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0 nouă biruință a științei sovietice
A fost lansată

o rachetă geofizică 
CU O SINGURĂ TREAPTĂSăptămina Sesiunea Sovietului Supremal U. R. S. S, la înălțimea record de 473 km.Mondialăa Tineretului N. S. Hrușciov a fost însărcinat 

cu formarea guvernului sovietic
In ședința comună a Sovietului Uniunii și Sovietului Naționalităților ale Sovietului Su

prem al U.R.S.S., care s-a deschis în după- amiaza zilei de 27 mart’e în Palatul Mare al 
Kremlinului, a fost ales Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. KLIMENT VOROȘILOV 
a fost ales președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Au fost aleși de asemenea 15 vicepreședinți ai Prezidiului (după numărul republicilor care 
intră în componenta U.R.S.S.) și 16 membri ai Prezidiului. Mihail Gheorgadze a fost ales se
cretar al Prezidiului.

Apoi Nikolai Bulganin, președintele Consiliu lui de Miniștri al U.R.S.S., a deolarat că, potri
vit Constituției, guvernul U.R.S.S. își depune mandatul în fata Sovietului Suprem.

In numele Comitetului Central al P.C.U.S. și al consiliului decanilor de vîrstă, 
Voroșilov a propus ca Nikita Hrușciov să fie numit președinte al Consiliului de 
aii U.R.S.S. NIKITA HRUȘCIOV a fost însă rcinat cu formarea guvernului.
------------------------------------------------------------ -------------

Kliment
Miniștri

* Lansarea de rachete a devenit o metoda obișnuită de 
cercetare * Racheta a fost utilată cu un important apara
taj științific * NOI DATE DESPRE ATMOSFERA ÎNALTĂ
* Animalele suportă ușor zborul în rachetă * 0 NOUĂ

ETAPĂ IMPORTANTĂ DE CERCETĂRI IN CADRUL A.G.I.

Astăzi se încheie Săptă- 
mîna Mondială a Tineretu
lui, grandioasă manifestare a 
tinerei generații dedicată 
luptei pentru menținerea și 
consolidarea păcii mondiale. 
In tara noastră, Săptămina 
Mondială a Tineretului a fost 
sărbătorită de întregul tine
ret sub semnul entuziastelor 
eforturi pe frontul construc
ției socialismului, in lupta 

mărețe trasate de către partid.pentru realizarea sarcinilor
Săptămina Mondială a Tineretului a demonstrat solidaritatea 
tineretului nostru cu tinerii de pretutindeni care luptă pentru 
pace, pentru progresul social, pentru înțelegere intre popoare. 

Ultima zi din Săptămina Mondială a Tineretului este dedi
cată manifestărilor cultural-artistice și sportive pentru tineret. 
In anii noștri, anii puterii populare, cultura, arta și sportul au 
devenit un bun al maselor celor mai largi. Mișcarea artistică de 
amatori ca și sportul de masă s-au dezvoltat antrenind milioa
ne de oameni. Aproape nu există întreprindere, instituție sau 
sat în care să nu funcționeze o echipă artistică de amatori, în 
care să nu existe club sau cămin cultural, biblioteci cu mii de 
volume etc. Întrecerile spartachiadelor tineretului au cunoscut 
mari succese. Datorită lor, datorită condițiilor create prin ame
najarea în anii puterii populare a unui număr impresionant de 
baze sportive, numeroase tinere talente s-au relevat și s-au im
pus in via(a sportivă a t^rii.

Pentru a dezvolta pe mai departe activitatea culturală, artis
tică și sportivă de masă organizațiile Uniunii Tineretului Mun
citor au sarcini de mare răspundere. Ele trebuie să stimuleze 
interesul tineretului pentru cultură, artă și sport, să contribuie 
la organizarea activității cultural-artistice și sportive de masă. 
Succesele obținute pînă acum trebuie valorificate în continuare 
și dezvoltate. In această zi să organizăm cit mai multe mani
festări cultural-artistice șl sportive pentru tineret.

La încheierea Săptămînii Mondiale a Tineretului, tineretul ro- 
mîn transmite un cald și fierbinte salut tuturor prietenilor săi 
din lumea întreagă care participă la lupta comună pentru pace 
și fericirea popoarelor, pentru realizarea idealurilor de bună 
stare ale celor mulfi. In rindurile Federației Mondiale a Tine
retului Democrat și in colaborare cu organizațiile de tineret 
care promovează o atitudine justă față de năzuințele tinerei 
generații, să luptăm pentru continua întărire a prieteniei dintre 
tinerii din toate țările lumii.

★

(Agerpres). — 
Luînd cuvîntul 
cadrul ședinței

MOSCOVA 27 
TASS transmite: 
la 27 martie în 
comune a Sovietului Uniunii și 
Sovietului Naționalităților, Kli
ment Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a propus, din însărci
narea C.C. al P.C.U.S. și a Con
siliului decanilor de vîrstă, ca 
N. S. Hrușciov să fie numit pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S, șl să fie însărcinat să 
prezinte spre aprobare Sovietului 
Suprem lista guvernului.

K. Voroșilov l-a caracterizat 
pe N. S. Hrușciov ca eminent 
activist al Partidului Comunist 
și al Statului Sovietic, ca fiu glo
rios al clasei muncitoare sovie
tice. Vorbitorul a arătat că N. S. 
Hrușciov slujește cu credință de 
mai bine de 40 de ani interesele 
oamenilor muncii, cauza socialis
mului și comunismului.

Vorbind despre munca uriașă 
desfășurată în ultimii ani de po
porul sovietic sub conducerea 
Partidului Comunist pentru tra
ducerea în viață a ideilor leni
niste ale construcției comunismu
lui în U.R.S.S., K. Voroșilov a 
subliniat că în întreaga această 
muncă constructivă un rol de 
seamă îi revine lui N. S. Hruș
ciov, deosebitului său talent crea
tor, energiei și inițiativei sale 
neobosite, nesecate.

Numele lui N. S. Hrușciov, a 
spus K. Voroșilov, este legat in
disolubil de succesele remarca
bile obținute în promovarea poli
ticii externe de pace a Uniunii 
Sovietice, în lupta poporului so
vietic pentru o pace trainică în 
lumea întreagă. Se poate spune 
fără a exagera că popoarele în
tregii lumi cunosc astăzi pe

★ ★

Hrușciov ca pe cel mai 
mai principial și cel mai neobo
sit apărător al păcii, luptător îm
potriva primejdiei unui nou răz
boi, pentru colaborarea pașnică a 
tuturor țărilor lumii. Sîntem 
mîndri că omul care stă în frun
tea partidului nostru desfășoară 
cu atîta dîrzenie, cu atîta pri
cepere și cu atîta curaj această 
activitate intensă spre binele în
tregii omeniri. Activitatea lui 
neobosită în acest domeniu, vizi
tele în țările din Răsărit și A- 
pus, convorbirile lui cu persona
lități politice din diferite țări și 
cu reprezentanți ai presei mon
diale au lărgit considerabil cer
cul prietenilor Uniuni Sovietice 
și au făcut să crească mult pre*- 
stigiul U.R.S.S. pe arena inter
națională.

Totodată K. Voroșilov a rele
vat activitatea deosebit de rod
nică a lui N. S. Hrușciov desfă
șurată în funcția de prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
P.C.U.S. K. Voroșilov a anunțat 
că în urma hotărîrii Comitetului 
Central al partidului, N. S. Hruș
ciov va continua să dețină func
ția de prim-secretar al Comitetu
lui Central.

K. Voroșilov și-a exprimat con
vingerea că aflîndu-se în fruntea 
guvernului sovietic, N. S. Hruș
ciov va promova, fără îndoială, 
neîncetat și cu mai multă ener
gie, politica externă leninistă 
principială, politica de pace și se
curitate a popoarelor.

ferm, cel

s-a întors în Capitală, 
Yonind din R. P. Mongolă

Joi la amiază s-a înapoiat In 
Capitală tovarășul Florian Dă- 
nălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comite
tului Orășenesc București al 
P.M.R., care împreună cu tovară
șul Mihail Dalea, membru al C.C. 
al P.M.R., ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Mongolă, au al
cătuit delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn care a participat la lucrări
le celui de-al 13-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, tovarășul Florian Dănălache 
a fost intimpinat de membri ai 
C.C. al P.M.R. și activiști de par
tid.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS transmite : 
Comitetul Sovietic pentru Anul Geofizic Inter

național a anunțat lansarea in U.R.S.S. a unei 
rachete geofizice la o înălțime de 473 km.

In Uniunea Sovietică se studiază de mai mulți 
ani cu ajutorul rachetelor pentru cercetări la înăl
țimi mari straturile superioare ale atmosferei și 
fenomenele care au loc in spațiul ccsmic.

Se efectuează sistematic lansări de rachete geo
fizice și meteorologice la înălțimi variind intre 
cîteva zeci de kilometri și 200—210 kilometri.

In cadrul programului Anului Geofizic Interna
țional, la 21 februarie 1958 ora 11,42 (ora Mosco
vei), în latitudinea mijlocie a părții europene a 
U.R.S.S. a fost lansată o rachetă geofizică cu o 
singură treaptă, care a atins înălțimea record de 
473 km. Racheta era utilată cu aparate geofizice 
pentru studierea complexă a straturilor superioare 
ale atmosferei. Greutatea totală a aparatelor știin
țifice transportate de rachetă, a instalațiilor radio- 
telemetrice, a surselor de alimentare și a sisteme
lor auxiliare, împreună cu corpul conteinerului apa
ratelor, a fost de 1.520 kg.

Racheta a fost utilată cu următoarele aparate 
geofizice:

1) Un radiointerferometru de dispersie pe unde 
ultra-scurte, pentru măsurarea concentrației elec
tronilor liberi din ionosferă;

2) Un aparat pentru măsurarea compoziției io
nice a atmosferei;

★

Puțind istorie
In Uniunea Sovietică au avut 

loc intense cercetări cu ajutorul 
rachetelor a straturilor atmosfe
rei și a fenomenelor care au loc 
în spațiul cosmic din apropierea 
pămîntului. Prima lansare de ra
chete a avut loc în 1933. Ince- 
pind din 1949, lansarea rachete
lor prevăzute cu aparataj științi
fic a devenit treptat în U.R.S.S., 
unul din mijloacele principale de 
studiere a straturilor superioare 
ale atmosferei- In același an, a 
fost lansată o rachetă la înălți
mea de 110 km. In primele ra
chete, greutatea aparatajului era 
de numai 120—130 kțf. In ulti
mii ani, greutatea aparatajului 
lansat cu rachetele a ajuns la 
1.500 kg. Un nou pas a fost e- 
fectuat în 1957 cînd a fost lan
sată o rachetă cu un aparataj cu 
greutatea de 2.200 kg. la înălți
mea de 212 km.

Programul cercetărilor

3) Aparatură pentru studierea concentrației ioni
lor pozitivi din atmosferă ;

4) Un aparat pentru măsurarea temperaturii 
electronice ;

5) Manomètre cu ionizare și magnetice pentru 
măsurarea presiunii aerului ;

6) Aparate pentru înregistrarea șocurilor parti
culelor de micrcmeteoriți ;

7) Un spectrograf solar pentru înregistrarea zo
nei ultraviolete a spectrului.

In decursul întregului zbor, inclusiv zborul prin 
inerție, racheta a fost stabilizată cu ajutorul unor 
dispozitive speciale, care au înlăturat rotirea ei 
in jurul axei verticale și a celei orizontale. Aceasta 
mărește in mare măsură precizia și valoarea cer
cetărilor științifice efectuate.

Racheta a zburat la un mic unghi față de ver
ticală in direcția fixată după care a coborît exact 
in lecui stabilit.

Examinarea prealabilă a materialelor obținute a 
arătat că aparatura a funcționat satisfăcător în 
timpul zborului.

In urma lansării rachetei geofizice, efectuată la 
21 februarie 1958, s-au obținut pentru prima oară 
date asupra distribuirii concentrației electronilor 
liberi in ionosferă pînă la înălțimea de 473 km. 
deasupra pămîntului. A fost înregistrată distri
buirea presiunii aerului pînă la înălțimea de 260 
km. S-au înregistrat contactele rachetei cu micro- 
meteoriți și s-au efectuat mai multe alte măsură
tori geofizice.

Materialele obținute se prelucrează.

★

aparate pentru măsurarea tempe
raturii și presiunii aerului care 
rămine în aer pînă la 40 de mi
nute, ridieîndu-se întîi și apoi 
coborînd încet cu parașute. Rezul
tatele măsurătorilor se transmit 
de pe bordul rachetei pe pămînt, 
cu ajutorul unui aparataj radiote- 
lemetric special. Prima lansare 
de rachetă în Antarctica a foșt 
făcută în decembrie 1957 de pe 
vasul „Obi“, Pînă în prezent, de 
pe acest vas s-au lansat 4 ra
chete.

La 473 km. înălțime
O etapă importantă în cerceta

rea straturilor superioare ale 
atmosferei o constituie lansarea 
rachetei geofizice sovietice la 21 
februarie 1958, cînd aparatajul a 
fost ridicat la înălțimea de 
473 km.

Atît în ce privește înălțimea 
atinsă, cît și prin amploarea pro
gramului științific realizat prin

★

lansarea rachetei se depășesc 
considerabil experiențele pentru 
cercetarea straturilor superioare 
ale atmosferei cu rachete, efec
tuate pînă acum în U.R.S.S. și 
alte țări. In rachetă au fost am
plasate un mare număr de dife
rite aparate- Măsurarea presiunii 
aerului s-a făcut cu ajutorul ma- 
nometrelor cu ionizare și magne
tice ; impulsori piezoelectrlci spe
ciali au determinat energia și 
numărul micrometeorilor care 
s-au ciocnit de rachetă ; electro
metre dinamice speciale au înre
gistrat intensitatea cîmpului elec
tric la suprafața rachetei. Com
poziția ionică a gazelor rarefiate 
ale straturilor superioare ale 
atmosferei a fost determinată cu 
ajutorul spectometrului — masă 
cu radlofrecvență.

Captatoarele ionice instalate la 
suprafața rachetei au măsurat

nire în cadrul „Lunii înfrumu
sețării regiunii“ este luarea 
sub patronaj de către organi
zațiile de bază UT.M. a con
strucțiilor de locuințe din raza 
lor de activitate. Tineretul va 
participa prin muncă volunta-

Savanții sovietici efectuează 
cercetările cu rachete în trei 
puncte : în Arctica, în partea eu
ropeană a U.R.S.S- și în două 
regiuni din Antarctica. Locurile de 
lansare a rachetelor ca și deter
minarea orbitelor sînt făcute în 
așa fel îneît să se obțină carac
terizarea fenomenelor studiate în 
diferite regiuni ale globului pă- 
mîntesc și mai ales la latitudini 
diferite. Lansarea de rachete este 
necesară pentru a studia în sec
țiune atmosfera, ceea ce nu se 
poate realiza cu ajutorul sateliți
lor.

O mare atenție în cercetările 
sovietice s-a acordat întoarcerii 
pe pămînt a aparatelor științifice 
și a animalelor de experiență de 
pe rachete.

Rachetele se lansează la verti
cală. In timpul zborului, din ra
chetă se detașează containerul cu

Primele realizări din Baia Mare
N-a trecut mult de cînd tinerii 

din orașul și regiunea Baia Mare 
în consfătuiri cu reprezentanții 
sfaturilor populare și ai direcției 
silvice au stabilit ca „Luna în
frumusețării orașelor, satelor, în
treprinderilor și instituțiilor“ să 
se desfășoare între 1 aprilie și 
1 Mai. Totuși, dacă în aceste zile 
întîlnindu-te cu un tînăr de la 
uzinele „1 Mal“, Ferneziu l-ai fi 
Întrebat dacă și-au stabilit anga
jamentele în cadrul acestei ac
țiuni ai afla că deși luna înfru
musețării uzinei n-a început încă, 
ei au trecut de pe acum la în
deplinirea unora dintre obiective
le propuse.

• Așa de pildă, secția de 
transport a acestei uzine — 
secție care în prezent se con
struiește — a fost declarată 
șantier al tineretului. Toate 
lucrările acestei secții au fost 
preluate de către organizația 
U T.M, care a mobilizat in 
fiecare zi sute de tineri la 
muncă voluntară.

Munca voluntară
• O situație asemănătoare 

vei întîlni și la centrul școlar 
minier din orașul Baia Mare 
unde sînt în curs de amena
jare prin muncă voluntară: 
un teren de fotbal, altul de 
volei și un parc al școlii. Dar 
nu numai în orașul Baia 
Mare tinerii au trecut de acum 
la realizarea angajamentelor 
luate ci și pe întinsul întregii 
regiuni. Unul din raioanele 
fruntașe în această acțiune 
este raionul Cehu Silvaniei, 
unde peste 150 de tineri în 
cadrul orelor de muncă volun
tară au curățat și stropit 7.000 
de pomi fructiferi.

• Tineretul regiunii Baia 
Mare a plantat o suprafață de 
15 ha cu puieți din cele 51 ha 
propuse, și a confecționat 560 
cuiburi artificiale pentru păsă
rile pădurii. Tot în cadrul a-

Tineretul participă cu entuziasm 
la înfrumusețarea orașelor, satelor, 

întreprinderilor și instituțiilor

cestei luni, tinerii din regiu
nea Baia Mare și-au propus 
să amenajeze pe lingă fiecare 
organizație de bază U.T.M. 
cîte o bază sportivă simplă. 
Pînă în prezent, peste 20 de 
organizații sătești au amena
jat asemenea baze sportive 
ca, de pildă, la Cernești, ra
ionul Tg. Lăpuș, și în satul 
Nisîperii din raionul Satu 
Mare.

• Dar cea mai importantă 
acțiune pe care tineretul băi- 
mărean o va duce la lndepli-

ră în special la turnarea fun
dațiilor și la cărarea materia
lelor. Prin aceasta, tinerii vor 
contribui la reducerea prețului 
de cost al construcțiilor de 
locuințe cu 10 la sută.

După o săptămînă 
la uzinele 

„Ernst Thälmann1*
A trecut doar o săptămînă de 

la data la care tineretul uzinelor 
„Emst Thälmann“ și-a fixat să

înceapă „Luna înfrumusețării uzi
nei“. E prima săptămînă. Reali
zările au depășit însă cu mult aș
teptările, lucru ce dovedește că 
angajamentele luate vor fi depăși
te cu siguranță. Pentru că 21 
martie, prima zi a lunii înfrumu
sețării, a fost vineri, tineretul a 
hotărît ca această zi din toate 
săptămînile pînă la 1 Mai să fie 
„Ziua curățeniei“ atît în uzină cît 
și la școala profesională.

Iată principalele realizări obți
nute de tinerii uzinelor „Emst 
Thälmann“ din Orașul Stalin în 
prima săptămînă : ANGAJAMEN
TUL CE PREVEDEA STRINGE- 
REA UNEI CANTITĂȚI DE 
200.000 KG. FIER VECHI A 
FOST ÎNDEPLINIT ȘI DEPĂ
ȘIT. Pînă acum s-au predat la 
I.C.M. 215.800 kg. fier vechi; a 
fost amenajat parcul din interio
rul uzinei și parcul școlii profe
sionale. Aici s-au curățat frunze
le, au fost reparate băncile, s-au 
săpat ronduri de flori și au fost 
curățați pomii ornamentali; a în
ceput confecționarea celor 50 co
șuri pentru hîrtii; duminică, în 
ziua muncii voluntare din cadrul 
„Săptămînii Mondiale a Tineretu
lui“, cîteva sute de utemiști și 
tineri de la uzinele „Emst Thäl
mann“ precum și elevii școlii pro
fesionale, au îngrijit străzile din 
împrejurimile uzinei. încă un punct 
din angajament a fost astfel înde
plinit: TOATE STRĂZILE AU 
FOST CURĂȚATE.

Lansarea rachetei geofizice 
sovietice la o înălțime de 212 
km. Pe marginea rachetei se 
văd containerele cu dispozitive 
care se detașează.

Lansarea rachetei geofizice 
sovietice de la 21 februarie 
1958. In partea din față a ra
chetei se văd containerele.

TINERETUL
poate aduce un mare aport la dezvoltarea sectorului zootehnic 

»

Sporirea șaptelului șl ridicarea productivității Iul a format obiectul unor fructuoase dexbaUrî 
în consfătuirea organizată de redacția ziarului „Scîntela tineretului“ șl comitetul raional 
U.T.M. cu tinerii crescători de animale din ges podărlile colective din raionul Calafat. Aci z-a 
discutat pe larg despre contribuția pe care au adus-o șl trebuie să o aducă și în viitor orga
nizațiile de bază U.T.M. șl tinerii colectiviști la dezvoltarea sectorului zootehnic în gospodă

riile agricole colective.

Asigurarea bazei 
furajere —o preocunare 

a organizațiilor U. T. M.
Experiența multor gospodării 

gricole colective, din raionul Ca
lafat, a dovedit cu prisosință că 
zootehnia poate deveni o ramură 
de producție deosebit de rentabi
lă, dacă se asigură pentru aceasta 
o bâză furajeră abundentă și de 
înaltă calitate, tn cuvîntul său ute- 
mista CĂRUCERU MARI A de la 
G.A.C. „Viața Nouă“ din comuna 
Poiana Mare a arătat că, asigura
rea unei puternice baze furajere 
ă constituit una dintre preocupă
rile cele măi importante ale or
ganizației U.T.M. Din inițiativa or
ganizației, în cadrul unei brigăzi 
de cîmp a luat ființă o echipă de 
tineret care are în seama sa în
treținerea suprafețelor însămînțate 
cu culturi furajere în tot cursul a- 
nului.

— Cu sprijinul tinerilor colec
tiviști — a spus vorbitoarea — 
gospodăria noastră a reușit să or
ganizeze și un conveier verde. Mă
sura aceasta a avut o însemnătate 
economică deosebită. Dispunem a- 
cum de cantități îndestulătoare de 
nutrețuri suculente și de nutrețuri 
verzj pentru vacile noastre de lap
te și pentru celelalte animale, mai 
ales în perioada de sfîrșit de pri
măvară și pe timpul verii. O im
portanță la fel de mare pentru 
gospodăria colectivă în rezolvarea 
bazei furajere a avut-o și sporirea

suprafețelor însămînțate cu rădă- 
cinoase și cu culturi de siloz. Ti
nerii colectiviști de la noi mobili
zați de organizația U.T.M. au în- 
silozat în toamna anului trecut 
peste 4 vagoane de sfeclă furajeră 
și peste 13 vagoane de porumb si
loz. Faptul că organizația de bază 
U.T.M. s-a preocupat permanent 
de asigurarea bazei furajere pen
tru animalele gospodăriei colecti
ve, dînd o atenție mare nutrețuri
lor însilozate, dar fără a nesocoti 
în același timp și celelalte feluri 
de nutrețuri, a permis o creștere 
simțitoare a numărului de anima
le. Astfel în anul 1957 gospodăria 
colectivă a mărit numărul bovine
lor de la 43 la 84 capete, din 
care 24 vaci de lapte. A crescut 
de asemenea și numărul porcine
lor, al ovinelor și al păsărilor. A- 
vem acum 49 scroafe de prăsilă, 
472 oi de rasă spancă și 370 de 
găini Rhodeisland. Odată cu dez
voltarea sectorului zootehnic au 
crescut și veniturile. Numai din 
creșterea animalelor s-au realizat 
în anul trecut peste 217.000 lei. 
Tinerii colectiviști și tinerii cres
cători de animale de la gospodă
ria colectivă „Viață Nouă“ din 
comuna Poiana Mare, și-au luat de 
curind angajamentul ca în acest 
an să însilozeze întreaga cantitate 
de nutrețuri care se va obține de 
pe o suprafață de cel puțin 50-60 
hectare însămînțate cu culturi fu
rajere. Aceasta va duce la o sim
țitoare creștere a valorii zilei- 
muncă și ne va da posibilitatea să

aprovizionăm, într-o măsură mai 
mare, oamenii muncii de la orașe 
cu produse de proveniență anima
lă. Numai prin organizațiile coo
perației și de stat voip valorifica 
peste 80 de porci, 2000 de pui și 
8000 litri de lapte.

Despre realizări asemănătoare 
au vorbit în cadrul consfătuirii și 
tinerii colectiviști MIHAI JUMA- 
RĂ și NASTASE SĂRACU de la 
gospodăria colectivă „Grivița Ro
șie“ din Calafat. îndrumați per
manent de organizațiile U.T.M. ti
nerii crescători de animale din 
cele dojiă gospodării colective au 
obținut an de an realizări tot mai 
mari in dezvoltarea sectorului 
zootehnie. Aceste gospodării — din 
Poiana Mare și din Calafat — de
țin acum un loc de frunte pe re
giune în creșterea numărului de 
animale proprietate obștească și a 
productivității lor.

în unele gospodării colective din 
raionul Calafat insă, organizațiile 
de bază U.T.M. nu numai că nu 
inițiază acțiuni importante. care 
să contribuie la dezvoltarea secto. 
rului zootehnic și la asigurarea li
nei baze furajere necesară anima
lelor, dar dovedesc și un profund 
dezinteres pentru astfel de pro
bleme. Utemistul AUREL STA- 
MIN de la G.A.C. „9 Mai“ din
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canceruluiNe vorbește 
prof. di I Făgărășanu 

membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

tra de la vezi
cula fierei duce 

I la c-ancerizarea 
acesteia in 5—8 
la sută din ca
zuri. Polipii 
gastrici se can- 

proporție de 50 la 
ulcerul stomacal de 
curbură este vinovat

de victime a-

în 
să

s-au pus 
nu trebuie 
nu sint decît

Bătălia împo
triva cancerului 
continuă pe în
treg frontul. 
Continuînd se
ria de articole 
în care prezen
tăm cititorilor diverse aspecte ale 
luptei împotriva acestui cumplit 
flagel, publicăm în numărul de 
astăzi declarația pe care a făcut-o 
unui redactor al ziarului nostru, 
prof. dr. 1. Făgărășanu, directo
rul Clinicii chirurgicale din spi
talul „Carol Davilla“.

„Lumea științifică este în cău
tarea cauzelor care duc la aceas
tă monstruoasă dereglare a 
creșterii celulare care poartă nu
mele de cancer. Nu putem să 
spunem că s-a ajuns la rezultate 
definitive dar cercetările din ulti
ma vreme lasă speranța ca în cu- 
rînd să fie găsită cauza care 
provoacă această groaznică ma
ladie, ce face în anumite forme, 
un număr crescind 
nuale.

Speranțele care 
izotopii radioactivi 
ne înșele. Izotopii
o formă de tratament cu raze, 
care permite trimiterea acestor 
raze în interiorul organismului 
fie sub formă de injecții, fie sub 
formă bucală. Dar aceasta nu 
înseamnă că izotopii pot să înlo
cuiască celelalte forme de trata
ment al cancerului care și-au do
vedit eficacitatea. Intr-adevăr, o- 
penat la timp, cancerul este în 
general vindecabil, după cum 
sînt forme de cancer care se vin
decă definitiv numai cu radiote
rapie (de exemplu cancerele de 
piele).

Problema care se pune astăzi 
este diagnosticarea precoce a bol
navului atins de cancer și mai 
ales tratarea din timp a afecțiu
nilor care pot deveni cancere 
atunci cînd sînt neglijate.

Pentru aceasta se fac eforturi 
in toate țările, și în special in 
Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară ca aceste 
depistări să se facă pe scară 
mare prin examene periodice în 
marile colectivități de muncă, in 
felul acesta pot fi înlăturate 
cauzele cele mal sigure ale can
cerului care sînt ulcerațiile cro
nice Ja gîtul mitrei, micile tu
mori benigne ale sinului, ulcerele 
cronice ale pielei, pietrele de la 
vezicula biliară, polipii gastrici și 
altele.

In special statisticile din ulti
ma vreme tind să demonstreze 
cu certitudine acest lucru; pia-

cerizează într-o 
sută iar 
la mica 
de o bună parte dintre cancerele 
gastrice pe care le operăm. Pe 
de altă parte iritațiile cronice, 
cum este fumul de tutun, duc cu 
siguranță la iritarea căilor res
piratorii și la dezvoltarea cance
rului bronho-pulmonar, așa după 
cum s-a arătat la Congresul In
ternațional de Chirurgie din a- 
nul trecut de Ia Mexico-City și 
care s-a ocupat cu problema can
cerului.

Progresele tehnicii chirurgicale 
au făcut ca recidivele să devină 
din ce în ce mai rare. în caz de 
metastaze (însămînțări la dis
tanțe în alte organe) se intervine 
acum cu succes in mod sistematic 
și cu efecte bune cînd aceste 
metastaze sînt unice și situate 
convenabil. Avem nenumărate 
exemple de bolnavi pe care-i ți
nem în viață după ani de zile 
de la operarea cancerului primi
tiv cu intervențiuni repetate care 
au ridicat la intervale de 6, 8 
luni sau chiar 1 an noi focare 
ale boalei.

Școala medicală romînească 
are bogate tradiții în chirurgia 
cancerului. Ea a fost întotdeauna 
în fruntea celor mai înaintate în
cercări de salvare a omenirii de 
acest neiertător flagel. In clini- 
cile noastre de chirurgie nenu- 
mărați bolnavi își recapătă sănă
tatea și sînt redați muncii în 
urma unor intervenții care devin 
din ce in ce mai curajoase și din 
ce în ce mai eficace.

In sfîrșit aș vrea să mai re
marc următorul fapt: se vorbeș
te mult în ultimul timp despre 
substanțele anticancerigene. Ele 
sint intr-adevăr realizări de sea
mă ale medicinei contemporane. 
In anumite forme de cancer (cum 
ar fi leucemia) rezultatele sînt 
pe deplin promițătoare. Dar toc
mai pentrucă nu pot fi folosite 
decît într-anumite forme de can
cer nu trebuie nicidecum con
siderate drept medicamente atot
puternice care ne pot dispensa de 
mijloacele folosite pînă în pre
zent.

Noi, oamenii de știință, avem 
certitudinea că timpul în care 
efortul comun al savanților lu
mii va duce la găsirea remediti- 
lui decisiv în lupta împotriva can
cerului, este tot mai apropiat".

♦♦♦♦**♦***♦«•
jO nouă ipoteză
4 MOSCOVA 127 (Ager.pres). 
t'TASS transmite: Cunoscutul 
I.psiholog sovietic Alexei Leon- 
fstiev, membru actjv al Acade- 
J miei de Științe pedagogice a 
I R.S.F.S.R. a prezentat la U- 
4 nivereitatea din Moscova un 
I referat cu privire la o nouă
♦ ipoteză asupra particularități^
♦ lor auzului uman.
| In urma .cercetărilor experi- 
I mentale efectuate în decurs 
4 de aproape patru ani, A. 
T Leonțiev a ajuns la o concluzie 
I că există două sisteme de auz 
4 care se deosebesc radical unui 
T de celălalt: auzul verbal, ba.- 
Izat pe perceperea și reprodu- 
4 cerea timbrului caracteristic al 
t limbajului și auzul muzical, 
4 care are o. structură proprie 
4 și operează mai ales cu dife- 
t rențeje de ton ale sunetului.
4 Totuși, în unele cazuri a- 
f ceste două sisteme se pot a- 
J ipropia. In alte cazuri, 
I cele două sisteme pot fi chiar 
4 într-o relație antagonistă: 
T dezvoltarea auzului verbal 
J poate inhiba dezvoltarea au-
♦ zului muzical.
T După părerea lui Leonțiev, 
I sistemele auzului verbal și 
4 muzical sînt dezvoltate de 
T creer la fel ca și celelalte 
1 organe pe care creerul le poa- 
4 te sintetiza pentru a îndeplini 
f orice sarcini apărute de-a Iun- 
î gul istoriei.
4 Confirmarea existenței a 
Ț două organe distincte ale au- 
I zului este de mare importan- 
4 ță pentru elucidarea rolului 
I sintetizant al creerului.
4 Alexei Leonțiev a subliniat 
T că studiere^ problemei ridica- 
t te de el implică eforturi unite 
e partea specialiștilor ;

Marile
bătălii“ Intr-una din sălile de operație ale Spitalului Brîncovenesc

Foto D. F. DUMITRU
Wi.^UULWLWULIL0Jl-WUL^^ 0 0 0 0 p O Q O O O OAO O o QQ_00A0AP.

din lumea galaxiilor
Lumea spiralelor albe și-a făcut 

intrarea în astronomie la cîțiva 
ani după sfîrșitul primului război 
mondial.

In primul deceniu al secolului 
nostru se descoperise existența 
galaxiilor, ca sistem unitar de as- 
tro cuprinzînd și sistemul nostru 
solar, (încă din antichitate era cu
noscută sub forma Căii Laptelui) 
și un timp s-a crezut că Univer
sul se reduce la galaxie. Punerea 
în funcțiune a unui mare telescop, 
cu diametrul oglinzii de 2,50 m., 
a permis în 1924 astronomilor să 
stabilească cu certitudine că o se
rie de pete albicioase, cu aspect 
difuz, considerate anterior ca 
membre ale galaxiei, sînt în reali
tate obiecte extragalactice.

S-a deschis astfel un nou capi
tol a! cunoașterii structurii univer
sului, A început studiul vastei îm
părății a galaxiilor, în care cele

0 nouă biruință a științei sovietice
A fost lansată
o rachetă geofizică

mai puternice instrumente optice 
pătrund azi pînă Ia o adîncime de 
aproapo 2 miliarde de ani lumină.

Din cele ce știm astăzi rezultă 
că în zona universului accesibilă 
observațiilor noastre există mai 
bine de un miliard dc galaxii, uria
șe sisteme stelare, cuprinzând fie
care miliarde de astre. Unele au 
formo neregulate, altele au în cen
tru un nucleu luminos din care 
pornesc două brațe spirale presă
rate cu stele, în sfîrșit, altele au 
forme rotunde sau elipsoidale. 
Trebuie să mai observăm că, așa 
cum stelele se asociază în siste
me stelare, galaxiile se asociază 
în uriașe grupări de galaxii, din
tre care pînă acum au fost pre
cis identificate 2.700 (trecute în- 
tr-o hartă recent terminată la care 
s-a lucrat șapte ani).

Cercetările din ultimii ani au 
dovedit că în lumea galaxiilor se 
dau mari „bătălii“. O puternică 
sursă de radiounde, captată de 
radiotelescoape, s-a dovedit a fi 
sediul ciocnirii — mai exact al in- 
terpătrunderii — a două galaxii, 
iar ulterior s-au mai descoperit pe 
cer două alte asemenea fenomene, 
în cu totul alte regiuni cosmice.

Astrofotografii recente arată că 
galaxiile vecine sînt adesea unite 
de adevărate punți de lumină, al
cătuite din miliarde de stele. Alte
ori, în urma galaxiei atîrnă parcă 
o adevărată „coadă“ stelară.

Toato acestea sînt urmele „răz
boaielor“ galactice.

In undo grupări do galaxii, ga
laxiile sînt atît de numeroase și 
de apropiate, îneît singurele for
me pe care le mai întîlnim sînt 
celo elipsoidale. Spirele s-au mă
cinat în cursul frecventelor cioc
niri sau au fost smulse de atrac
ția reciprocă.

Din fericire, gruparea do galaxii 
din caro face parte galaxia noas
tră este, în această privință, o re
giune... pașnică. Cei 20 de membri 
ai ei descoperiți pînă acum ne 
sînt bine cunoscuți și din calcu
lul mișcărilor lor rezultă că nu au 
nici o pornire de a se arunca unul 
asupra celuilalt, spațiul dmtre ele 
fiind destul do mare. Pînă Ia ga
laxia vecină galaxiei noastre, fru
moasa nebuloasă Andromeda, sînt 
după ultimele evaluări, 1,85 mili
oane ani lumină.

Nu avem deci nici un motiv să 
fini îngrijorați. Aprigele „bătălii“ 
din lumea spiralelor albe se des
fășoară departe de noi, la zeci și 
sute de milioane de ani lu
mină, adică, de fapt, cataclismele 
po care le vedem prin telescop sau 
sînt înregistrate do radiotelescoape 
s-au întîmplat cu zeci sau sute de 
milioane de ani în urmă, într-o 
vreme cînd omul nici nu apăruse 
încă pe pămînt. Altele se produc, 
desigur și astăzi, dar despre ele 
vom afla după tot atît de multă 
vreme.

I. M. ȘTEFAN

CU O SINGURA TREAPTĂ
la înălțimea record de 473 km

(Urmare din pag. I-a)

concentrația ionilor pozitivi, iar 
măsurarea temperaturii electroni
ce s-a făcut prin metoda sondaju
lui.

Trebuie să remarcăm că în 
cursul deplasării, inclusiv mișca
rea în virtutea inerției, racheta a 
fost stabilizată cu ajutorul unor 
dispozitive speciale, ceea ce a 
exclus rotirea e' în jurul axelor 
verticală și orizontală. Prin acea
sta, crește considerabil precizia 
și valoarea cercetărilor științifice 
efectuate.

importante ale fizicii atmosferei. 
Pînă în prezent, măsurarea direc
tă a presiunii a fost făcută prin 
lansarea unor rachete pînă ia 
înălțimea de 160 km, iar a densi
tății atmosferei pînă la 220 km.

Cu ajutorul aparaturii s-a efec
tuat măsurarea presiunii pînă la 
înălțimea de 260 km atît la ur
care cît și la coborîrea containe
rului cu aparatură. S-au determi
nat presiuni pînă la IO-7 mm. co
loană mercur.

bul spectrometric de masă — a 
comunicat nemijlocit cu atmosfe
ra, restul aparatajuîui și sursele 
de alimentare au fost plasate în 
interiorul containerului. Tot acolo 
s-a instalat sistemul radio-tele- 
metric cu ajutorul căruia s-a 
transmis pe pămînt date despre 
spectrul maselor și informații cu 
privire la funcționarea dispoziti
vului, necesare pentru descifrarea 
însemnărilor.

pînă la înălțimea de 300 
urcarea rachetei de la 125 
300 km. s-au înregistrat 
lovituri ale micr.ometeori-

Presiunea aerului
Explicarea legilor de reparti

zare a presiunii, densității, tem
peraturii și compoziției atmosfe
rei pămîntului după înălțime, con
stituie una din sarcinile cele mal

Compoziția ionosferei
Spectrul maselor' ionilor pozi

tivi s-a analizat cu ajutorul spec- 
trometrului de masă, instalat pe 
container, care s-a ridicat pînă 
la o înălțime de peste 200 km. In 
acest scop s-a folosit un dispozi
tiv ușor și de dimensiuni reduse, 
construit special în acest scop. 
Impulsorul dispozitivului — tu-

care

Cercetarea 
micrometeoriior

Studierea micrometeoriior 
vin în atmosferă din spațiul in
terplanetar reprezintă un mare 
interes atît pentru geofizică, cît 
și pentru asigurarea securității 
mișcării rachetelor și sateliților 
artificiali în spațiul interplanetar.

Problema cea mai importantă 
este determinarea concentrației 
particulelor meteorice și a ener-

giei lor. In acest scop pe rache
te se instalează un aparataj, al 
cătuit din emițătoare piezo-elec- 
trice, instalate la bordul rache
tei.

In experiența descrisă s-a de
terminat bine mișcarea microme- 
teorilor 
km. La 
km. la 
268 de
lor de suprafața emițătoarelor; la 
înălțimea de la 125 la 250 km. 
pe un metru pătrat de suprafață 
reveneau 44 lovituri, mai sus — 
pînă la 300 km. — 9 lovituri.

Cercetări biologice
Pentru cercetarea stării anima

lelor în timpul zborurilor s-a con
struit un aparataj care înregi 
strează presiunea sîngelui, respi
rația, pulsul, bătăile inimii, corn

1. Containerul cu aparatura geofizică după coborîrea de la înălțimea de 212 km; 2. manometrele cu ionizare și magnetice 
3. interferometru.

Ce alimente
sînt mai hrănitoare?

Denumirea alimentelor Protide
%

Glucide 
%

Lipide
%

Brînză slabă 35 10 55
Carne de porc 15 . — 40 45
Ou ■ ; 1 15 10 75
Pîine 7 53 40
Cartofi 3 20 77
Zahăr — 99 1
Zarzavaturi 3 6 91
Untdelemn, untură

de. porc 2 _ 98
Unt 1 ;— 85 14
Lapte 4 4 4 88
Mălai 7 65 4 24
Fasole și mazăre uscată 25 60 3 12

Hrana noastră este alcătuită din alimente ca : pline, lapte, smîn- 
tînă brînză, unt, untdelemn, carne, ouă, zarzavaturi, fructe și multe 
altele. Aceste alimente nu sînt simple, ci se compun din diferite sub- 
stanțe dintre care cele mai importante sînt substanțele proteice sau 
protidele, substanțele zaharate sau glucidele și substanțele grase sau 
lipidele. Hrana noastră trebuie să cuprindă alimente care să conțină 
toate aceste substanțe. Vă prezen tăm mai sus dintr-un tabel asupra 
compoziției alimentelor publicat în lucrarea acad. E. Macovski 
„Din ce este alcătuită hrana noas
tră și cum se transformă ea în pu
tere“ — cîteva din cantitățile de 
substanțe mai sus enumerate care 
se găsesc în diferite alimente.

Containerul cu aparatajul și animalul pentru experiența după 
aterizarea cu succes de la o înăl țime de 212 km.

In primul plan din față, cîinele „Modnița“, care abia s-a în
tors din zbor.

portarea animalelor, temperatura 
și presiunea aerului în cabină.

Reîntoarcerea animalelor pe pă
mînt s-a realizat prin detașarea 
cabinei de rachetă și prin cobo- 
rîrea ei cu parașuta.

Materialele obținute 
gistrarea comportării și 
lelor funcții fiziologice 
lelor au permis să se ajungă la 
concluzia că acelerațiile care 
apar la decolarea rachetei și la 
pătrunderea cabinei detașate în 
straturile dense ale 
la 
de 
de 
Și

la înre- 
principa- 
a anima-

atmosferei 
coborîre, de asemenea starea 
imponderabilitate cu o durată 
la 3,5 la 6 minute, la fel ca 
alte condiții de zbor au fost 

suportate pe deplin și n-au pro
vocat nici un fel de schimbări vi
zibile în starea animalelor de ex- 
periență. Unele animale au repe
tat zborul în straturile superioare 
ale atmosferei. Totuși și in aceste 
cazuri nu s-a observat nici un 
fel de schimbări în starea sănă
tății lor atît după zboruri cît și 
în cursul perioadei ulterioare de 
observare a lor.

Rezultatele pozitive ale cerce
tărilor efectuate au permis să se 
înceapă studierea posibilităților 
părăsirii rachetei prin catapulta- 
re, coborîndu-se pe pămînt ani
malele și dispozitivele.

In acest scop în etapa a doua 
a cercetărilor au fost folosite cos-

tume de scafandri speciali de 
înălțime (fără măști de oxigen) 
oare au asigurat animalelor con
diții satisfăcătoare de a sta atît 
în cabina rachetei, cît și la co- 
borîrea de la mari înălțimi și la 
mari viteze de zbor.

In experiențe o atenție deose
bită s-a acordat salvării anima
lelor în cele mai complicate con
diții. Sistemele de parașutare în 
unele cazuri au fost puse în func
țiune imediat după catapuîtare, 
la o înălțime de 85—75 km., în 
alte cazuri catapultarea s-a efec
tuat la o înălțime de 39—46 km., 
iar deschiderea parașutei a avut 
loc la o înălțime de 4 km.

Cînd racheta a fost părăsită Ia 
o înălțime de 85—75 km. timpul 
de coborîre a animalelor pe pă
mînt a fost de peste o oră. Toto
dată nu s-au descoperit nici un 
fel de consecințe dăunătoare pen
tru sănătatea animalelor în tim
pul catapultării, parașutării și 
zborului în straturile superioare 
ale atmosferei.

Date analoage au fost obținute 
și la observațiile făcute asupra 
animalelor, care au fost aruncate 
de cîteva ori din rachetă^

★
Dezvoltarea actuală a tehnicii 

sovietice de rachete, permite re
zolvarea multor sarcini pentru 
cercetarea păturilor superioare

ale atmosferei și a spațiului cos1- 
mic.

Aceasta se vede în mod clar 
din exemplul lansării pentru pri
ma dată în lume a sateliților ar
tificiali ai pămîntului stabiliți cu 
cea mai mare precizie pe orbita 
lor la o înălțime uriașă deasupra 
globului pămîntesc.

Particularitatea rachetelor geo- 
fizice-sovietice și a sateliților 
artificiali este greutatea conside
rabilă a sarcinilor utile, care a- 
tinge de pildă la cel de-al doi
lea satelit peste 500 kg.

Dacă s-ar micșora această 
greutate pînă la cîteva kilograme 
s-ar putea realiza și un zbor 
pînă la Lună, situată la o dis
tanță de 384.395 km. de pămînt. 
Totuși importanța științifică a 
unei asemenea experiențe ar fi 
fost mică tocmai din imposibili
tatea, din motive de economie 
a greutății, de a avea pe bordul 
unei asemenea rachete un apara- 
taj cît de cît serios pentru efec
tuarea de cercetări științifice, în
registrarea rezultatelor obținute 
și transmiterea lor pe pămînt.

Odată cu dezvoltare^ continuă 
a tehnicii rachetelor sarcina de a 
ajunge în Lună și de a efectua 
cercetări științifice suficient de 
serioase legate de aceasta poate 
fi înfăptuită în anii următori.

Tocmai calea creării de sateliți 
artificiali cu greutate mare dă 
posibilitatea rezolvării cît mai 
grabnice a problemei călătoriilor 
Interplanetare, care nu poate fî 
rezolvată în nici un fel cu aju
torul sateliților de proporții mi
croscopice a căror folosire este 
limitată pentru cercetări științi
fice.

Ridicarea unei rachete geofizi
ce sovietice la o înălțime de 473 
km. constituie o nouă etapă im
portantă a cercetărilor efectuate 
în

Dintre 
primele 
fotografii

Sîntem obișnuiți ca fotografiile 
să oglindească numai viața con
temporană, iar trecutul să fie 
studiat după gravuri și tablouri. 
Fotografia a fost totuși inventată 
la începutul secolului trecut, și a 
putut fixa precis numeroase eve
nimente cu o vechime de un 
secol.

In numărul de astăzi publicăm 
două vechi fotografii.

1891. Renumita artistă Sarah 
Bernard ascultîndu-și vocea la 
fonograf.

cadrul programului A.G.I.
(după un articol apărut 
în „PRAVDA" din 27 

martie a. c.J
1904. Experimentarea unui au

tomobil în Port-Arthur-ul asediat.



DESTINUL
EROILOR

Iui Gorki
Alexei Maximovici, ee fac eroii tăi ? Deceniile trec și destinul lor 

își urmează calea prefigurată de tine. Tu, cel ce ai stat la cumpăna 
erelor și ai privit trecutul și viitorul, tu cel ce te-ai cufundat în 
apele desnădejdei omenești și le-ai secat la soarele încrederii în om, 
tu ai avut de mii de ori dreptate. Destinul eroilor tăi o arată.

Cei însetați de libertate, îndrăgit ii tinereții tale, nu și-au trădat idea
lurile. Oricărei pietre calde ce ademenește șerpii, șoimul îi preferă 
mereu spațiile nemărginite ale văzduhului; albatrosul este, așa cum îl 
știi, veșnicul amant al furtunii; Radda și Laico Zobar, frumoșii și 
mindrii. țigani, socotesc, și acum libertatea mai presus decît viața; 
Celcaș, vagabondul și hoțul, n-a căzut nici mai tîrziu. în robia banu
lui. Doar că oamenii aceștia își țin astăzi fruntea mai sus. Norocul 
lor este că în marea bătălie angajată au învins și pentru ei aceia care 
nu numai că iubeau libertatea, dar știau și cum ar trebui s-o folo
sească.

Iată-i, învingătorii : Nil mecani
cul, curajosul și hotărîtul Nil, cel 
care a rupt-o definitiv cu lumea 
bolnavă a micilor burghezi ; Pa
vel Vlasov și bătrîna sa mamă, 
două generații intrate umăr la
umăr în revoluție; Roșei, femeia cu cugetul limpede și ochiul lucid, 
venită să-și smulgă copilul din casa bogăției putrede; Sințov, munci
torul care în clipele cele mai grele, nu-și pierde încrederea în izbînda 
celor uniți; Cutuzov, studentul, sol al demnității în epoca sumbră 
ce urmează înfrîngerilor temporare; Egor Doseikin, cel care a înțe
les înaintea altora că omul trebuie eliberat de patima ursuză a pă
mântului... Toți aceștia s-au găsit unii pe alții și, cuprinzîndu-și mîi~ 
nile, au devenit de neînfrînt. Crezurile lor s-au limpezit pînă la pu
ritatea de cristal a comunismului. Revoluția socialistă i-a avut 
pe ei ca echipă de șoc. l-au secerat lipsurile, războiul 
civil, incă, un război, dar rîndurile lor s-au regenerat fără întrerupere. 
De mai bine de 40 de ani ei sînt la putere. Steagul partidului lor 
este cea dintîi flamură de care își va aminti umanitatea fericită de 
peste veacuri.

Dăr ceilalți ? Au pierit în mari naufragii istorice Egor Bulîciov 
și Bessemenov, Vassa Jeleznova și Dostigaiev; au pierit nobilele otrepe 
în uniforme de polițist, asemenea 
lui Colomiițev ; s-a scunfundat de
finitiv întreprinderea Artamanov 
și menghinea necruțătoare a strivit 
toate negustoriile în care sufletul 
omului era trecut undeva, între 
rubricile profit și pierdere. Spița 
lui Klim Samghin, vulpea corcită 
cu cîine, a căzut și ea pînă la 
pragul neantului. Toți cei care 
n-au vrut sau nu au izbutit să în
țeleagă că omul este născut pentru 
fericire și că societatea trebuie 
clădită astfel încît principiul aces
ta să se răsfrîngă asupra tuturor, 
n-au rezistat vremii și decăzînd 
rușinos s-au scufundat în ape mo
cirloase.

Bătrînule, dragul nostru, urmă- 
rește-ți din vreme eroii. Iată, fata 
rîde cu hohote în brațele iubitu
lui ei și moartea, înduioșată uneori 
dar silită mai adesea, face loc dra
gostei. Larro, disprețuitorul de 
oameni se macină chinuit în eter
na pedeapsă ce i-a fost hărăzită. 
Danco luminează mai departe dru
mul semenilor săi și inima lui, ca 
și a ta, este o torță care nu se 
poate stinge...

; ȘTEFAN IUREȘ

Detalii
l> ?

I'

I

Un diapazon 
face o plingere <>

Dragă redacție, >
Să nu te mire că, deși sînt ă 

un simplu diapazon mi-am luat i 
permisiunea de a-ți scrie. Vreau e 
să fac o plîngere. Nu mai pot a 
să rabd I Prea sînt umilit. Iată « 
despre ce este vorba : De mai ă 
mulți ani mă găsesc în patri- ă 
montul profesorului Ion Crețu 
din Găești. Pînă aici nimic ne
firesc. Profesorul Crețu predă 
muzica la Școala medie mixtă 
din Găești. Un timp ne-am în
țeles foarte bine. Stăteam cu
minte în buzunarul de la piept 
și din cînd în cînd, la ore, mă 
punea la treabă. îmi făceam 
conștiincios datoria și eram 
mulțumit. Dar într-o zi — e 
mai bine de un an de atunci — 
profesorul Crețu a avut o dis
cuție cu un elev. Profesorul, 
nervos, îl certa. N-am reținut 
decît ultimele cuvinte :

— Tot n-ai înțeles, catastro
fă 1 (cu acest cuvînt îi „răs
față“ mereu pe elevi). Și pînă 
să-mi dau seama ce se mai în- 
tîmplă, am fost scos, cu furie, 
din buzunar și lovit de... capul 
elevului... Odată, de două ori, 
... nu mai știu de cîte ori. M-a 
cuprins o emoție explicabilă 
pentru un diapazon sensibil 
cum sînt eu. Credeți-mă că 
n-am mai știut ce-1 cu mine. 
Abia cînd am ajuns din nou 
în buzunar m-am mai liniștit. 
Nu înțelegeam de loc gestul 
profesorului. încercam " să-l 
scuz : „E l ce nu face omul la 
necaz!...“ Dar povestea aceasta 
s-a repetat... Cu timpul, am în
ceput să-1 cunosc după... cap 
pe cel cu care mă ciocneam. 
Astfel i-am cunoscut pe Neagu 
Gheorghe, Ioniță Neagu, Șer- 
ban Nicolae și mulți alți elevi 
din clasa X-a, băieți mari, 
care ared că ar putea să fie și 
altfel..» inițiați în tainele mu
zicii.

Nu de mult mi-a venit — cu 
toată tragedia pe care o tră
iesc — să mor de rîs, nu alta 1 
Se plîngea profesorul Crețu 
că elevilor săi nu le pli 
zică... Păi, cum să le _ 
Ce, mie mi-ar place să fiu în 
locul lor ?

Am scris toată pățania a- 
ceasta deoarece mi-e rușine de 
ceea ce a reușit să facă din 
mine profesorul Crețu. Dintr-o 
mîndrețe de diapazon am a- 
juns... un instrument de tortu
ră. Dacă i-ar vedea pe elevi 
ce ochi fac cînd observă că 
sînt scos din buzunar și cum 
urmăresc traeotoria ce-o par
curg... De multe ori am impre
sia că fac și pariuri : de ce 
voi fi izbit, de bancă sau de.., 
capul lor ?,

[ace mu- 
placă ?

de televiziune

I

i

:

In Editura de sfat pentru literatură politică
a apărut:

V. I. LENIN: OPERE voi. 35 
Volumul 35 cuprinde scri

sori, telegrame și note scrise 
de Lenin în perioada februarie] 
1912—decembrie 1922. Ele! 
reflectă activitatea lui Lenin j 
din timpul noului avînt alJ 
mișcării muncitorești din Ruj 
sia și al primului război mon-j 
dial, din perioada pregătirii și j 
înfăptuirii Marii Revoluții So-j 
cialiste din Octombrie și a) 
primilor ani ai puterii sovietice. | 

596 pag. 7,50 lei

Studioul
București va transmite în toate zi
lele de emisiuni, începînd de la 
1 aprilie, programe speciale pen
tru copii și tineret. Au fost pro- 
grumate printre altele emisiunile 
„Știință și tehnică pentru pionieri 
și școlari“, 
„Micii 
ții“, o interesantă emisiune de 
basme, o rubrică specială pentru 
tineret 
tic.

Din programul emisiunilor du
minicale pentru copii și tineret 
vor face parte noua rubrică „Gră
dinița noastră“ și lecțiile de gim
nastică ritmică pentru cei mici.

Concomitent cu emisiunile fixe, 
studioul de televiziune va transmi
te alternativ rubricile „Cravata 
roșie“, „Patria noastră“, „Teatru 
pentru tineret din studio“ și alte
le.

„Știința distractivă“, 
tehnicieni“, „Prietenii căr-

și un album muzical-artis-

Cuvintele sărace pentru
traduce entuziasmul nostru, 

admirația și stima pe care ni le 
inspiră arta lui S. Richter; ^Excep
țional^, „minunat“ sînt noțiuni ab
stracte, sărace și, aricit de para
doxal ar părea, relativ reci, în 
timp ce arta lui Richter este con
cretă, vie, de o bogăție necuprin
să, este o flacără care arde cu 
pasiune. Vom încerca totuși să 
desprindem cîteva 
tele principale ale 
lui sovietic.

Mai întîi trebuie 
un clocot lăuntric 
fantastic și de acea 
ordinară (pe care o au doar pu
țini chiar dintre cei mai mari din 
cei mari) de a fi ajuns la o în
țeleaptă maturitate artistică fără 
a-și fi uzat coardele emoționale la 
care a vibrat în copilărie, adoles
cență sau tinerețe. Alături de în
țeleptul gînditor asupra celor ale

din coordona- 
artei pianistu-.

să vorbim de 
de-a dreptul 
calitate extra-

Considerind situația în care*1 
mă găsesc cu adevărat intolera-1 
bilă, vă rog să luați măsuri 11 

mi se reda vechile fpentru a mi se reda vechile 
funcțiuni. Ori tovarășul profe-
sor Crețu va înțelege că tre- < 
buie să-mi schimbe destinația 1;
— redîndu-mi-o pe cea firească
— ori să i se schimbe lui des
tinația. în condițiile actuale 
nu mai putem conviețui. 1

înhumarea artistului

Constantin 
Ramadan

(Urmare din pag. I-a)

un 
pri-

Cu salutări 
Un diapazon nefericit 
Pentru conformitate,

I. 1SAIIA

Un produs necesar — 
dar.. greu de găsit

De cîteva luni caut prin 
toate magazinele, un lucru care 
de la o vreme a început să 
mă obsedeze. Am întrebat 
peste tot. Am încercat la toate 
magazinele de încălțăminte din 
Valea Jiului dar degeaba. Ciș
mele de cauciuc parcă au intrat 
în pămînt. De oițe ori por
nesc în plimbare prin oraș, a- 
proape fără să vreau, pătrund 
în magazine și întreb : Vă rog, 
nu aveți cisme de cauciuc ? 
Unii îmi spun că n-au avut iar 
alții îmi spun să mai încerc. 
O vînzătoare mai slabă de ini
mă, m-a privit compătimitor și 
mi-a zis: Luați o pereche de i' 
sandale, sînt mai ușoare. I-am I1 
explicat tovarășei că eu sînt 
miner iar cu sandalele nu mă 
pot „plimba“ la subteran. Am 
făcut deplasarea la Lupeni.Pe-i1 
troșani, cisme însă... ioc. Ade-i1 
se-ori mă întreb : De ce nu se 11 
aduc asemenea mărfuri mai des I1 
în orașele de pe Valea Jiului, 11 
unde sînt suprasolicitate ? 11

Ieri mi-a venit un văr de la 1, 
București. Nu mică mi-a fost' 
mirarea cînd am aflat că în1, 
Capitală sînt cisme de cauciuc ', 
cîte vrei. '

Eu am cumpărat sandale. ,i 
Nu cobor cu ele în mină, dar... p 
vorba vânzătoarei, sînt mai u-1 
șoare și pot continua alergătura 
prin magazine... , i

I. GH. SAVIN <' 
miner 1

Actorii teatrelor din Capitală, 
tn frunte cu artiști ai poporului 
din R. P. Romînă, maeștri eme- 
riți ai artei și artiști emeriți, sfu- 
denți ai Institutului de teatru 
„1. L. Caragiale“, reprezentanți 
ai Ministerului Invățămîntului și 
Culturii, ai Ministerului Forțelor 
Armate ale R.P. Romîne și nu
meroși cetățeni ai Capitalei au 
condus joi după amiază pe ulti
mul său drum pe eminentul ar
tist al Teatrului Armatei, Con
stantin Ramadan, artist al po
porului din R. P. Romînă.

Sicriul cu corpul neînsuflețit a 
fost depus la Casa Artiștilor, 
unde în cursul dimineții au ve
nit să-i aducă defunctului un ul
tim salut colegi de muncă și un 
numeros public iubitor de teatru, 
care l-au cunoscut și admirat pen
tru marile sale creații.

In jurul sicriului au făcut de 
gardă, rînd pe rînd, actori și re
prezentanți ai institutelor de artă 
și cultură.

Ultima gardă a fost formată 
din artiștii poporului Lucia 
Sturza-Bulandra, Ion Manolescu, 
Jules Cazaban, George Vraca și 
Ion Finteșteanu.

La ceremonia care a avut loc 
au luat cuvîntul colonelul Nico- 
lae Constantin, din partea Mi
nisterului Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, Mircea Avram, di
rectorul teatrelor, din partea Mi
nisterului Invățămîntului și Cul
turii, artistul poporului George 
Vraca în numele actorilor și al 
Teatrului Armatei și artistul eme
rit Miluță Gheorghiu, din partea 
colectivului Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri“ din lași, 
care au înfățișat calitățile de 
mare artist și neuitatele creații 
ale dispărutului, arătînd că prin 
moartea lui Constantin Ramadan 
scena romînească pierde un mare 
și credincios slujitor al ei.

înhumarea a avut loc la Ci
mitirul Bellu.

vorbitorii au subliniat că 
de bază

comuna Smîrdan a prezentat 
exemplu edificator în această 
vință.

— Chiar și atunci cînd impor
tante cantități de furaje au rămas 
pe cîmp, nerecoltate — a spus 
el — organizația U.T.M. de la noi 
din gospodărie nu a făcut nimic 
pentru a salva aceste bogății. Cele 
1150 de oi și cele 9 scroafe de 
prăsilă au ieșit slăbite din iarnă, 
deoarece gospodăria colectivă n a 
dispus de cantități suficiente de 
nutrețuri pentru întreținerea lor.

Aceasta are serioase urmări ne
gative asupra productivității ani
malelor și, se înțelege, asupra fon
durilor obștești ale gospodăriei și 
a veniturilor personale ale colecti
viștilor.

Toți
datoria organizațiilor 
U.T.M. din gospodăriile colective 
este să 
măsurile pentru întreținerea pășu
nilor. Odată cu lucrările de nive
lare a gropilor, de distrugere a 
mărăcinișurilor și de curățire a 
pietrelor și gunoaielor, pășunile 
trebuie îmbunătățite și prin efec
tuarea unor lucrări de distrugere 
a buruienilor. Organizațiile U.T.M 
sînt datoare să militeze pentru 
mobilizarea tuturor tinerilor în 
întrecerea ce se desfășoară acum, 
în întreaga țară, pentru asigurarea 
hranei animalelor. Acum este de 
fapt timpul cel mai prielnic pen
tru stabilirea tuturor măsurilor 
necesare acestei acțiuni. Cu spriji
nul sfaturilor populare și al con 
ducerilor gospodăriilor colective 
organizațiile U.T.M. trebuie să 
fixeze lucrările care trebuie efec
tuate pe pășuni și finețuri. Ele 
trebuie să se îngrijească de pe a- 
cum ca necesarul de furaje însilo- 
zat și suprafețele destinate acestei 
culturi să fie încredințate tinere
tului

ia încă de pe acum toate

Este nevoie de crescători 
de animale calificați

(Agerpres)

Aproape toți vorbitorii au arătat 
că dezvoltarea continuă a sectoru
lui zootehnic din gospodăriile co
lective necesită 
gătiți cu multă 
viști care și-au 
cunoștințele de 
zootehniei. Pentru aceasta, orga- 
nizațiile de bază U.T.M. trebuie

oameni bine pre- 
pricepere, coleeti- 
însușit cel puțin 
bază în ramura

UN EXCEPTIONAL
talent

vieții, trăiește în 
sufletul său pu
ritatea copilului 
îndrăgostit de 
jocuri, pasiunea 
tînărului care 
descoperă lumea 
și viața. Această 

extraordinară
„memorie afec
tivă“ îl face ca 
într-o lucrare de 
o complexitate 
atit de mare ca 
al doilea concert 
de pian de 
Brahms (a fost 
o bucurie că l-a 
ales pe acesta și 
nu pe altul pen- 

la București !) să 
emoțional,

tru popasul său 
dezvăluie un ambitus 
filozofic extraordinar de larg, de 
la dramatismul zguduitor (de ex
emplu în primele părți) la ^edi
tarea lirică (în Andante) sau gra
ția inocentă a jocurilor din final.

Nu arareori asemenea viață spi
rituală personală foarte puternică 
se manifestă în arta interpretativă 
în dauna respectării tradițiilor ce
lor mai bune, în dauna respectării 
cerințelor stilistice ale lucrării 
tălmăcite. Personalitatea unui ase
menea interpret topește deosebiri
le dintre creatori și, fie că e vor
ba de un creator fie de altul, a- 
pare mereu același stil, apar ace
leași particularități personale su
biective pe primul plan. La Rich- 
ter pătimașa viață lăuntrică este 
dublată de o genială intuiție a 
varietății stilurilor, a cerințelor 
variate ale diferitelor lucrări și 
maniere. Această calitate se exte
riorizează printr-un subtil rafina
ment, printr-o realizare plastică a 
specificului concret-istoric al ori-

pianistic
cărei opere de artă. La Richter 
un compozitor rus are caracteris
tici naționale ruse dar unul ger
man — germane, unul francez — 
franceze etc.

Vibrația puternică găsește în 
tehnica lui Richter o slujitoare 
credincioasă. Richter este un ti
tan care stăpînește deplin materia 
muzicală supunînd-o vrerii sale, 
în acest sens este suficient să men
ționăm că al ll-lea concert de 
Brahms este poate cel mai greu 
concert din marele repertoriu cla
sic nu numai prin anvergura con
ținutului său dar și prin dificul
tățile sale tehnice. Cei mai mulți 
dintre puținii pianiști care abor
dează acest concert, îl simplifică 
(reduc gamele în terțe, la game 
simple ; dublele triluri la triluri 
simple etc.). Richter nu simplifi
că nimic și totuși, în mîinile sale 
concertul pare... ușor. Tehnica lui 
Richter este uluitoare tocmai prin 
aceea că pare a nu exista. .Mai 
precis, pare a nu cunoaște greu
tăți. Și, lucru și mai mim ir abil,
acest virtuos nu are nici un mo
ment de ostentație tehnică, nu face 
paradă de mijloacele sale. ~ 
prim plan apare Muzica.

Ar mai trebui vorbit 
Richter. Memoria sa este 
nă ; el cunoaște zeci de 
pe dinafară, nenumărate

Pe

mult de 
enescia- 
concerte 

sonate, 
piese mai mari sau mai mici pe 
care le-a învățat în timpi-record. 
El este un minunat acompaniator. 
Cei care au avut fericita inspirație 
să-l asculte acompaniind-o pe soția 
sa — cîntăreața Nina Dorliak — 
s-au putut desigur convinge. Asu
pra acestui concert de lieduri, ca 
și asupra celor două recitate ale 
pianistului vom zăbovi în alt arti
col.

FR. SCHAP1RA

!
A IX-a ediție a Criteriului
mondial de scrimă al tineretului

Amănunte, noutăți
Interesul pentru cea de a IX-a sala mare vor fi .amenajate cinci 

de planșe dintre care planșa centra- 
. lă va fi ridicată pe un podium. 

Tabelele de marcaj, mari, ampla
sate vizibil, vor permite publicu
lui spectator să urmărească foar- 

desfășurarea asalturilor.

ediție a Criteriului mondial t 
scrimă al tineretului crește din 
zi în zi. Explicabil. A mai rămas- 
doar o săptămînă pînă la start. 
Primele întreceri — floretă băieți 
— sînt fixate pentru dimineața 
zilei de 4 aprilie. Recent, de ia 
comisia de organizare a competi
ției ne-au parvenit noi informații 
și amănunte interesante.

Actuala ediție ,a competiției va 
înregistra un record în ceea ce 
privește participarea a 201 con- 
curenți și invitați. Cea mai marc 
cifră Înregistrată vreodată de-a 
lungul edițiilor precedente. Un 
alt record va fi înregistrat și în 
ceea ce privește participarea „a- 
șilor“ scrimei. Printre pariici- 
panți, și desigur favoriți, se numă
ra Alexandra Zabelina (U.R.S.S.), 
campioană mondială (senioare) 
pe anul 1957, Rejto lldiko iR. P. 
Ungară), cîștigătoarea ultimelor 
două ediții ale Criteriului, Olga 
Orban vice campioană olimpică, 
Ointnervorn Else (R. F. Germa
nă), finalistă la ultima ediție a 
Criteriului, Wojciechowsky Jerzi 
(Polonia), cîștigătorul l,a spadă 
al ultimei ediții a Criteriului mon* 
dial, Osiipov Jurii (U.R.S.S.), 
Saccaro Gianluigi (Italia), fina- 
iiști tot la trecuta ediție și mulți 
alții. Toți aceștia ca și ceilalți 
concurenți sosesc în Capitală în- 
cepînd de la 1 aprilie.

După cum se știe, întrecerile 
vor desfășura în sălile I și 
Floreasca între 4—7 aprilie.

privește premiile cuce

se
II 
In

De ce Rapid București nu își pregătește 
de imine?schimbul

O știre laconică a ves
tit ieri că luni va înce
pe o competiție de fot
bal a formațiilor de re
zervă ale echipelor bu- 
cureștene C. C. A., Di- 
namo, Progresul, Dina- 
mo-Obor, Titani — 23 
August, și Fabrica de 
confeoții.

Am fost surprins aflînd 
că printre cluburile 
care vor absenta de la 
acest extrem de util 
„CAMPIONAT“ se află 
și Rapid București.

De ce nu participă 
Rapid Ia competițiile 
rezervelor ? Foarte sim
plu : n-are garnitură de 
rezervă. Nedumerirea 
stîmită de respectiva 
știre a fost însă de scur
tă durată. Mi-am amin
tit că și în anul trecut, 
nu de puține ori, antre
norii lui Rapid Bucu
rești au fost nevoiți în 
meciurile amicale să in
tre in formația echipei, 
pentru ca ea să 
nească numărul de 11 
jucători. Alteori s-a re
curs la împrumuturi de 
la echipele rude, ca 
„Gara de Nord“ etc. Nu 
sîntem împotriva promo
vării de jucători de la

întru-

o categorie inferioară la 
una superioară, dar îm
prumutul de jucători nu 
rezolvă decît o situație 
de moment și nici pe a- 
ceea fericit. Cum de-a 
rămas însă Rapid Bucu
rești, echipă din prima 
categorie a țării cu pu
țin mai mult decît cei 
11 jucători strict nece
sari pentru a intra pe 
teren ? Desigur că situa
ția aceasta a influențat 
considerabil Federația 
Romînă do fotbal atun
ci cînd a analizat com
portarea Iui V. Copil și 
a lui Seredai, privind 
gravele lor abateri de la 
conduita sportivă și de 
aceea, lăsîndu-se proba
bil impresionată, a dic
tat numai un avertis
ment. Cum se poate ca 
o echipă de „calibrul“ 
celei din Ciulești, cu 
atîția suporteri și cu o 
asemenea tradiție, să nu 
fie în stare să aibă cel 
puțin 10—20 jucători de 
rezervă. Situația exis
tentă nu-i obligă pe cei 
11 jucători să se pregă
tească continuu, să aibă 
o formă sportivă perma
nentă, pentru că oricum, 
ei rămîn titulari în con-

să se preocupe mai mult ca pînă 
acum de ridicarea calificării profe
sionale a tinerilor care muncesc și 
vot munci în sectorul zootehnic. 
Utemistul CONSTANTIN CRIS- 
TEA de la G.A.C. „1 Mai“ din co
muna Maglavid a povestit partici- 
panților la consfătuire cum a spri
jinit organizația U.T.M. măsurile 
luate de conducerea gospodăriei, 
pentru lărgirea cunoștințelor pro
fesionale ale tinerilor crescători dc 
animale.

— La noi în gospodărie — a 
spus el — a existat o vreme cînd 
animalele erau îngrijite destul de

/X •

tinuare. Oricum ar juca, 
bine sau prost, n-are 
cine să-i schimbe.

Toată lumea a fost sa
tisfăcută, atunci cînd în 
1956 echipa din Giulești 
a primit în rîndurile ei 
cele mai autentice spe
ranțe (la ora aceea) ale 
fotbalului nostru : foștii 
juniori care aduseseră 
țării victorii însemnate 
pe tărîm internațional.

„Avem un „11“ de 
auir- Nu ne mai trebuie 
nimic...“. Și așa a fost 
uitat un lucru elemen
tar : clubul trebuie să 
fie aceea „fabrică“ pro
prie de fotbaliști pentru 
echipa respectivă. Nu
mele „mari“ nu apar 
peste noapte. Viitoarele 
„stele“ învață fotbal 
mai ales de fiecare dată 
cînd se află în apropie
rea jucătorilor din prima 
echipă ; atunci cînd sînt 
solicitați să vină din cînd 
în cînd să arate ce-au 
învățat, înlocuind la o 
indisponibilitate pe un 
titular.

La Rapid acest lucru 
nu s-a făcut și e păcat 
Îientru că nu era mare 
ucru. Dacă vă amintiți, 

n-a trecut prea multă

vreme de atunci ; Ghiu- 
rițan pregătise la „Lo
comotiva" o serie de 
juniori cu perspective, 
de care însă toți au ui
tat atunci cînd Rapid 
începuse să numere în 
rîndurile sale o mare 
parte din compenenții 
echipei naționale.

Este știut faptul că 
nicicînd în țara noastră 
sportul și mai ales fot
balul nu s-au bucurat de 
atîta atenție din partea 
statului. Rapid-Bucu- 
rești are toate posibili
tățile pentru a avea ca și 
celelalte formații hucu- 
reștene, un număr ne
cesar de jucători de re
zervă.

RAPID BUCUREȘTI 
PUTEA TOTUȘI SA 
PARTICIPE LA COM
PETIȚIA REZERVE
LOR. Din juniori, din 
tineri jucători neconsa- 
craiți și din cei câțiva ju
cători încă nerestabiliți 
pe deplin, Rapid putea 
forma o 
zerve.

Nu e 
Ronay ?

echipă de re-

așa tovarășe

M. ZONIS

Tn ceea 
care vor fi răsplătiți cîștigătorii 
întrecerilor, doritorii să le cu
noască vor putea să le găsească 
într-una din vitrinele hotelului 
„Lido“. Tot aici va fi expusă și 
cupa atribuită pentru prima dată 
de către Comitetul Olimpic Ro- 
mîn, națiunii care va totaliza- cel 
mai mare număr de puncte.

Alte amănunte în numerele 
viitoare.Centruși patinaj de hocheipentru copii

hochei pe gheață

gată experiență. Organizația 
U.T.M. a mai inițiat în sprijinul 
calificării noastre profesionale și 
un ciclu de conferințe pe teme ac
tuale zootehnice, referate prin 
care s-a popularizat experiența co
lor mai buni crescători de anima
le, întîlniri cu specialiștii de la in
stitutul agronomic din Craiova etc. 
Cunoștințele căpătate au avut ur
mări importante asupra creșterii 
productivității animalelor. Astfel 
producția de lapte realizată de la 
vacile Siementhal depășește 14-16 
litri pe zi. în sectorul porcine am 
reușit să obținem de la fiecare

îiNWHIJlpoate aduce un mare aport 
la dezvoltarea
sectorului zootehnic
slab. Deși îngrijitorii de animale 
depuneau multe strădanii, cunoș
tințele lor fiind restrînse nu reu
șeau să îngrijească și să hrăneas
că animalele în mod rațional ceea 
ce influența în mod negativ pro
ductivitatea acestora. S-a ivit ast
fel necesitatea organizării unei 
consfătuiri de producție cu toți ti
nerii crescători de animale din 
gospodărie. Cu prilejul acestei 
consfătuiri organizația U.T.M. a a- 
nalizat pe larg cauzele neîndepli- 
nirii planului de producție în a- 
cest sector, precum și cauzele sla
bei productivități a animalelor 
noastre. S-a stabilit atunci că estn 
necesar ca toți tinerii crescători de 
animale să participe la cursurile 
agro-zootehnice trienale. Măsura 
aceasta a fost bine venită și noi 
am sprijinit-o. Dar lecțiile acestui 
curs nu erau legate întotdeauna 
de specificul activității noastre. 
Pînă la urmă acest neajuns a fost 
îndreptat. Acum după fiecare lec
ție predată se organizează demon
strații practice la locul de muncă, 
la care își dau contribuția și cres
cătorii de animale cu o îndelun-

scroafă fătătoare 16 purcei într-un 
an de zile. De asemenea în secto
rul ovine s-a realizat peste 47 litri 
de lapte de la fiecare oaie, după 
înțărcare și peste trei kg. și ju
mătate de lînă.

Din păcate, această activitate 
nu-i caracteristică și organizațiilor 
U.T.M. de la gospodăriile colective 
din comunele Tunarii Noi, Moță- 
tei, Ghidiciu, Desa, Ciupercenii 
Noi și altele. Aici pot fi întîlniți 
mulți tineri crescători de animale 
cu o slabă pregătire profesională, 
care din această cauză nu reușesc 
să obțină producții bune de la ani
malele pe care le îngrijesc. Slaba 
preocupare a organizației U.T.M. 
de la G.A.C. Moțăței, de pildă, 
față de ridicarea calificării profe
sionale a tinerilor, care muncesc 
în sectorul zootehnic, a mers pînă 
acolo încît a refuzat ajutorul ofe
rit de tinerii zootehniști și vete
rinari de la gospodăria de stat din 
localitate în această privință. Dez
interesul pe care îl manifestă une- 
le organizații U.T.M. din gospodă
riile colective față de calificarea 
profesională a tinerilor crescători

de animale și față de antrenarea 
tinerilor zootehnicieni și veteri
nari în această activitate a lipsit 
gospodăriile agricole colective din 
raionul Calafat de un sprijin pu
ternic pentru sporirea rentabilită
ții sectorului zootehnic.

*Din discuțiile purtate în cadrul 
consfătuirii de către tinerii crescă
tori de animale din gospodăriile 
colective s-au desprins multe în
vățăminte folositoare. A reieșit cu 
această ocazie că rezultatele obți
nute de tinerii care muncesc în 
sectorul zootehnic se datoresc în 
mare măsură și sprijinului pe care 
l-au primit ei de la organizațiile 
U.T.M. Există însă în activitatea 
organizațiilor U.T.M. din raionul 
Calafat și chiar în activitatea Co
mitetului raional U.T.M. Calafat, 
serioase deficiențe în ceea ce pri
vește munca în rîndul tineretului 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasa
te de cea de a IlI-a Plenară a 
C.C. al U.T.M. din 19-21 decem
brie 1957. Ceea ce lipsește în pri
mul rînd este perspectiva clară și 
concretă a obiectivelor ce trebuie 
urmărite în raionul lor. Organiza
țiile de bază U.T.M. 
ficțfnt îndrumate să 
planurile lor măsuri 
sprijinul dezvoltării 
nic. în planurile 
ale organizațiilor U.T.M. din gos
podăriile colective Ghidiciu și Ciu
percenii Vechi, Desa, Calafat, Hu- 
nia și altele și chiar în planul de 
perspectivă al comitetului raional 
U.T.M., nu se prevăd obiective 
precise legate de întărirea econo
mică a gospodăriilor colective. 
Despre toate aceste neajunsuri din 
activitatea organizațiilor U.T.M. și 
chiar a comitetului raional U.T.M. 
s-a vorbit pe larg în consfătuire. 
Pentru a îmbunătăți activitatea or
ganizațiilor U.T.M. în direcția ren
tabilității sectorului zootehnic, 
participanții la consfătuire au lan
sat o chemare către toate organi
zațiile de bază U.T.M. și către toți 
tinerii crescători de animale din 
raionul Calafat în care sînt cuprin
se obiective preeise în privința a- 
portului pe eare trebuie să-l adu
că tineretul la dezvoltarea crește 
rii animalelor, proprietate obșteas
că și a productivității lor.

Comitetului raional U.T.M. Ca
lafat și organizațiilor de bază 
U.T.M. le revine acum sarcina de 
a milita activ pentru traducerea în 
fapte a obiectivelor acestei che
mări.

Federația de 
și patinaj a luat inițiativa de a 
organiza un centru pentru copiii 
dornici să practice aceste disci
pline sportive. Centrul de hochei 
și patinaj rezervat copiilor se va 
inaugura duminică dimineața de 
la ora 9 pe patinoarul artificial 
din parcul „23 August“.

Primele lecții vor fi predate de 
antrenori calificați ca M. Flama- 
ropol, Z. Csaka, I. Petrovici, F. 
Eisenbeiser și Trude Konner.

Știri sportive
• Pe stadionul „San Siro“ din 

Milano s-a desfășurat miercuri în 
nocturnă returul jocului dintre 
echipele F.C. Milano și Borussia 
Dortmund contînd pentru sferturile . 
de finală ale „Cupei campionilor 
Europeni“ la fotbal. Obținînd o 
categorică victorie cu scorul de 
4—1 (2—1) echipa F.C. Milano 
s-a calificat în semifinale unde va 
întîlni forinația engleză Manchester 
United. în cealaltă semifinală se 
vor întîlni Vasas Budapesta și 
Real Madrid.

• în continuarea turneului pe 
care-l întreprinde în Occident, 
echipa campioană de fotbal a 
R.P. Bulgaria, Ț.D.N.A. Sofia, a 
jucat miercuri seară la Paris pe 
stadionul „Parc des Princes“ cu 
renumita echipă pariziană Racing 
Club. Mai rapizi și mai preciși în 
pase fotbaliștii bulgari au terminat 
învingători cu scorul de 6—4 
(2—1). Au marcat Dimitrov (2), 
Panaiotov (2), Diev, Ianev, pentru 
Ț.D.N.A. și Pillard (2), Guillot și 
Bollini pentru francezi.

Informație
Membrii delegației Comitetului 

Central al U.T.C. din R. P. Un
gară, care la invitația C. C. al 
U.T.M. ne vizitează țara, au pe- 
trecut zilele de marți, miercuri și 
joi în orașul Cluj. Oaspeții au 
vizitat uzinele „Janos Herbak“, 
Carbochim“ și Universitățile 
„Victor Babeș“ și „Bolyai“. Joi 
dimineața oaspeții s-au întîlnit cu 
membri ai Biroului Comitetului 
regional și ai Comitetului orășe
nesc Cluj al U.T.M.

Pretutindeni membrii delegației 
Comitetului Central al U. T. C. 
din R. P. Ungară au fost primiți 
cu multă căldură.

nu sînt su- 
prevadă în 
concrete în 

sect. zooteh- 
de muncă

(CISEMATOGItAFE)

Strada mare — PATRIA, I. C. 
FRIMU, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE, ALEX. SAHIA; Luna de 
miere — REPUBLICA, ELENA 
PAVEL, 23 AUGUST; Urme tn 
noapte - MAGHERU, LUMINA ; 
Serenada ' “ ” *
SANDRI, BUCUREȘTI ; Căpitanul 
bătrînei --------- ~----------
Verstele 
DONCA SIMO, î MAI ; Dacă 'toți 
tinerii din lume — DOINA ; Pră. 
pastia tigrului — MAXIM GORKI. 
ALEX. POPOV ; Un program de 
filme - TIMPURI NOI ; Articolul 
420 - TINERETULUI, ILIE PIN- 
TILIE; Scara în spirală — GH. 
DOJA; Fiul pescarului — GRI- 
VIȚA ; Poetul — VASILE ROAI- 
TA ; Ora H și Muntele Retezat — 
CULTURAL ; Ștrengărită — UNI. 
REA ; Ultima vrăjitoare—CONST. 
DAVID, AUREL VLAICU ; O zînă 
ca-n povești și Balonul roșu — 
ARTA ; Oaia cu cinci picioare — 
FLACARA; Roza vînturiJor — 
MUNCA ; Ciulinii Bărăganului — 
MIORIȚA. 30 DECEMBRIE ; Tai- 
fun la Nagasaki — POPULAR, 
OLGA BANCIC ; Povestea primei 
iubiri — M. EMINESCU ; Primă
vara pe str. Zarecinaia — VOLGA; 
Don Giovanni — LIBERTĂȚII ; 
Copilărie în Donbas — N. BAL. . 
CESCU ; Flacăra stinsă — ALIAN
ȚA, DRUMUL SERII ; Contele de 
Monte Cristo (ambele serii) — ÎS

T‘Srii zburători8 MARTIE i

mexicană — V. ALEC-

carapace — CENTRAL ; 
de_ foc - VICTORIA.
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I Sesiunea Sovietului Suprem [ Vizita oaspeților romîni
al V. R. S. S în R. D. Vietnam

1 j i 11 ț ț f (

MOSCOVA 27 (Agerpres). —i dintele Academiei de Științe pe
dagogice a R.S.F.S.R., poetul 
ucrainean Pavlo Tîcina, Kuluipa 
Konducialova, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mini
strul Afacerilor Externe al R.S.S. 
Kirghize, Tihon Kiselev, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Bielorusia.

Sesiunea a hotărît ca alegerea 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și formarea guvernului 
U.R.S.S. să aibă loc în cadrul unei

fTASS transmite : In ziua de 27 
martie în Palatul Mare al Krem
linului a avut loc prima ședință a 
Sovietului Naționalităților al So
vietului Suprem al- U.R.S.S. a ce
lei de-a 5-a legislaturi.

In cadrul ședinței deputatul Ian 
Peive, președintele Academiei de 
Științe a R.S.S. Letone, a fost ales 
președinte al Sovietului Naționali
tăților ; vicepreședinți au fost a- 
Ieși deputății Ivan Kairov, preșe-

ședințe comune a celor două Ca
mere. S-a hotărît de asemenea ca 
la această ședință să fie ascultate 
raportul deputatului Nikita Hruș- 
ciov cu privire la dezvoltarea con
tinuă a orînduirii colhoznice și la 
reorganizarea stațiunilor de mașini 
și tractoare și declarația guvernu
lui sovietic cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma atomică și 
cu hidrogen, pe care o va prezenta 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko.

MOSCOVA 27 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 27 martie 
s-a deschis la Moscova, în Pa
latul Mare al Kremlinului, prima 
sesiune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. al celei de-a 5-a legis
laturi.

La ora 10 (ora Moscovei) a 
început ședința Sovietului Uniu
nii. La alegerile care au avut loc 
recent în Sovietul Uniunii au fost 
aleși 738 de deputați.

Semnarea Declarației comune
HANOI 27. — De la corespon

dentul sipeclal Agerpres : In ziua 
de 27 martie, la ora 11 (ora lo
cală) a fost semnată la Hanoi 
Declarația comună a delegației 
guvernamentale a R. P. Rcmine

și delegației guvernamentale a 
R. D. Vietnam.

Din partea delegației guverna
mentale a R. P. Romîne declara
ția a fost semnată de. tovarășul

Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romî- 
ne, iar din partea R. D. Vietnam 
de tovarășul Fam Van Dong, pri
mul ministru al R. D. Vietnam.

Delegația guvernamentală a

R. P. Romîne a părăsit Hanoiul 
joi la amiază, îndreptîndu-se spre 
Kunmin (R. P. Chineză), de unde 
va pleca în ziua de 28 martie 
spre Rangoon.

Cu privire la dezvoltarea continuă Vizita făcută la Hanoi

a orînduirii colhoznice și la reorganizarea 
stațiunilor de mașini și tractoare“

Raportul prezentat de N. S. HRUȘCIOV
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 27 martie, 
în cadrul ședinței comune a ce
lor două Camere — Sovie.ul 
Uniunii și Sovietul Naționalită
ților ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a celei de-a cincea le
gislaturi, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a prezentat raportul 
„CU PRIVIRE LA DEZVOLTA
REA CONTINUA A ORINDUI- 
RII COLHOZNICE ȘI LA RE- 
ORGANIZAREA STAȚIUNILOR 
DE MAȘINI ȘI TRACTOARE“.'

N. S. Hrușciov a comunicat 
rezultatele preliminare ale discu
tării acestei probleme de către 
întregul popor. Intre I și 25 mar
tie in colhozuri, stațiuni de ma
șini și tractoare și sovhozuri, în 
fabrici și uzine, în organizații 
științifice și instituții de învăță- 
mint, în unități militare și insti
tuții sovietice au avut loc 
576.879 de adunări generale la 
care au participat 49.900.000 de 
oameni ai muncii. La aceste adu
nări peste 3.000.000 de persoane 
au făcut propuneri și observații.

Participanții la discuția între
gului popor, a spus N. S. Hruș
ciov, au apreciat pe bună drep
tate măsurile de dezvoltare con
tinuă a orînduirii colhoznice, ca 
o parte integrantă a mărețului 
plan de construcție comunistă.

N. S. Hrușciov a arătat că se 
poate spune pe drept cuvînt că 
reorganizarea conducerii indu
striei a fost o importantă măsu
ră revoluționară. O măsură re
voluționară similară în domeniul 
agriculturii va fl și proiectata re
organizare a S.M.T.-urjlor.

Vorbind despre rezultatele dez
voltării agriculturii din U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov a arătat printre 
altele, că în domeniul înzestrării 
tehnice a agriculturii din U.R.S.S« 
s-au produs schimbări radicale.

Comasarea colhozurilor înfăp
tuită în ultimii ani, dezvoltarea 
rapidă a economiei lor, dezvolta
rea colhozurilor ca mari între
prinderi agricole cu multe ramuri 
impun schimbarea sistemului exis
tent al deservirii lor tehnice în 
producție.

Relevînd rolul important al 
SAl.T.-urilor în crearea și întări
rea orînduirii colhoznice, N. S. 
Hrușciov a spus că stațiunile de 
mașini și tractoare au constituit 
un important mijloc de educare 
a țărănimii muncitoare în spiritul 
colectivismului, în spiritul intere
selor întregului popor. Marea în
semnătate . istorică a S. M. T.- 
urilor a constat în primul , rînd 
în contribuția lor le întărirea 
alianței dintre muncitori și Țărani, 
în lupta pentru construirea so
cialismului.

Experiența stațiunilor de ma
șini și tractoare din Uniunea So
vietică, a spus N. S. Hrușciov, 
este folosită cu succes in celelalte 
țări socialiste.

Ne aflăm într-o etapă nouă de 
dezvoltare a orînduirii colhoznice, 
a subliniat raportorul. Această 
etapă se caracterizează prin aceea 
că în marea lor majoritate col
hozurile au devenit mari gospo
dării puternice din punct de ve
dere economic, că actualele col
hozuri comasate sînt înzestrate 
din punct de vedere tehnic mult 
mai bine decit înainte, că astăzi 
în colhozuri au crescut numeroa
se cadre de agrotehnicieni, zoo. 
tehnicieni, mecanizatori calificați, 
tractoriști, combineri, mecanici, 
electricieni, șoferi, specialiști în 
construcție, conducători și orga
nizatori ai producției colhoznice, 
capabili să folosească cu price- 
1---- l-L-.L- ' .’
rile științei. In sfîrșit, au crescut 
simțitor veniturile colhozurilor și 
a crescut bunăstarea materială a 
colhoznicilor.

Astăzi cînd colhozurile sînt în 
stare să facă mari investiții în 
producție, să-și procure mașini 
complexe, să asigure buna lor 
folosire este cazul să se aducă 
schimbări radicale formelor de
servirii tehnice în producție a 
colhozurilor.

Stațiunile de mașini 
toare, a spus N. S. Hrușciov, și-au 
îndeplinit rolul ce le-a revenit în 
trecut și au nevoie de o reorga
nizare radicală.

Astăzi lucrătorii stațiunilor de 
mașini și tractoare nu mai au pe 
cine să convingă de avantajele 
marii gospodării colective, deoa
rece în U.R.S.S. orînduirea col
hoznică a biruit de mult, iar col
hoznicul nici nu-și poate închipui 
viața în afara colhozului. Așadar, 
și această funcție a S.M.T.-ului 
a devenit perimată.

N. S. Hrușciov a amintit că a- 
cum cîțiva ani partidul a res
pins, ca fiind greșite, propune
rile unor economiști de a se vin
de tractoare colhozurilor. Fiind

slabe din punct de vedere econo
mic, a spus N. S. Hrușciov, col
hozurile nu ar fi putut să achi
ziționeze și să folosească just 
tehnica. Am fi subminat agricul
tura noastră, a spus el.

In prezent partidul pune ca 
sarcină vinderea tractoarelor și a 
altor mașini agricole către col
hozuri. ACEASTA SARCINA NU 
ESTE DETERMINATA DE SLĂ
BICIUNE CI DE FORȚA ORIN- 
DUIRII COLHOZNICE, a arătat 
N. S. HTușciov. In aceasta con
stă deosebirea radicală dintre 
felul în care este pusă astăzi 
problema vînzării mijloacelor teh
nice către colhozuri și propune
rile făcute acum cîțiva ani de 
unii economiști.

După victoria politicii leniniste 
a colectivizării, a subliniat N. S. 
Hrușciov, actuala reorganizare a 
S.M.T.-urilor este cel mai mare și 
cel mai important eveniment în 
construcția agriculturii socialiste. 
In prezent se concentrează în 
aceleași mîini păinîntul care a- 
parține statului, dar care este dat 
colhozurilor în folosință veșnică, 
și mașinile în condițiile existen
ței relațiilor de producție socia
liste și ale rolului conducător al 
clasei muncitoare în frunte cu 
partidul comunist.

In raportul său N. S. Hrușciov 
s-a oprit asupra unor probleme 
teoretice pe care le ridică sarci
na reorganizării SALT.-urilor.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a arătat că nu este just 
de a susține că vînzarea de trac
toare și aite mașini agricole către 
colhozuri ar duce la întărirea 
proprietății colhoznice și la slă- 
bireg proprietății de stat, care 
este forma superioară de pro
prietate. Este adevărat, a conti
nuat N. S. Hrușciov, că proprie
tatea întregului popor este cea 
mai înaltă formă de proprietate. 
Aș,a o concepea Lenin. Dar, tot
odată, Lenin nu a opus niciodată 
proprietatea întregului popor 
proprietății cooperatiste.

Intre proprietatea colhoznică- 
cooperatistă și proprietatea între
gului popor, a spus în continua
re N. S. Hrușciov, există anumite 
deosebiri, dar acestea sînt doar 
forme diferite de dezvoltare a u- 
nuia și aceluiași mijloc socialist 
de producție. Este vorba de a ri
dica treptat nivelul de socializa
re a proprietății colhoznice și, în 
felul acesta, de a o ridica la ni
velul proprietății întregului po
por. MASURILE PRECONIZATE 
IN VEDEREA DEZVOLTĂRII 
CONTINUE A ORÎNDUIRII 
COLHOZNICE ȘI REORGANI
ZĂRII S.M.T.-URILOR, A SUB
LINIAT N. S. HRUȘCIOV, ASI- 
GURA LĂRGIREA PROPRIETĂ
ȚII COLHOZNICE ȘI APRO
PIEREA EI DE PROPRIETA
TEA ÎNTREGULUI POPOR.

Proprietatea cooperatistă, a 
spus în continuare N. S. Hruș
ciov, nu este în contradicție cu 
principiile teoretice ale partidului 
nostru cu privire la căile de con
struire a societății comuniste, de
oarece calea spre comunism pre
vede atît dezvoltarea proprietății 
întregului popor cît și a proprie
tății cooperatiste.

N. S. Hrușciov a spus că din 
punct de vedere calitativ pro
prietatea colhoznică nu mai este 
acum ceea ce a fost acum 25—30 
de ani. Actuala proprietate a 
colhozurilor, a spus el, a fost 
creată prin munca colectivă a 
coholznicilor sub conducerea și 
cu participarea activă a clasei 
muncitoare, a întregului popor.

va auiu »a ■v.vavaav» înfăptuind planurile construc-
uere "tehnica 'modernă* șî "realiză- U«‘ comuniste, partidul și guver- 

■■ ............. - •• ------- 1 \ nul nu au privit niciodată colho
zurile ca un corp străin în orga
nismul socialist, ci le-au consi
derat întotdeauna ca o parte in
tegrantă de importanță vitală .a 
sistemului economic socialist.

In raportul său, N. S. Hrușciov 
a citat cifre care ilustrează creș
terea producției colhoznice, întă
rirea economiei colhozurilor și 
sporirea continuă a fondurilor lor 
indivizibile.

Acum, fiecare colhoznic înțe
lege, a continuat N. S. Hrușciov, 
că cu cît mai mare va fi fondul 
indivizibil, cu atît colhozul va 
putea cumpăra mai multe mașini 
și alte mijloace tehnice. .Iar dacă 
vor fi mai multe mașini și se va 
ridica nivelul de mecanizare al 
producției, colhoznicii vor începe 
să lucreze mai ușor, munca col
hoznicului se va apropia din 
punct de vedere al caracterului ei 
de munca muncitorului, se 
produce mai multe produse, vor 
crește veniturile colhozurilor 
colhoznicilor.

Prin urmare, a arătat N. 
Hrușciov, toți colhoznicii sînt 
teresați iij sporirea fondurilor 
divizibile.

și trae
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N. S. Hrușciov a relevat nece
sitatea revizuirii sistemului exis
tent de repartizare a veniturilor 
colhozurilor după zile-muncă și a 
vărsămintelor în fondurile indivi
zibile. El a amintit că statutul 
model al artelului agricol preve
de vărsarea în fondul indivizibil 
între minimum 12 la sută și 
maximum 20 la sută din venitu
rile bănești ale colhozurilor. In 
prezent, a spus raportorul, acest 
sistem este evident învechit și 
trebuie modificat, deoarece greu
tatea specifică a fondului indivi
zibil va crește. N. S. Hrușciov a 
precizat totodată că vărsămintele 
în fondurile indivizibile trebuie 
să crească nu prin micșorarea vo
lumului global al sumelor repar
tizate pentru plata zilelor-muncă, 
ci prin creșterea globală a veni
turilor și prin creșterea venitu
rilor de pe fiecare hectar de pă- 
mînt și de la fiecare fel de pro
ducție : cereale, plante tehnice și 
produse animale.

Vorbind despre problema re
glementării prețurilor de colecta
re și achiziționare, N. S. Hruș
ciov a arătat că în prezent aces
te prețuri trebuie stabilite astfel 
îneît să stimuleze creșterea pro
ducției, să asigure un venit echi
tabil și totodată să permită tu
turor colhozurilor să rezerve fon
durile necesare pentru achizițio
narea tehnicii de înaltă produc
tivitate.

N. S. Hrușciov a declarat că 
sînt lipsite de temei temerile a- 
celora care cred că după reor
ganizarea S.M.T.-urilor va slăbi 
rolul conducător al statului față 
de colhozuri- In mîinile Statului 
Sovietic, în mîinile poporului, se 
află puternica industrie socialis
tă care reprezintă temelia întregii 
economii naționale, a spus rapor
torul. In Uniunea Sovietică, pă- 
mintul este proprietatea statului. 
Toate pirghiile economice de con
ducere a economiei rămîn în mîi
nile statului.

Răspunzînd la întrebarea unor 
economiști — care dintre forme
le agriculturii socialiste — sov
hozul sau colhozul — este supe
rioară — N. S. Hrușciov a ară
tat că colhozurile nu trebuie opu
se sovhozurilor. Experiența con
strucției socialiste arată că atît 
colhozurile cît și sovhozurile au 
rezerve inepuizabile pentru dez
voltarea producției. Prin urmare, 
a declarat N. S. Hrușciov, sarci
na este să întărim și să dezvol
tăm atît sovhozurile cît și col
hozurile, să folosim posibilitățile 
ambelor forme de gospodărie pen- 
tru a crea cit mai curînd în țară 
belșug de produse agricole, pen
tru a rezolva sarcinile construc
ției comuniste.

Vorbind despre modalitățile de 
vînzare a mijloacelor tehnice că
tre colhozuri, N. S- Hrușciov a 
spus că calculele preliminare ara
tă că majoritatea colhozurilor, 
îndeosebi cele din republicile din 
Asia centrală, Transcaucazia, din 
Cuban, Ucraina și din alte re
giuni vor putea cumpăra imediat 
mijloace tehnice de la S.M.T.-uri. 
In unele regiuni însă, în care ma
joritatea colhozurilor nu pot încă 
cumpăra și, mai ales, nu sînt în 
stare să folosească aceste mijloa
ce tehnice în mod productiv, o 
parte din S.M.T.-uri vor fi men
ținute o 'anumită perioadă, ele 
îndeplinind aceleași funcții ca și 
în prezent. Dar și acolo unde vor 
fi menținute S.M.T-urile, unele 
colhozuri vor putea cumpăra 
mijloace tehnice.

N. S. Hrușcîov a spus că ter
menele de achitare a mijloacelor 
tehnice pot fi, și probabil vor fi, 
diferite în funcție de starea eco
nomică a diferitelor colhozuri și 
regiuni.

N. S. Hrușciov a arătat _ ca 
colhozurile au posibilitatea să a- 
chite valoarea mijloacelor tehnice 
în termenele prevăzute. In 1956, 
veniturile bănești ale colhozuri
lor au fost de 94.600-000.000 ru
ble, adică de peste două ori mai 
mult decit în 1952. In 1956, Jn 
fondurile indivizibile au fost văr
sate 16.700.000.000 ruble, iar va
loarea mijloacelor tehnice ale 
S.M.T.-urilor pe care le vor cum
păra colhozurile se va cifra apro
ximativ la 20 miliarde ruble. Așa
dar. a spus N. S. Hrușciov. văr
sămintele în fondurile indivizibi
le vor acoperi într-un an valoa
rea mijloacelor tehnice- Potrivit 
calculelor Ministerului Agricultu
rii al U.R.S.S., în 1958 vărsămin
tele în fondurile indivizibile
vor cifra la aproximativ 25 mi
liarde ruble și vor crește în fie
care an.

in locul actualelor S.M.T.-uri, 
a spus N. S. Hrușciov, se pro
pune să se creeze întreprinderi 
de stat cu funcții complect noi, j

care se vor numi stațiuni tehnice 
și de reparații (S.T.R.). Stațiunile 
tehnice și de reparații, a arătat 
N. S. Hrușciov, nu pot avea o si
tuație conducătoare față de col
hozuri.

Ele devin întreprinderi bazate 
pe hozrasciot. Stațiunile tehnice 
și de reparații au datoria să a- 
corde colhozurilor un ajutor mul
tilateral în organizarea unei mai 
bune folosiri și deserviri a trac
toarelor, să îndeplinească func
țiile de supraveghere tehnică din 
partea statului.

N. S. Hrușciov a arătat în ra
portul său că mașinile și celelal
te mărfuri necesare colhozurilor 
se vor vinde numai pe baza prin
cipiului liberului consimțămînt. 
El a spus că probabil, sistemul 
de vînzare liberă a mașinilor va 
trebui extins și asupra sovhozu
rilor.

După noul sistem, după reor
ganizarea S.M.T.-urilor, tehnica 
va fi folosită mai rațional, va 
crește productivitatea muncii și 
producția. Aceasta trebuie să 
ducă la reducerea prețului de cost 
al produselor agricole. In conse
cință, statul va căipăta posibili
tatea reală de a reduce prețurile 
de achiziție la produsele agricole, 
iar aceasta va permite Ia rîndul 
său să se reducă prețurile cu a- 
mănuntul la mărfurile alimenta
re și industriale și în felul acesta 
să se asigure ridicarea continuă 
a bunăstării poporului.

NU ESTE DEPARTE TIMPUL, 
A ARĂTAT N. S. HRUȘCIOV. 
CIND VOM AVEA SURPLU
SURI CONSIDERABILE DE 
PRODUSE AGRICOLE. IN U- 
NIUNEA SOVIETICA, CU ECO
NOMIA EI PLANIFICATA, NU 
POATE FI SUPRAPRODUCȚIE 
CU CONSECINȚA EI — CRIZA, 
însă condițiile de cumpărare a 
produselor se vor schimba în 
viitor. Statul va avea posibilita
tea să cumpere cereale, carne și 
alte produse în acele regiuni în 
care acestea sînt mai ieftine. Nu 
trebuie să se creadă, ;i spus N.. 
S. Hrușciov, că toate acestea s<* 
vor întimpla într-un viitor înde- 
părtat. Problemele despre care 
este vorba sînt de deosebită ac
tualitate.

Țara noastră Sovietică, a spus 
N. S. Hrușciov, pășește cu încre
dere pe calea avintului puternic 
al economiei și culturii, a înflo
ririi științei și tehnicii, a ridicării 
continue a bunăstării poporului. 
Crește tot mai mult prestigiul in
ternațional al Uniunii Sovietice și 
influența și greutatea acesteia în 
rezolvarea problemelor politicii 
mondiale, se întărește colaborarea 
popoarelor din toate țările socia
liste.

Discutarea de către întregul 
popor a măsurilor pentru dezvol
tarea continuă a orînduirii col
hoznice, a subliniat din nou N. S. 
Hrușciov, a arătat că ele cores
pund intrutotul cerințelor ac
tuale ale vieții, intereselor fun
damentale ale poporului sovietic, 
deschid noi perspective largi șl 
luminoase dezvoltării forțelor de 
producție și societății socialiste 
sovietice.

Comitetul Central al partidului, 
a declarat în încheierea raportu
lui său N. S. Hrușciov, consideră 
că înfăptuirea măsurilor pentru 
dezvoltarea continuă a orînduirii 
colhoznice și reorganizarea -sta
țiunilor de mașini, și tractoare va 
contribui la traducerea cu succes 
în viață a hotărîrilor istorice ale 
Congresului al XX-lea al parti
dului, la mersul înainte al Uniu
nii Sovietice pe calea spre comu
nism.

(Text prescurtat. Sublinierile 
aparțin redacției).
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HANOI 27. — De la corespon
dentul special Agerpres: In di
mineața zilei de 27 martie, dele
gația guvernamentală a R. P. Ro
mîne condusă de tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri a vizitat Expoziția de 
artizanat și produse ale micii in
dustrii, care a fost inaugurată în 
ianuarie a.c. la Hanoi. La expo
ziție participă aproape 10-000 de 
unități de producție, colective și 
întreprinderi individuale de arti
zanat și ale micii industrii. In 
cadrul expoziției sînt prezentate 
de asemenea, produse ale invali
zilor de război grupați în centre

de reeducare, precum și produse 
ale unităților armatei populare de 
eliberare vietnameze. Expoziția 
cuprinde sectoare pentru țesături 
de bumbac și mătase, articole din 
piele, produse farmaceutice, pro
duse metalice, unelte, aparate e- 
lectrice, articole alimentare, pro
duse ale industriei lemnului, o- 
biecte de artă aplicată și altele. 
Expoziția este deosebit de intere
santă și dovedește într-un mod 
concludent măiestria artistică și 
talentul oamenilor muncii vietna
mezi. Ea are drept scop să oglin
dească dezvoltarea pe care a 
luat-o producția de artizanat și

mica industrie, sub îndrumarea 
partidului și guvernului. In ace
lași scop se urmăresc îmbunătă
țirea tehnicii, crearea de noi sor
timente de mărfuri și încurajarea 
consumului de produse locale.

Oaspeții romîni au vizitat cu 
mult interes standurile expoziției, 
au stat de vorbă cu unii produ
cători.

După vizitarea expoziției, mem
brii delegației guvernamentale ro
mîne au făcut o vizită în cita
dela orașului Hanoi. Fosta fortă
reață adăpostește astăzi garni
zoana orașului, statul major al

forțelor armate șl Ministerul A- 
părării. Aici, oaspeții romîni au 
fost primiți de Hoang Van Thyi, 
șeful adjunct al Statului major, 
și de alți ofițeri superiori. In fața 
unei mari machete, oaspeții au 
ascultat explicațiile asupra bătă
liei de la Dien Bien Fu. După 
cum se știe, această bătălie a 
consacrat victoria armatei popu
lare de eliberare împotriva inva
datorilor francezi, localitatea Dien 
Bien Fu înscriind în paginile is
toriei poporului vietnamez unul 
din cele mai glorioase momente 
ale luptei sale neînfricate pentru 
independentă și libertate.

Plecarea delegației spre Birmania
HANOI 27 (Agerpres). — A- 

genția Vietnameză de Informații 
transmite: In dimineața de 27 
martie, președintele R.D. Viet
nam, Ho Și Min a oferit o re
cepție în cinstea delegației gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Romîne.

La recepție au participat pri
mul ministru Fam Van Dong, 
Ton Dîk Thang, președintele co
mitetului permanent al Adunării 
Naționale, Fan Ke Toai, vice-pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Le Duan, membru în Biroul 
Politic 
Muncii din Vietnam, 
ai guvernului.

In aceeași zi membrii delega" 
ției romîne au părăsit orașul 
Hanoi plecînd cu avionul spre 
Birmania, după o vizită de pa-

al C.C. al Partidului 
și membri

tru zile în Republica Democrată 
Vietnam.

La plecare, oaspeții romîni au 
fost conduși de primul ministru 
Fam Van Dong, Fan Ke Toai, 
vice-președinte al Consiliului de 
Miniștri, Ung Van Khiem, locții
tor ai ministrului Afacerilor Ex
terne. Pe aeroport se aflau de a- 
semenea Ton Dîk Thang, preșe
dintele Comitetului permanent al 
Adunării Naționale, precum și 
membri în Biroul Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Vietnam 
și membri ai guvernului, condu
cători ai organizațiilor de masă 
și ai partidelor politice, 
zentanți diplomatici 
mulțime de locuitori 
Hanoi. In cuvintarea 
aeroport premierul 
Dong a transmis un 
guvernului și poporului romîn.

repra- 
și o mare 
ai orașului 
rostită la 
Fam Van 
cald salut

El a spus: „Vizita dumnea
voastră, deși scurtă, a dat rezul
tate foarte bune. Ați vizitat 
multe părți ale țării unde ați a- 
vut prilejul să admirați frumu
sețea și bogăția țării noastre, să 
cunoașteți poporul nostru șl să 
vă convingeți de patriotismul, 
munca plină de rivnă și avîntul 
lui creator. Delegațiile guverna
mentale ale celor două țări au 
dus tratative și au semnat o de
clarație comună care dovedește 
solidaritatea și unitatea de vederi 
dintre țările noastre in probleme
le de interes comun și in princi
palele chestiuni internaționale.

Această declarație comună și 
această solidaritate și unitate de 
vederi vor insufla poporului viet
namez și mai multă forță și 
entuziasm și o și mai mare ho-

tărîre In lupta R.D. Vietnam pe 
calea construirii socialismului șl 
pentru reunlficarea țării.

Veți continua vizita dumnea
voastră de prietenie și în alte 
țări. Poporul vietnamez vă urea
ză succese strălucite in această 
călătorie in vederea consolidării 
continue a solidarității de mono
lit intre țările lagărului socia
list, a promovării colaborării in
tre popoare și pentru menținerea 
păcii mondiale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., Chivu Stoica, a 
trecut în revistă garda de onoa
re. Membrilor delegației le-au 
fost oferite buchete de flori. îna
inte de a se urca în avion înalții 
oaspeți romîni și-au luat rămas 
bun de la conducătorii R.D. Viet-« 
nam veniți să-i conducă.

Cuvintarea tovarășului Chivu Stoica
la plecarea de pe aerodromul Giam Lam

HANOI 27. — De la corespon
dentul special AGERPRES :

Dragă tovarășe Fam Van Dong, 
Dragi tovarăși, prieteni,
A sosit momentul plecării dele

gatei noastre guvernamentale 
din această ospitalieră țară prie
tenă.

Mărturisesc că nu este ușor să 
ne despărțim de poporul vietna
mez, care ne-a Înconjurat cu atî- 
ta afecțiune și in mijlocul căruia 
ne-am simțit atît de bine.

Ingăduiți-mi să exprim tovară
șului președinte Ho Și Min și dv., 
tovarășe Fam Van Dong, și ce
lorlalți conducători de stat și de

partid din țara dv., sentimentele 
mele de gratitudine pentru aten
ția și solicitudinea acordate dele
gației noastre.

Considerăm c.ă declarația co
mună pe car* am semnat-o acum 
clteva ore reprezintă un docu
ment de seamă în domeniul rela
țiilor romîno-vietnameze. Ea con-

„Poporul sovietic are față de Franța 
o atitudine de respect și de sinceră

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: „Pravda“ pu
blică convorbirea lui N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S., cu Serge Groussard, co
respondent al ziarului francez 
„Le Figarb“, care a avut loc la 
19 martie la Moscova.

Răspunzînd la întrebarea pri
vind posibilitatea ca Uniunea 
Sovietică să acorde un ajutor sis
tematic țărilor slab dezvoltate, 
N. S- Hrușciov .a declarat:

Considerăm că dacă se va ob
ține o slăbire a încordării inter
naționale, din economiile reali
zate la fondurile pe care statele 
le cheltuiesc în prezent pentru 
înarmarea lor și forțele lor ar
mate, s-ar putea aloca sume su
ficiente pentru acordarea unui 
ajutor real țărilor slab dezvol
tate. CIND ASTFEL DE ȚARI 
CER AJUTOR UNIUNII SOVIE
TICE. EA VINE IN INTÎMP1- 
NAREA LOR Șl LE ACORDA 
AJUTOR IN MĂSURĂ PUTERI
LOR. VOM DUCE Șl IN VII
TOR O ASTFEL DE POLITICA.

Răspunzînd la o întrebare a 
ziaristului francez, N. S. Hruș
ciov a arătat că guvernul sovie
tic a făcut multe pentru dezvol
tarea turismului străin. In 1957 
U.R.S.S. a fost vizitată de apro
ximativ 550.000 de străini. In a- 
ceeași perioadă peste 700.000 de 
oameni au plecat din Uniunea 
Sovietică în diferite țări ale lu
mii. In cursul anului trecut, 
U.R.S.S. a fost vizitată de circa 
11 000 de francezi și circa 6.000 
de cetățeni sovietici au vizitat 
Franța.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
problema deplasării străinilor este 
strîns legată de situația interna
țională. Dacă s-ar reuși să se a- 
jungă la o înțelegere în proble
ma dezarmării, să se realizeze o

NEW YORK. — La 26 martie, la 
Cap Canaveral (Statul Florida) a 
fost lansat cu ajutorul unei rache
te „Jupiter-C" un nou satelit arti. 
ficial care, după cum se anunță, 
„corespunde întrutotul“ cu primul 
satelit american „Explorator“. 
(Primul satelit artificial american 
cîntărește împreună 
treaptă a rachetei 30,8 
că aproape 14 kg).

Ștefan Ruha a reușit 
fice In al treilea tur al Concursu
lui internațional de vioară „Ceai, 
kovski".

DELHI, — Sesiunea Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii, Ia 
care au participat reprezentanți ia 
29 de țări, a adoptat în încheie
rea lucrărilor sale următoarele do
cumente : Deolarația cu privire la

cu ultima 
funți, ladi-

sti se căli

prietenie “
slăbire hotărîtă a încordării inter
naționale și stabilirea încrederii 
depline în relațiile dintre state, 
atunci ar dispare, firește, și pie
dicile care stau în calea lichidă
rii, în general, a restricțiilor în 
ce privește deplasarea străinilor

Convorbirea 
lui N. S. Hrușciov 

cu un corespondent 
al ziarului „Le Figaro"

Congresul mondial al popoarelor 
pentru dezarmare și coexistență 
pașnică, Rezoluția cu privire la 
Indonezia și Declarația cu privire 
la Algeria.

TEHERAN. — Revista ,,Asna“ 
(„Prietenie") din Iran, a început 
publicarea romanului „Desculț" de 
Zaharia Stancu.

IS1ANBUL. — La 24 martie, s.a 
deschis în orașul turc Brusa, con
ferința pentru problemele colabo
rării pașnice și înțelegerii interna
ționale, convocată de Organizația 
Națiunilor Unite pentru probleme
le învățămîntului, științei și cul
turii. (U.N.E.S.C.O.). Din partea 
R. P. Romîne participă prof. univ. 
I. Rachmut, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne. Con. 
ferința va dura pînă la 2 aprilie.

pe teritoriul U.R.S.S. șl al altor 
țări europene și, poate, și în ce 
privește intrarea lor liberă în 
Ceste țări.

N. S. Hrușciov a declarat 
continuare că poporul sovietic are 
de mult față de Franța o atitu
dine de respect și de sinceră prie
tenie cu rădăcini vechi și trainice- 
Oamenii sovietici respectă po
porul francez pentru geniul său 
creator, pentru tradițiile sale de 
libertate. Sîntem sincer interesați, 
a spus N. S. Hrușciov, ca Franța 
să fie puternică și prosperă. A- 
ceasta depinde în mare măsură 
de felul în care vor evolua în 
viitor relațiile internaționale — 
dacă ele se vor dezvolta pe calea 
slăbirii încordării sau pe calea 
continuării „războiului rece“.

Trebuie să spun deschis, a de
clarat N. S. Hrușciov, că oame
nilor sovietici le este greu să în
țeleagă politica conducătorilor 
Franței contemporane. Cercurile 
ei guvernamentale împing adesea 
țara la acțiuni care sînt în con
tradicție cu interesele naționale, 
în contradicție cu judecata sănă
toasă. înrăutățind relațiile ei cu 
Uniunea Sovietică, Franța își 
slăbește pozițiile și în relațiile cu 
Germania occidentală, Anglia, 
S U.A. Regretăm profund că si
tuația ia această întorsătură, re
gretăm că nu găsim înțelegerea 
cuvenită din partea Franței.

Referindu-se la problema al
geriană, N. S. Hrușciov a subli
niat că ar fi mai rezonabil ca 
francezii să manifeste .în această 
problemă înțelegerea pe care a 
manifestat-o Anglia față de In
dia și Birmania. Sîntem pentru 
rezolvarea echitabilă a problemei 
algeriene, a declarat el, pentru 
ca aspirațiile poporului algerian 
să fie satisfăcute. Nu dorim slăbi
rea Franței, ci vrem consolidarea 
măreției ei. Cu cît Franța își va 
manifesta mai mult independența 
ca mare putere, cu atît mai ușor 
va fi să se obțină prin eforturi

a-

în

comune rezolvarea multor proble
me atît europene cît și mondiale, 
care de mult trebuiau reglemen
tate.

Răspunzînd la o întrebare pri
vind stabilirea unor legături mai 
strinse între U.R.S.S. și Franța 
în domeniul cultural și economic, 
N. S. Hrușciov a declarat că 
este profund convins de necesita
tea dezvoltării acestor legături 
rodnice. CEL CE SE GINDEȘTE 
LA COMERȚ, A SPUS EL, NU 
SE GINDEȘTE LA RĂZBOI. 
Subliniind că colaborarea econo
mică nu trebuie să se limiteze 
numai la domeniul comerțului. 
N. S. Hrușciov a amintit o serie 
de hotărîri. asupra cărora s-a 
căzut de acord anul trecut, cu 
privire la intensificarea relații
lor'sovieto-franceze. măsuri care, 
din păcate, nu au fost traduse în 
viață pînă astăzi. Cele două părți 
trebuie să contribuie la dezvolta
rea pe o scară mai largă a legă
turilor.

Referindu-se la posibilitatea 
construirii comunismului în 
U.R.S.S. în condițiile încercuirii 
capitaliste, N- S. Hrușciov a a- 
tras atenția interlocutorului său 
asupra faptului că în prezent în
săși noțiunea „încercuirea capi
talistă" necesită o precizare. 
In prezent a spus N. S. Hrușciov, 
nu se știe cine pe cine încercu- 
iește Țările capitaliste pe cele so
cialiste sau invers. In țările so
cialismului trăiesc un miliard de 
oameni din cele 2,5 miliarde ale 
întregii populații a globului. O- 
dată cu formarea sistemului 
mondial al socialismului, situa
ția din lume s-a schimbat radical 
și nu în favoarea capitalismului, 
astfel că nici nu se poate vorbi 
despre încercuirea capitalistă in 
sensul vechi al cuvintului.

semnează voința noastră comună 
de a dezvolta și întări relațiile de 
prietenie și colaborare multilate
rală între țările noastre socialis
te, atașamentul comun al popoa
relor noastre față de marele și 
puternicul lagăr socialist din 
care facem parte, poziția comună 
a celor două guverne ale noastre 
pe arena internațională, în apă
rarea păcii, în sprijinirea coexis
tenței pașnice între toate statele 
indiferent de orinduirea lor so
cială.

înainte de a ne despărți, urăm 
incă o dată poporului frate viet
namez să obțină izbinzi tot mal 
mari în munca sa de construcție 
pașnică, în lupta pentru înfăptui
rea năzuinței sale nobil): spre re
stabilirea unității naționale.

Rămineți cu bine, dragi tova
răși și prieteni !

BUDAPESTA 27. — Corespon
dentul Agerpres transmite: Joi 
seara a sosit la gara de est din 
Budapesta, pentru a participa la 
cea de-a 17 sesiune a Comitetu
lui executiv al Federației sindi-, 
cale mondiale, tovarășul Gheor- 
ghe Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.MR. și pre
ședinte al Consiliului Central al 
Sindicatelor, împreună cu persoa
nele care-1 însoțesc.

Tovarășul Gh. Apostol a fost 
întîmpinat la gară de către So- 
mogyi Miklos, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președinte al C.C.S. din R.P Un
gară, Gaspar Sandor, secretar 
general al Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P. Ungară, 
Bugar Janosne, secretar al C.C.S. 
din R.P. Ungară, Csaplar Peter, 
președintele sindicatului muncito
rilor din transporturi și comuni
cații și Palyak Janos, șeful sec
ției de relații Internaționale a 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R.P. Ungara.

La sosire au mai fost de față, 
de asemenea, membri ai Amba
sadei Republicii Populare Romî
ne la Budapes’a.

i
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Portul specific 
național din 
Birmania: atît 
bărbații cît și 
femeile au o 
îmbrăcăminte 
asemănătoare.


