeroși ce
tățeni. Unii nu știu 
Unde e cehlrul de a- 
fișare a listelor de 
alegători, alții cer 
lămuriri în legătură 
cu tehnica votării 
«au alte informații. 
Activitatea cea mai 
bogată a „Casei ale
gătorului“ se desfă
șoară însă după a- 
miaza. In fiecare zi, 
aici se organizează 
diferite conferințe în 
legătură eu alegerile, 
întîlniri între candi
dați și alegători, au
diții muzicale, se dau 
informații ele

— Zilele trecute — 
ni se spune 
Ana Păun, 
organizației 
din cartier, 
alegătorilor 
„Rolul deputatului în 
slujba poporului“. 
S-au ținut, de ase
menea. conferințele : 
„Alegerile din trecut 
și cele de astăzi“, 
„Realizările Sfatului 
popular ale raionu
lui „23 August“ ob
ținute în ultimii ani“ 
și altele. După ace»-

— tov. 
secretara 

PAI R. 
a vorbit 

despre

te conferințe, forma
ții artistice ale uzi
nelor „23 August“, 
ale căminului cultu
ral din Dobroiești, au 
prezentat programe 
artistice.

Nici tinerii alegă
tori n-au fost uitați. 
Nu de mult, bătrînul 
muncitor Vasile Stru- 
garu, s-a întîlnit cu 
tinerii din 
care votează 
prima dată, 
vorbit despre 
turile electorale 
care se 
rii din 
stră ca 
tehnica 
această 
participat 
de tineri printre care 
Constantin Tornei, 
Grigore lonescu. Con
stantin Duinitrescuși 
alții.

La „Casa alegăto
rului“ din bulevar
dul „30 Decembrie“ 
nr. 75 luminile ard 
în fiecare zi pină 
seara tîrziu. Tinerii 
consultă ziare, dife
rite. broșuri, cer lă
muriri și ascultă di
ferite expuneri în 
legătură cu campania 
electorală.

cartier 
pentru 

Le-a 
drep- 

de
bucură tine- 
patria

. votării, 
întîlnire

circa

no a- 
despre

I.a
au
30

J. ALPIN

Corespondenții voluntari prezintă pe

tinerii candidați ai F. D. P 
de la locul lor de muncă

(Urmare din pag. l-a)
se preocupă de educarea poli

tică a utemiștilor ; de asemenea 
organizația acordă o mare aten
ție problemelor de producție, în
cărcării și descărcării la timp a 
vagoanelor, fiecare utemist st 
duindu-se să le trimită cît mai 
urgent acolo unde se cere.

Cetățenii din cartierul Lazul 
Baciului n-au însă un magazin 
alimentar. Ei s-au sfătuit mai de 
mult cu deputatul lor și i-au ce
rut să fie remediată această lipsă.

el
Ion Huzău a adus la cunoștința 
sfatului popular orășenesc dorința 
lor. Clădirea este acum aproape 
gata. In ziua alegerilor, magazi
nul va intra în funcțiune.

Inginera agronom

tov. Gheorghe
directorul uzinei, Ene

★

In seefia de co
regrafie a Școlii 
de artă popu
lară din Arad.

La Ploești, după citirea Decretu
lui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, prin oare se conferă 
uzinei mecanice Ordinul „Apărarea 
Patriei“ d. II-a, tov. Gheorghe 
Stan, președintele sfatului popular 
regional Ploești a felicitat pe 
muncitorii acestei importante 
uzine de reparat utilaj petrolifer.

Au mulțumit pentru înalta dis
tincție primită 
Gătej,
Petre, participant la luptele din

OOOOOOQOCXXXXXXXXXXiOCOOOOODOC&XiOCXXXXXMXXXXXSaXiCqiqntXX!^^
Luptam atunci aproape de 

Brno cînd ne-am întîlnit. Ispră
viserăm de mult cu eliberarea 
Romîniei. Mi-au spus tovarășii 
mei de unitate că te-au cuno
scut la Leș lingă Oradea... Cînd 
dumneata cu tancurile batalionu
lui pe care-l comandai ai despre- 
surat niște formațiuni de ale noa
stre încercuite de nemți. Da, a 
fost greu la Oradeal Apoi, mi se 
țtare, am mers cam în același 
pas. Noi pe la Debrețin, iar 
dumneata mai la stingă cu 
tancurile în sprijinul unităților 
romine care luptau pe teritoriul 
Ungariei și mai departe.

Așa dară, terminaserăm de 
curățat și teritoriul Ungariei și 
pe al Cehoslovaciei cînd ne-am 
întîlnit aproape de Brno. Dum
neata te bărbiereai la o margine 
de drum într-o prăfărie ca a- 
ceeal Eu treceam pe șosea spre 
unitatea mea. Aveam pistolul de 
gît și-mi ardeau obrajii și bu
zele. Am stat de vorbă, 
dat 
cu 
pră. 
dau

lelalte de tancuri sovietice își 
continuată marșul, neavînd vite
ză. Capul coloanei intră în vad 
gemîna amarnic și văzui îndată 
tanc cu tanc ureînd pe malul 
dimpotrivă parcă scuturîndu-se 
și strănutînd din nări. Așadar 
planul nemților începuse a fi 
zădărnicit, iar unitatea aceea în 
care se afla și tancul cu unspre
zece stele era dar că avea mi
siunea de a nimici capcana.

A început învălmășeala în 
acea dumbravă în hățiș mărunt 
și des din care se vedeau numai 
turelele și țevile de tun. Ai dra
cului hitleriști I Ferit loc găsi-

*
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Printre răsadnițele de roșii tim
purii, pe cîmp unde se Împrăștie 
îngrășăminte chimice, acolo unde 
se tratează și se selecționează 
sămința sau unde se fac probele 
de germinație la culturile de pri
măvară, sfatul ei nu lipsește. Tî- 
năra ingineră agronom Paula 
Cricetoiu este harnică și price
pută. Pentru recolta anului acesta, 
împreună cu colectiviști) din 
G.A.C. „Viața Nouă“ și-a propus 
să obțină peste 1.800 kg. grîu 
boabe la hectar și peste 3.200 kg. 
porumb boabe la hectar.

Ca belșugul gospodăriei colec
tive să fie asigurat printr-o mun
că de calitate a făcut din cursu
rile agrotehnice organizate în 
gospodărie, o adevărată școală 
pentru colectiviști. Le-a vorbit 
despre sol, temperatură, umidi
tate, despre cultura și Îngrijirea 
plantelor, despre importanța în
grășămintelor și altele. Țăranii 
muncitori din comuna Poiana 
Mare o cunosc și ei, pentru că tî- 
năra Paula Cricetoiu nu a rezu
mat activitatea ei de răspindire 
a științei agrotehnice numai In 
gospodăria colectivă, unde mun
cește ca inginer agronom, ci a 
ținut nenumărate conferințe la 
căminul cultural și stația de radio
amplificare.

De aceea ea se bucură de Încre
derea întregii comune care a pro
pus-o candidat al F.D.P. în cir
cumscripția raională 17 Poiana 
Mare din regiunea Craiova.

E. COCORA

Mi-ai
în dar briceagul acela 

prăsele de corn de ca
ii ' păstrez și azi. Nu 

voie nimănui să-l folosească. 
Ei drăcie! Păi cum așa ? Ast
fel de amintiri n-au decît aceia 
care au călcat împreună peste 
moarte I Ți-am dat și eu talia- 
cherea aceea de alpaca pe care 
mi-au dăruit-o muncitorii din 
Jemberovțe ca amintire pentru 
eliberarea orașului lor de către 
panduri. (Nu vă fie cu bănat 
tovarăși muncitori din Jembe
rovțe, dar din orașul vostru mai 
am o amintire : o schijă pe care 
mi-au scos-o la San-bat din 
pulpă. Ș-apoi știam eu bine, ■ 
cînd am dat-o, că o să f ' 
totul și cu totul de acord

Și cum vorbeam noi mă uitam 
la tancul dumitale. Avea pe el 
douăsprezece steluțe albe (uns
prezece mai spălăcite iar ultima 
abia se uscase). Am mai văzut 
atunci în consta tancului un 
proiectil neexplodat, intrat pe

fiți cu 
l!)

jumătate. Așa ceva s-a mai au
zit pe front dar această imagine 
o mai văzusem eu undeva. Și 
într-adevăr o mai văzusem; 
mi-am adus aminte după ce ai 
plecat cu brigada spre Brno... 
Eram în drum spre Vierul, 
înaintea noastră trecuse o divizie 
romînească ce era angajată în 
luptă. Un corp de tancuri so
vietice venea din urmă grăbin- 
du-se să ajungă în sectorul uni
tăților romînești pentru a le 
sprijini. Unitățile de tancuri se 
grăbeau. Au trecut pe lingă noi 
nechezînd și aruneînd din șenile 
bulgări, ca niște armăsari năz
drăvani. Mi-au 
atras atenția 
steluțele albe de 
pe tancuri — 
mărturii ale iz- 
bmzilor. Numă- 
rai în goana lor: 
cinci; patru; TT T ȚX f "V
șapte; trei. Unul I I I M H I J M
ivea unsprezece. 1 >71 7
Unsprezece vic
torii!

Tancurile tre
ceau, treceau 
grăbindu-se că
tre p o du l de 
peste un rîu cu 
vadul milos. Ca
pul coloanei nu ajunsese încă la 
pod și din dreapta,, dintr-o dum
bravă, porniră limbi de foc și 
bubuituri. La puțin timp podul 
sări în aer. Era clar că nemții 
organizaseră o capcană. Ingro- 
paseră in țărînă și frunze o în
treagă unitate de tancuri, și 
voiau ca în cel mai rău caz să 
zădărnicească ajutorul tancurilor 
sovietice care se îndreptau spre 
diviziile romînești.

A fost un moment de derută, 
cam cît ai aprinde o țigară. Apoi 

. deodată s-a limpezit totul: uni
tatea aceea ale căror steluțe le 
numărasem o luă brusc la dreap
ta, în goană, spre dumbrava po
menită, în timp ce unitățile ce-

sprezece tancuri sovietice ou 
douăsprezece echipaje au rămas 
acolo. Ale nemților au rămas 
toate: douăzeci și patru I

Cînd am ajuns și eu la vad, 
m-au întrecut din urmă tancu
rile cele mîndre, victorioase, și 
înciudate. In fruntea lor, intră 
în vad tancul cel cu douăspre
zece stele. Avea în coastă un 
proiectil neexplodat intrat pînă 
la jumătate, ca un junghi.

lur că ai fost dumneata tova
rășe Vinogradov. Te grăbeai și 
dumneata să dai ajutor armatei 
țării mele. Iți mulțumesc. Acolo 
ai vopsit și a douăsprezecea

In preajma celei de-a 40-a aniversări
a Armatei Sovietice

NEUITAT
lupta

seră. Vă căutați ca orbeții prin 
sihlă. Motoarele urlau, tunurile 
trăzneau nici nu mai știau care 
cine era. Se bateau ca taurii cei 
sălbateci și ca mistreții cu vre
un dușman din cei mai aprigi. 
Cam așa, cam așa dar de alte 
proporții! Boncăleau tancurile 
și scurmau lăstărișul pînă n-au 
mai rămas decît cioturi de co
păcei, rîmături de șenilă și 
tancuri în flăcări și fum. Iar 
printre rămășițe și fumărai, cine, 
se invîrtea mergînd încă înfu
riat ? Tancul acela cu unspre
zece steluțe albei

De pe locul luptei se înălțau 
suluri de fum către cer. Ardeau 
tancurile; ardeau oamenii. Două-

comună
pe tanc. Ce te făceai dacă 
ținea războiul ? Lungeai

stea 
mai 
țeava ?

A sunat ceasul victoriei; și 
care încotro. Eu am venit în 
tară. Dar dumneata mai aveai 
le furcă cu japonezii. Mi-a po
vestit despre dumneata 
romîn, unul 
■lin Boldești 
a fost și el 
de tancuri 
\m auzit 
dumitale de 
Manciuriei. Lasă, 
știu și pe dumneata, și-ți cunosc 
și echipajele. N-am văzut eu 
acolo lingă Brno, steluțele ace
lea albe vopsite pe țevile tunu-

un 
Ion Stroe Nlc.olae. 
de lingă Mizil cari 
cu brigada voastră 

pînă la Port-Arlhur. 
de toate isprăvile 

prin smârcurile 
lasă, că te

rilor ? Nu însemnau acelea tot 
atitea tancuri fasciste puse cu 
boțul în țărînă ?

Hei, tovarășe Vinogradov, 
tovarășe Vinogradov, de atunci 
a curs iară multă apă pe rîurile 
și fluviile din care am băut 
laolaltă romîni și sovietici, cu 
pumnii căuș și ne-am spălat sol- 
dățește cu chiote și stropituri pe 
haine. Ne-au prins Oltul, Mure
șul și Crișurile chipurile în 
unda lor și nu ne mai uită. Ne 
țin minte Tisa și Gronul. Iar 
Dunărea adună toate apele a- 
cestea și toate imaginile noastre 
și ale voastre frați sovietici și le 

varsă în marea 
mare care iarăși 
ne unește. Iar 
din Marea noa
stră Neagră bu
hul acestor vi
tejii de la Sta
lingrad la Ber
lin, de la Volga 
la Elba, se var
să 
nă 
te 
nele pămintului. 
Crezi că duș
manii nu le 
văd și nu le des
cifrează ? Ba le 

descifrează frate al meu Vino
gradov și se cutremură. 
Se cutremure I

Nu mi-ai mai scris și 
nu ți-am mai scris. Au 
cam 
de 
mei de la Moscova că ai fi 

■îmbrăcat haine de „pace" cum 
le spuneai dumneata hainelor 
civile. Și că faci niște minuni cu 
plante și cu ierburi în nu știu 
care institut științific. Fă mi
nuni dragul meu, fă ! 
are nevoie de minuni de 
de care faci dumneata, ca să 
trăiască mai bine.

nu vreau război, 
război că ne-a 
cap. $i pentru

Noi nu 
ajuns pină 
că războiul 
distrugere.

în M edit ara
și mai depar- 

în ocea-

Las’ să

zece ani. Am 
la niște cunoscuți

nici eu 
trecut 
înțeles 

ai

Lumea 
acelea

Am îmbrăcat și eu hainele de 
pace. Cu ce mă ocup ? Scriu. 
Scriu pentru prietenia noastră. 
Pentru pace, ca să nu fie război.

Eu
vrem 
peste
înseamnă moarte și

★

P. S. M-ai întrebat ce am să 
spun copiilor mei și ce educație 
am să le dau. Am tot vrut să-ți 
spun dar ne-am tot luat cu alte 
vorbe.

Copiii mei sînt mari acuma. 
Doar a trecut otita vreme I Cel 
mai mare învață la politehnică 
iar cel mic e la un institut din 
Leningrad.

Copiii sînt chezășia viitoru
lui. Copiii mei își trag seva 
dintr-o tulpină nouă și sănă
toasă pe care partidul meu și 
voi ați îngrijit-o la timpul ei. 
Vlăstarele noi au întotdeauna im 
grad mai mare de noblețe, 
decît vechile tulpini. Noi, 
părinții ne împuținăm mereu 
ființa, dăruind copiilor din tot 
ce avem mai scump și mai bun. 
Și nu se poate să nu se prindă 
ceea ce-i îngrijit cu știință și 
dragoste.

Eu am învățat multe. Și mai 
cu seamă am învățat multă 
istorie. Șt mai cu osebire am în
vățat istoria viitorului pe care-l 
văd limpede și frumos ca fața 
patriei mele. (Ceva mo- 'impede 
și mai frumos ca fața patriei 
nici că se poate).

Pe copiii mei îi învăț această 
istorie.

VALERIU CÎMPEANU



Politica externă poloneza 
este și va fi în concordanță 

cu politica întregului lagăr socialist

delegația guvernamentală 
și de partid aR.P. Ungare 
a sosit în țara noastră

Guvernul sovietic sprijină
Declarația guvernelor

R.P. Chineze și R.P.D. Coreene
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 20 februa
rie guvernul! sovietic & declarat 
oficial că, sprijină întrutotul 
Deciaratia comună a guvernelor 
Republicii .Populare Chineze și 
Republicii Populare Democrate 
Coreene cu privire la evacuarea 
complectă din Coreea a volunta
rilor chinezi, pe etape, pînă la 
siîrșiful anului 1958.

Guvernul sovietic cheamă 
S.U.A. și celelalte țări care au 
trupe în Coreea de sud să spri

jine această inițiativă a Repu
blicii Populare Democrate Coreț 
ene și Republicii Populare Chiț 
neze și să-și retragă trupele de 
pe teritoriul Coreei de sud. Re
tragerea tuturor trupelor străine, 
se spune în declarație, va îmbu
nătăți situația din Coreea, va 
înlesni stabilirea legăturilor ne
cesare între cele două părți ale 
Coreei .și va contribui astfel la 
crearea premiselor pentru unifi
carea treptată a tării, precum și 
la destinderea încordării in Ex
tremul Orient.

Declarația Cartierului general al voluntarilor 
chinezi din Coreea

PHENIAN 20 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Chină Nouă, la 20 februarie a fost 
dat publicității textul declarației 
Cartierului general al voluntari
lor chinezi din Coreea. In decla
rație se arată că voluntarii chi
nezi, ofițeri și soldați, aflați în 
Coreea, sprijină cu căldură decla
rația comună a guvernelor co- 
îeean și chinez cu privire la eva

cuarea voluntarilor chinezi din 
Coreea.

Declarația cere ca S.U.A. și ce
lelalte {ări ce fac parte din for
țele O.N.U. să ia măsuri pentru 
retragerea neîntârziată a tuturor 
forțelor lor din Coreea de sud 
astfel încît să faciliteze rezolva
rea pașnică a problemei coreene 
și slăbirea încordării internațio
nale.

ooooo---------

131 milioane de cetățeni
înscriși pe lisfele de alegători în U.R.S.S

MOSCOVA 19 (Agerpres). — oane de alegători, ceea ce repre- 
TASS transmite: în U.R.S.S. a zintă cu peste 10 milioane mai 
luat sfîrșit întocmirea listelor de mult decît la ultimele alegeri din 
S“s^T.i'®'ses,ns?'I N™“
început verificarea acestor liste. rePrez‘nța aproximativ două 
Pe listele de alegători au fost treimi din Întreaga populație a 
înscriși aproximativ 131 mili- țării.

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

Noi măsuri împotriva clicilor separatiste 
din Indonezia

DJAKARTA 20 (Agerpres). — 
Guvernul deja Djakarta conti
nuă să ia măsuri dtastice împo
triva clicilor separatiste care au 
pus mina pe putere în Sumatra 
centrală și Celebesul de nord. 
Șeful statului major al marinei 
m litare indoneziene a anuntat 
că au fost blocate porturile Me- 
nado și Bitung din nordul Ce- 
lebesuiui și Padang și Telubaiar 
situate pe coasta de vest a Su- 
matrei.

Șeful statului major al avia
ției a anuntat, de asemenea, că 
spațiul aerian al părții de nord

al insulei Celebes este interzis 
avioanelor străine. Avioanele ci
vile nu mai fac escală la Mena- 
do și Gorontalo. Departamentul 
informațiilor de pe lingă avia
ția militară indoneziană a anun
țat că vor fj intensificate patru
lările de-a lungul coastelor Su- 
matrei. Pe plan politic, agenția 
France. Presse relatează că mi
nistrul de Externe al Indoneziei, 
Subandrio, a .anunțat că guver
nul de la Djakarta face tot po
sibilul pentru a împiedica o in
tervenție străină în treburile in
terne ale Indoneziei și în con
flictul olandezo-indonezian.

Elogii
la adresa medicinii 

romînești

DELHI 20 (Agerpres). — Con- 
tiiiuîndu-ți călătoria în India, 
acad. prof. dr Șiefan Nieolau a 
vizitat orașele Lucknow și Kanpur 
unde la invitația unor instituții 
medicale a ținut conferințe des
pre medicina romînească.

Aceste conferințe au fost soli
citate de reviste de specialitate 
pentru a fi publicate. In timpul 
vizitei acad. Șt. Nieolau în cele 
două orașe indiene, presa locală 
a publicat articole în care a co
mentat elogios succesele medicinei 
romînești.

Sub auspiciile lui „Chirurgical 
Research Institute“ a fost organi
zată o recepție în cinstea acad, 
prof. dr. Ștefan Nieolau. La recep
ție au participat numeroase per
sonalități medicale din India, 
printre care prof. Kotlal și prof. 
Mukerrji.

în cadrul unui interviu solici
tat de prof. Mukerrji pentru pos
turile de radio indiene, acad. Șt. 
Nieolau a vorbit despre realiză
rile științei medicale romînești.

Ds la Prezidiul 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
numit pe S. A. Skacikov, preșe
dinte al Comitetului de stat pen
tru relații economice externe de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

★
Prezidiul Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. a eliberat pe M. G. 
Pervuhin din funcția de preșe
dinte al Comitetului de stat pen
tru relații economice externe 
de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. în legătură cu 
trecerea în altă muncă.

★
Prezidiul Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. a numit pe M. G. Per
vuhin, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. în 
R.D. Germană.

★
Prezidiul Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. a eliberat pe G. M. 
Pușkin din func{ a de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al U.R.S.S. în R. D. Germană în 
legătură cu trecerea în altă mun
că.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
PAp transmite : Ziarul englez 
„Times“ a publicat convorbirea 
corespondentului său special J. 
Mac Donald cu Wladlslaw Go
mulka, prim secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. In timpul convorbirii ,u 
fost abordate o serie de proble
me internaționale ca planul Ra- 
packi, unificarea Germaniei, re
lațiile anglo-polone, precum și 
unele probleme ale v.eții inter
ne ale Poloniei.

W. Gomulka a arătat la începu
tul convorbirii că „politica ex
ternă poloneză este și va fi în 
concordanță cu politica întregu
lui lagăr socialist. Țările occi
dentale care iși coordonează po
litica in cadrul unor organizații 
speciale ar trebui să înțeleagă 
bine acest lucru".

Corespondentul ziarului „Ti
mes“ s-ia referit apoi' la proble
ma planului Rapacki. In legătu
ră cu aceasta el citează următoa
rea declarație a lui W. Gomul
ka : „Acest plan este rezultatul 
propriilor noastre deliberări și 
constatări. Noi am vrut să în
treprindem primul și, după pă
rerea noastră, cel mai simplu și 
cel mai eficace pas în direcția 
slăbirii încordării internaționale 
și în acest fel s-a născut ideea 
creării unei zone denuclearizate. 
Firește că am propus acest plan 
după ce ne-am consultat cu Uniu
nea Sovietică și cu alte țări so

cialiste din Europa răsăriteană".
La observația lui Mac Donald 

că pînă și acei oameni din Occi
dent care sprijină scopul princi
pal al planului Rapacki sînt ne- 
voi-ți să recunoască greutățile le
gate de aplicarea lui, Gomulka 
a declarat că aceste dificultăți 
sînt deseori exagerate. Totodată, 
el a adăugat că orice încercări

de a îmbina planul Rapacki cu 
problema reunificării Germaniei 
sînt cu totul nerealiste. Autorii 
acestor propuneri, a spus Go
mulka, înțeleg perfect de bine a- 
cest lucru și le fac probabil nu
mai pentru a torpila acest plan.

Adoptarea și aplicarea planului 
Rapacki ar putea crea însă con
diții care să ușureze reunificarea 
Germaniei. Arătînd că Polonia 
recunoaște dreptul poporului ger
man la reunificarea patriei sale și 
că planul Rapacki urmărește toc-

-0^0 ♦♦ ♦-

Convorbirea
lui W. Gomulka cu J. 
Mac Donald, corespon
dent special al ziarului 

englez „Times"

mai să ușureze reunificarea Ger
maniei prin slăbirea încordării 
internaționale care ar rezulta în 
urma aplicării acestui plan, Go
mulka a subliniat în același timp 
necesitatea de a recunoaște exis
tenta R. D. Germane.

La început, scrie autorul cores
pondenței, Gomulka a declarat că 
principala piedică în calea slăbirii 
încordării internaționale nu este 
problema reunificării Germaniei. 
In legătură cu aceasta Gomulka 
a spus: „In această epocă, cînd 
omenirea este amenințată de cele 
mai moderne arme, problema 
principală care se pune este 
de a îndruma din nou lumea pe 
calea dezvoltării pașnice. Nici 
moartea, nici distrugerile și nici 
cursa înarmărilor nu constituie 
sensul vieții. Noț trebuie să gă
sim mijloace de a reveni pe calea 
păcii, pe calea coexistenței paș
nice. In această privință răspun
derea o au și țările noastre“.

In legătură cu problema ger
mană atinsă de corespondentul 
englez, W. Gomulka a arătat că

Polonia este interesată ca Ger
mania, care este vecina ei, să fie 
un stat pașnic și democrat și nu 
un stat militarist, revanșard. „Pe 
baza propriei noastre experiențe 
istorice, a spus Gomulka, avem 
motive să fim neîncrezători. Să 
admitem că Germania reunificată 
devine o mare putere militară 
care dispune de arma atomică. Ea 
ar fj o mare putere în Europa și 
ar putea provoca o catastrofă și 
mai mare decit cea pe care a dez
lănțuit-o Hitler. Or, anumite ten
dințe în acest sens mai există 
încă în Germania occidentală. A- 
coilo nu se ascund pretențiile asu
pra teritoriilor noastre din vest. 
Luînd în considerare toate acestea 
trebuie să fim mai prudenți în 
problema reunificării Germaniei 
decît țările occidentale".

Răspunzînd la întrebarea pri
vitoare la tratative între Est și 
Vest, Gomulka a subliniat că din 
păcate guvernele occidentale tot 
mai raționează prin prisma ve
chii politici „de pe poziții de 
forță“ care nu duce la nici un fel 
de soluții, dar implică pericolul 
unui nou război.

Mac Donald a trecut apoi la 
problema relațiilor polono-engle- 
ze. Referindu-se la această pro
blemă, Gomulka a arătat că po
lonezii au subliniat în repetate 
rînduri. că dacă Marea Britanie ar 
recunoaște frontierele apusene ale 
Poloniei aceasta ar fi o contri
buție la cauza păcii. Am vrea să 
realizăm un acord cu Marea Bri
tanie >n problema căilor de în
tărire a păcii, a spus Gomulka. 
Planul Rapacki este o unitate de 
măsură a acestei dorințe. Go- 
mulka a adăugat că în Marea 
Britanie se subapreciază impor
tanța relațiilor economice cu Po
lonia. Politica restricțiilor în co
merț, a subliniat Gomulka, nu este 
dusă din vina noastră. Noi dorim 
lărgirea schimbului de mărfuri 
deoarece atunci cînd se face co
merț fricțiunile politice devin mai 
puțin ascuțite.

(Urmare din pag. l-a) 

perioară, ea a devenit de nezdrun
cinat.

Prietenia și colaborarea fră
țească dintre toate țările lagăru
lui socialist, în frunte cu marea 
Uniune Sovietică, constituie ga
ranția cea mai sigură pentru 
victoria construirii socialismului 
în țările noastre. Unitatea și tă
ria lagărului socialist reprezintă 
chezășia menținerii și apărării 
păcii, a zădărnicirii uneltirilor 
războinice ale cercurilor impe
rialiste agresive.

Oamenii muncii din regiunea 
Timișoara se bucură deosebit de 
mult că, în cursul vizitei sale în 
Rominia, delegația guvernamen
tală și de partid a Republicii 
Populare Ungare străbate regi
unea noastră.

Noi urmărim cu viu interes 
munca creatoare și plină de ab
negație pe care o duc clasa mun
citoare și întregul popor frate 
maghiar sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar, pentru înflorirea și întărirea

necontenită a Ungariei populare. 
Succesele dv. le considerăm ca 
propriile noastre succese și de 
aceea ne umplu inimile de bucut 
rie.

Stimați oaspeți din Republica 
Populară Ungară, sîntem ferm 
convinși că vizita dv. in ' Repu
blica Populară Romînă va duce 
la o mai bună cunoaștere reci
procă a succeselor dobîndite în 
lupta comună pentru construirea 
socialismului, va întări și adinei 
prietenia frățească intre popoare
le noastre.

Vorhitorul a încheiat cu urări 
pentru prietenia romino-maghia- 
ră, pentru Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar și guvernul Re
publicii Populare Ungare, pentru 
unitatea țărilor socialiste jn frun
te cu Uniunea Sovietică.

In aclamațiile puternice ale 
miilor de participanți la miting 
a luat cuvîntul tovarășul Apro 
Antal, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Munci-i 
toresc Socialist Ungar, prim vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

Cuvîntarea tovarășului APRO ANTAL

In întreaga lume

Noile propuneri poloneze 
au trezit un viu interes

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 
Noile propuneri poloneze cu pri- 
v re la crearea unei zone denu
clearizate in centrul Europei au 
trezit un viu interes în cercurile 
largi .ale opiniei publice interna* 
ționale.

Solidari cu tinerii și studenții care lupta 
împotriva colonialismului

Ziua de astăzi â intrat în tradiția tineretului, a studențimii 
iubitoare de pace ca zi de solidaritate cu lupta pentru libertate 
a popoarelor coloniale.

An de an tineretul studios din lumea întreagă sărbătorește în 
mod deosebit ziua de 21 februarie sub lozinca lansată de U.I.S. 
„Să luptăm uniți împotriva colonialismului, pentru independența 
națională, pentru dezvoltarea învățămîntului și culturii naționale“.

Mai mult ca oricînd, studenții lumii își dau seama că colo
nialismul este o plagă, o rușine a secolului nostru, care poate 
fi înlăturată numai prin luptă. Studenții știu ce înseamnă co
lonialismul : teroare, foamete, lipsă de cultură. Luptînd îm-

potriva colonialismului, studenții poartă mai departe torța culturii
Tinerii și studenții de pretutindeni privesc cu multă simpa

tìe lupta tineretului din Algeria, Cipru, Irianul de Vest, Came
run și din alte țări înrobite de colonialiști care luptă pentru li
bertatea și independența popoarelor lor.

Recent, Comitetul Executiv al U.I.S. a hotărit să declare zilele 
de 21 februarie și 24 aprilie ca „Zile internaționale de luptă a ti
neretului și studenților împotriva colonialismului“.

Tineretul și studenții țării noastre își reafirmă în această zi, 
solidaritatea cu frații lor din țările care luptă împotriva colonia
lismului, pentru libertate și independență.

Dreptate pentru Djamila
Djamila Bouhired e studentă și 

are 22 de ani. Acum ar fi putut 
iubi, ar fi putut să-ți continue 
studiile, să se bucure de viață, să 
colinde in voie mahalaua Kasba- 
hului.

Dar Kasbahul, ale cărui ziduri 
înnegrite de vreme mărturisesc 
despre eroice țarje ți nocturne se
renade, este astăzi o sumbră în
chisoare in care bate puternic ini
ma Algeriei. Și alături de inima 
Algeriei bate inima Djamilei, a 
maurei cu ochii mari ți negri, 
inima celor 22 de ani.

Bănuită că ar fi luat parte la 
un atentat cu explozive în Alger, 
este prinsă de 
parașutiști fran
cezi ți torturată 
groaznic timp 
de 17 zile : „Ara 
fost de la 9 la 
26 aprilie fără 
întrerupere in
terogată și tor
turată la Spita
lul Militar Mail. 
lot și în cele 
dbuă vile în care 
m-au închis pa- 
rașutiștii. Trei 
zile am suferit 
supliciile elec
tricității, mi-au 
fost plasați elec
trozi în urechi,
în gură, în nai, la subsuori... Cei 
care m-au torturat n-aveau drep
tul să umilească ființa umană 
cum au făcut-o fizic asupra per
soanei mele și moral asupra 
lor...

Nu țtirn dacă cei care au tor
turat-o pe Djamila s-au umilit 
moralmente, pentru ci se vede că 
există oameni care nu au conștiin
ță ți punga de bani în plus de pe 
urma acestei mîrțăvii nu cere re- 
muțcări. Ei nu s-au mulțumit cu 
atît. Văzînd că nu pot smulge Dja
milei nici un cuvînt au recurs la 
declarații false, fanteziste. însuși 
juriul s-a folosit de declarațiile 
unei prostituate alimentată cu

DJAMILA BOUHIRED

• ••

droguri care își acuza cînd logod
nicul, cînd pe Djamila Bouhired.

lată pe ce probe temeinice s-au 
bazat organele justiției militare 
franceze cînd au condamnat la 
moarte pe Djamila. — „Domnilor, 
eu știu că mă veți condamna Ia 
moarte, că cei pe care-i serviți 
sint însetați de sînge. Și totuși, 
sint nevinovată. Adevărul este 
că-mi iubesc țara, că vreau s-o 
văd liberă și din acest motiv a- 
prob lupta Frontului de Elibera
re Națională“...

Georges Arnaud, autorul roma
nului „Salariul Groazei“ a înre
gistrat fără rezerve sincera măr
turisire a Djamilei Bouhired ți 
ți-a asumat sarcina grea, dar de 

onoare, a apă
rării tinerei stu
dente algeriene, 
in cartea sa 
,.Pour Djamila 
Bouhired“. Cu 
sentimentul unui 
tată de familie, 
Georges Arnaud 
și-a ridicat pro
testul său ca și 
al tuturor inte
lectualilor fran
cezi de bună 
credință în fața 
acestei injustiții, 
care contrastea
ză puternic cu 
tradițiile de li
bertate ale Fran

ței. Scriitorul arată în același 
timp că incetarea războiului 
din Algeria nu inseamnă o capi
tulare pentru Franța, ci dimpotri
vă, o nouă șansă de reafirmare a 
ființei sale. Generozității lui Ar
naud i se alătură în fiecare zi 
largi cercuri ale opiniei publice 
din Franța. Vn număr de 64 per
sonalități din rîndul femeilor fran
ceze au lansat un apel pentru e- 
liberarea tinerei studente.

Manifestărilor spiritului înaintat 
francez i se alătură întregul 
nostru tineret pentru salvarea a- 
cestei tinere vieți.

Un student cipriot — victima a opresiunilor colonialiste

Un deosebit interes au stîrnit 
noile propuneri poloneze in R. F. 
Germană, unde atitudinea nega
tivă a guvernului Adenauer față 
de planul polonez a provocat ne
mulțumiri în cercurile largi ale 
opiniei publice și pollice.

„Partidele politice din Germa
nia occidenta.ă, subliniază agen
ția DPA, au discutat cu mult in
teres noile propuneri poloneze“. 
Agenția consideră ca surprinză
toare recomandarea făcută gu
vernului de însuși partidul creș- 
tin-democrat ca memorandumul 
polonez să fie examinat cu cea 
mai mare atenție.

„După părerea observatorilor 
politici din Bonn, arată D.PA, 
sistemul de control larg și efi
cient propus in memorandum 
corespunde concepțiilor a nume
roși politicieni creștin-demccrați 
asupr« acestei probleme“.

Partidul social-democrat, a ce
rut guvernului să facă o amplă 
declarație asupra atitudinii sale 
față de acest plan.

„Sccial-democrații, precizează 
D.P.A., sînt de părere că dacă 
între cele două blocuri din est 
și din vest ar exista un spațiu 
lipsit de armament atomic, a- 
ceasta ar constitui un pas impor
tant pe calea spre destinderea 
internațională“.

Partidul liber-democrat s-a 
pronunțat de asemenea în fa
voarea noilor propuneri poloneze.

In celelalte capitale occidenta
le noile propuneri poloneze au 
fost de asemenea primite cu 
mult interes.

Agenția France Presse rela
tează că deși continuă să fie re
zervate față de planul Rapacki 
„cercurile autorizate franceze 
sint de părere că această nouă 
versiune a planului aduce ele
mente no, care ver constitui o- 
biectul unui studiu foarte minu
țios. Aceste cercuri subliniază 
că memorandumul polonez cu
prinde trei puncte de o deosebită 
importanță și anume: propunerea 
potrivit căreia cele patru decla
rații unilaterale făcute de statele 
interesate trebuie încredințate u- 
nui depozitar ales de comun a- 
cord; pasajul cu privire la an
gajamentul de a nu se folosi 
armgle nucieare împotriva unor 
obiective situate în zona denu- 
clearizată și controlul asupra 
angajamentelor luate“.

O reacție similară a fost în
registrată și în Anglia unde 
purtătorul de cuvînt al ministe
rului de externe englez a decla
rat că Marea Britanie v,a exa
mina cu cea mai mare atenție 
noile propuneri poloneze., Pur
tătorul de cuvînt a recunoscut 
că „memorandumul polonez con
stituie o clarificare și extindere 
a unor puncte rămase vagi în 
propunerile inițiale“ și că el lim
pezește astfel întreaga problemă.

Din Roma se anunță de ase
menea că „cercurile conducătoa
re sînt de părere că țările atlan
tice ar trebui să acorde o mare 
atenție noilor propuneri poloneze 
și să procedeze la o examinare 
aprofundată a acestora".

Guvernul cehoslovac se declară 
de acord cu propunerile poloneze

La Moscova, în ziua solidarității cu tinerii din țările coloniale

PRAGA 20 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite: La 19 februarie 
Vaclav David ministrul Afaceri
lor Externe al Republicii Ceho
slovace, a Temis lui F. Mazur 
ambasadorul Republicii Populare 
Polone în R. Cehoslovacă, o notă 
care cuprinde răspunsul! la me
morandumul guvernului Repu
blicii Populare Polone din 14 fe
bruarie 1958.

Guvernul cehoslovac, se spune 
în notă, apreciind invitația gu
vernului Republicii Populare Po

lone declară că este de acord cu 
propunerile cuprinse în memo
randumul! Republicii Populare 
Polone și este gata să contribuie 
la rîndul său la traducerea lor 
în viață.

Textul notei respective a fost 
transmis șefilor reprezentanțelor 
diplomatice ale U.R.S.S., State
lor Unite ale Americii, Marii 
Britanii, Franței, Republicii De
mocrate Germane, Belgiei, Da
nemarcei și Canadei în scopul 
informării guvernelor lor.

După ce a mulțumit pentru 
primirea prietenească, tov. Apro 
Antal e spus între altele :

Scopul principal al vizitei 
noastre este de a pune pe baze și 
mai largi prietenia și alianța 
care leagă țările și popoarele 
noastre.

Popoarele ungar și romîn sînt 
legate prin lupta pentru libertate 
dusă de-a lungul veacurilor, 
înainte de eliberare, asupritorii 
poporului ungar și ai celui romîn, 
clasele stăpînitoare, exploata
toare, s-au străduit întotdeauna 
să semene neînțelegeri și ură 
între țările și popoarele noastre. 
Ele au dus o politică șovină, 
naționalistă, pentru ca sub masca 
acestei politici să poată înfăp
tui exploatarea sălbatecă și asu
prirea poporului.

In continuare vorbitorul a sub
liniat că prietenia dintre poporul 
romîn și poporul ungar a căpă
tat o largă dezvoltare și s-a în
tărit an de an după făurirea în 
ambe.'e state a regimului nou, 
democrat-popular.

Referindu-se la Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală încheiat acum zece ani 
între guvernele R. P. Romine și 
R. P. Ungare, tov. Apro a spus :

Putem afirma că acest tratat 
și-a dovedit trăinicia. In deceniul 
care a trecut, clasa- muncitoare 
romînă și maghiară din ambele 
țări nu numai că a apărat 
puterea populară împotriva tutu
ror atacurilor reacțiunii externe 
și interne, dar a obținut rezul
tate economice și politice de im
portanță istorică în construirea 
puterii noi, populare.

Acest lucru a fost posibil 
înainte de toate datorită faptului 
că pe lîngă propriile noastre 
eforturi am avut sprijinul țărilor 
socialiste, că facem parte dintr-o 
asemenea alianță uriașă cum 
este lagărul socialist, că facem 
parte din sistemul mondial so
cialist, in fruntea căruia se află 
primul stat socialist, Uniunea 
Sovietică.

Tov. Apro a vorbit în conti
nuare despre încercările forțelor 
reacționare de a împiedica cons
truirea socialismului. El a spus 
printre altele :

„Acum 15 luni, forțele interne 
si externe ale reacțiunii au dez
lănțuit o contrarevoluție armată 
în Ungaria. Scopul lor a fost ru
perea Ungarie; din lagărul socia
list și lichidarea cuceririlor socia
liste obținute de poporul ungar 
în 12 ani. Contrarevoluția vroia 
să împingă Ungaria pe drumul 
războiului, al fascismului. In oc
tombrie 1956 a fost in joc însăși 
existența puterii noastre popu
lare“.

Din prima oră contrarevoluția a 
propovăduit ura sălbatecă împo
triva popoarelor prietene. Scopul 
ei principal a fost de a destrăma 
alianța dintre țările socialiste, 
unitatea frățească care s-a format 
în 12 ani în cadrul marelui nos
tru lagăr socialist.

Vorbitorul a arătat că, dezlăn
țuind contrarevoluția din Unga
ria, imperialiștii ținteau și împo
triva vecinilor printre care șl Re
publica Populară Romînă cu sco
pul de a reda puterea în mîinile 
exploatatorilor, în mina regilor șl 
a celor de teapa lui Antonescu. 
Tovarășul Apro a subliniat că a- 
tacul imperialismului, ai contrare
voluției din Ungaria, a fost res-

pins cu ajutorul Uniuni) Sovieti
ce. al celorlalte popoare frățești, 
printre care și al poporului mun
citor romîn. Socotelile războinice 
au suferit un eșec rușinos.

Mulțumim oamenilor munci; din 
R. P. Romînă pentru faptu] că în 
acele zile grele s-au alăturat cu 
curaj și hotărîre forțelor socia
liste, revoluționare <jin Ungaria 
— a spus vorbitorul. Prietenia și 
alianța romîno-ungară a trecut cu 
succes și cu acest prilej proba de 
foc. Poporul maghiar și poporul 
romîn pășesc ferm înainte pe ca
lea progresului, pe calea socia
lismului — a subliniat în conti
nuare tov. Apro.

Noi, ungurii, cunoaștem și ur
mărim cu atenție minunatele 
succese ale oamenilor muncii 
din R. P. Romînă în construirea 
socialismului. Ne bucurăm din 
toată inima de aceste succese. 
Stimăm și prețuim muit activita
tea Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și a 
guvernului Republicii Populare 
Romine, eforturile eroice pe care 
le-au depus pentru consolidarea și 
continua dezvoltare a orinduirii 
socialiste.

Felicităm cu dragoste fierbinte 
pe toți oamenii muncii din țara 
voastră, vă urăm noi succese, 
putere și sănătate in munca paș
nică, creatoare pe care o depu
neți pentru înflorirea R. P. Ro- 
mne.

In încheierea cuvintării sale, 
tov. Apro a exprimat urări pen
tru Republica Populară Romînă. 
pentru poporul muncitor, pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
Comitetul său Central.

Cuvîntarea a fost subliniată de 
puternice aplauze și ovații ale 
participanților la miting care au 
manifestat îndelung pentru prie
tenia dintre popoarele noastre, 
pentru succes în construirea so
cialismului și apărarea păcii.

Din masa de oameni ai muncii 
participanți la marele miting din 
piața gării orașului Timișoara 
se desprind echipele culturale 
germane, maghiare, sîrbeștî și 
romîneșțj. care execută dansuri 
ale naționalităților conlocuitoare 
și romînești.

Simbolizînd înfrățirea dintre 
naționalitățile conlocuitoare și 
poporul romîn, echipele de dan-, 
satori se unesc într-o horă mare. 
Membrii delegației guvernamen
tale șj de partid maghiare și 
tovarășii veniți în întîmpinarea 
oaspeților coboară din tribună 
șl Sg prind în horă.

Strîngînd mîini, trimițînd salu
turi, membrii delegației iau din 
nou loc în trenul care-i va duce 
spre București.

La fereastra vagonului, tova
rășii Kadar Janos și Alexandru 
Moghioroș își iau rămas bun de 
la cei prezențî pe peron. Un grup 
de pionieri oferă membrilor dele
gației cravate roșii de pionier, 
iar membrii delegației le dau în 
schimb insigne.

Pînă la ieșirea din regiunea 
Timișoara oaspeții au fost înso
țiți de tov. Isac Martin și Ioan 
Beldean.

La trecerea trenului în toate 
gările din regiunea Timișoara, 
numeroși muncitori, țărani mun
citori, activiști de partid și de 
stat salută călduros delegația 
guvernamentală și de partid a 
Republicii Populare Ungare.

OOOOOManevrele armatei a 7-a americane în R.F. Germană
BERLIN 20 (Agerpres). — In 

R. F. Germană au luat sfîrșit 
manevrele armatei a 7-a ameri
cane, care au durat 9 zile. La 
manevre, care s-au desfășurat în 
laenderele Bavaria, Hessen și 
Württemberg-Baden, au luat 
parte peste 125.00Ü de soldați și 
ofițeri.

Au fost folosite art.leria ato
mică și arme rachetă de tip 
„Honest John“ și „Corporal“.

La manevre au asistat obser
vatori din partea Bundeswehru- 
luj vest-german și ai armatelor

altor state-membre ele N.A.T.O.
După cum anunță agenția 

ADN, în timpul manevrelor, au 
fost aduse mari pagube autostră
zilor. șoselelor, pădurilor, arătu
rilor. Aceste pagube se cifrează 
la multe milioane mărci. Astfel, 
în districtul! Schweinfurt, pagu
bele se ridică la aproximativ 2 
milioane mărci. Reprezentantul 
prefecturii poliției dm Würzburg , 
a declarat că „situația în unele 
locuri este catastrofală. Șoselele 
au fost complect distruse“.

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

Un nou eșec al S.U.A. în lansarea unui 
proiectil balistic

CAPE CANAVERAL 20 
(Agerpres). —

Joi după-amiază, Ia rampa 
de la Cape Canaveral a eșuat

din nou lansarea unul proiectil 
balistic intercontinental de tip 
„Atlas”. Vedere parțială a fabricii de nitrogen din Peci (R. P, Ungară), '
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