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Cîteva zile cu soa
re au dezghețat zăpa
da din munți, au um
plut piraiele, au um
plut durile, iar Mu
reșul, bătrinul Mu
reș, n-a mai putut 
ține piept apelor. Re
semnat, el a dat /rin 
liber valurilor sale. 
Acestea au sărit peste 
maluri și zburdînd 
libere, s-au năpustit 
intr-o joacă drăcească 
peste lunca bătrinu- 
lui du. Apoi, prin- 
tr-un capriciu al na
turii, o ninsoare a- 
bundentă, cu fulgi 
mari și grei, le-a a- 
coperit. Viatul s-a o- 
prit. Zăpada s-a um
plut de apă, salbele 
de argint ale stilpi- 
lor de telegraf s-au 
rupt, sub greutatea 
copacilor 
de furia 
tulburind 
pei.

De aici 
tot ce va urma.

prăbușiți 
viatului, 

oglinda a-

a început

Alo— Alo llia ! 
llia !...

De aproape o 
telefonista de la 
trala Devei 
llia la telefon, 
llia nu l . 
Nervoasă, și-a zmuls 
casca de la urechi 
fi a aruncat-o pe 
masă.

— Ce-o mai fi fi 
cu tăcerea asta ? Dar 
dacă, cumva...

Gindul care i-a ful
gerat o clipă creie
rul a înspăiminlal-o. 
Și-a pus din nou cas
ca la 
mat
care.

— Deranjament, 
noastre cu vestul țării s-au între
rupt 1

Peste o jumătate de oră, auto
camionul albastru pentru deranja
mente pe care erau inserate iniția
lele „P.T.T.R.“, a ieșit din oraș 
și a pornit cu viteză pe șosea, 
spre llia.

Cit să fi mers autocamionul? 
Deodată, șoferul loan Chirlea /ri
nă. Mașina s-a oprit. Gheorghe 
Theodorescu, care conducea grupul 
a sărit jos, speriat o clipă după ce

oră,
cen- 

chema
Dar . 

răspundea. lonic-

urechi fi a che
mata de verifi-

Toate circuitele

un copac încărcat cu zăpadă, de 
pe marginea șoselei, se prăbușise 
sub o rafală de vînt, cu zgomot, 
peste capota motorului. Au sărit 
și ceilalți. Priveau cu durere la 
motorul sfărimat. Cineva a zis 
abia auzit :

— Bine că nu s-a întîmplat mai 
rău. S-au urcat intr-un autocamion 
care venea din urmă.

Ținta călătoriei se apropiase. 
Cînd au coborit, de pe marginea 
foselei, departe, aproape de matca 
Mureșului, se vedeau firele rupte, 
cîțiva copaci răsturnați peste ele 
fi slilpii de telegraf stingheri, ru- 
finați parcă de cele întîmplate. 
Oamenii priveau fi tăceau. Pină 
acolo apa Mureșului sclipea în bă
taia soarelui palid.

— O barcă — a spus cineva.
Oamenii au plecat in căutarea 

bărcii și s-au intors peste un timp. 
Barca găsită era mică, dar n-aveau 
ce face. Se îmbarcară fi porniră 
în larg.

Tinărul loan Bodea trăgea vîr- 
tos la rame. Roman Vraciu, loan 
Milescu, Leontin Burza și Iulian 
Moraru se pregăteau de lucru. 
Gheorghe Teodorescu, conducăto
rul lor, cerceta împrejurimile.

O ciocnire abia perceptibilă 
stîlpul de telegraf fi barca 
opri. Liniorul Iulian Moraru, 
urcă pe stilp. Au început lucrările 
de restabilire a circuitului tele-

Vintili sufla cu putere. Gerul 
parcă se mai asprise. Cîțiva oa
meni plecară înapoi la șosea după 
materiale. Sus pe stilp Moraru și-a 
pus centura de siguranță. Vintului 
nu-i convenea acest nou obstacol 
în cale, și-l lovea din toate păr- 
file cu palmele sale reci și aspre. 
Firele deranjate erau scoase pe 
rind.

Orele treceau. Firele noi erau 
aduse cu greu. O altă echipă în

lătura copacii
Vraciu, Leontin 
lescu se ocupau

răsturnați. Roman 
Burza și loan Mi 

. de această treabă. 
Printre ei era și șoferul Chirlea. 
Era greu. Apa, destul de adincă. 
Totul trebuia făcut din barcă.

Sus pe stilp, nu puteai sta mult. 
Mîinile înghețau, trupul era asal
tat din toate părțile de rafalele 
viatului rece. Pe Moraru, trebuia

GH. PAVEL

întâlnirea tineretului 
din Capitală cu delegația 

Uniunii Tineretului Comunist 
din R. P. Ungară

Frații Constantin și
Musteață, ambii 

v tehnici de calitate 
J „Iosif Rangheț“ din

bine cunoscuți și apreciați de
tovarășii lor de muncă.

J lată-i în fotografie facind 
? recepția finală unei freze uni- 
4 versale.

de sîmbătă 
la Palatul

amiaza zilei
a avut loc 
din București o întîl-

Gheorghe 
controlori 
la Uzina 

Arad, sint

La invitația guvernului Republicii 
Vietnam, delegația guvernamentală a 
Populare Romine condusă de tovarășul Chivu Stoi
ca. președintele Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romine, a făcut o vizită in Republica 
Democrată Vietnam de la 23 la 27 martie 1958.

In timpul vizitei sale in Vietnam delegația gu
vernamentală a Republicii Populare Romine a lost 
primită de președintele Ho Și Min și a avut pri
lejul să ia cunoștință de viața politică, economică 
și culturală a poporului vietnamez. Convorbirile 
care au avut lcc între delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Romine și de'egația guverna
mentală a Republicii Democrate Vietnam s-au refe
rit la consolidarea și dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare intre cele două țări și la pro
blemele internaționale actuale. Convorbirile s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de prietenie frățească 
și de profundă înțelegere mutuală vădind complec
ta identitate de vederi a celor două părți in toate 
problemele discutate.

Au luat parte Ia discuții: din partea Republicii 
Populare Romine : Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri. Emil Bodnăraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Avram Butiaciu, minis
trul Afacerilor Externe, Teodor Rudenco, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Romine în Republica Democrată Vietnam. 

, Din partea Republicii Democrate Vietnam : Fam 
Van Dong, prim ministru, Fan Ke Toai, prim- 
ministru adjunct, Fan Hung, ministru pe lîngă 
Președinția Consiliului, Hoang Min Giam, mi
nistrul Culturii Nguyen Van Huyen, ministrul E- 
ducației Naționale, Hoang Tik Tri, ministrul Ocro
tirii Sănătății, Vu Dinh Hoe, ministrul Justiției, 
Ung Van Kiem, ministru adjunct al Afacerilor 
Externe, Dang Viet Ciau, ministru adjunct al Co
merțului.

I. Delegația guvernamentală a Republicii Popu
lare Romine și delegația guvernamentală a Repu
blicii Democrate Vietnam au constatat cu satisfac
ție că relațiile de prietenie și de colaborare fră
țească între cele două țări s-au dezvoltat și con
tinuă să se dezvolte in mod favorabil pe baza 
principiilor de egalitate, respect reciproc și in
tr-ajutorare, în spiritul internaționalismului prole-

tar. Părțile consideră că vizita făcută de președin
tele Ho Și Min in Republica Populară Romină a- 
nul trecut și actuala vizită in Republica Democra
tă Vietnam a delegației guvernamentale a Republi
cii Populare Romine constituie o contribuție im
portantă la stringerea legăturilor frățești dintre 
cele două țări. Părțile au constatat că intensifi
carea colaborării politice, economice, culturale, 
științifice și tehnice intre Republica Populară Ro
mină și Republica Democrată Vietnam este impor
tantă pentru opera de construcție socialistă din 
cele două țări și au afirmat voința de a intJri 
prietenia dintre ele, de a dezvolta schimburile eco
nomice și culturale, precum și schimbul de expe
riențe în domeniile științei și tehnicii. Cele două 
părți vor studia măsurile concrete in vederea dez 
voltării acestor relații și posibilitatea de a încheia 
în cel mai scurt timp un acord de colaborare teh- 
nico-științiîică intre cele două țări.

II. Cele două părți și-au exprimat satisfacția 
pentru faptul că unitatea intre țările lagărului so
cialist. în frunte cu Uniunea Sovietică, se intăreș'e 
necontenit, că țările socialiste au obținut succese 
considerabile în construirea socialismului și, mai 
ales, pentru faptul că Uniunea Sovietică se află pe 
primul lcc in lume in numeroase și importante do
menii științifice și tehnice, ceea ce dovedește in 
mod elocvent superioritatea sistemului socialist a- 
supra celui capitalist. Consfătuirile de la Moscova 
din noiembrie anul trecut ale reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești, documente'e is
torice adoptate la aceste consfătuiri au consti'uit o 
uriașă manifestare a coeziunii tot mai strinse a ță
rilor lagărului socialist și a mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale.

III — Delegația guvernamentală a Republicii 
Populare Romine și delegația guvernamentală a 
Republicii Democrate Vietnam declară că in poli'i- 
ca lor externă giwernele țărilor lor au drept obiec
tiv să mențină și să consolideze pacea, să contri
buie la micșorarea încordării internaționale pe baza 
aplicării stricte a 
nică între țări cu 
rite.

Cele două părți 
mării, interzicerea 
re și, în primul rind, încetarea experiențelor cu a- 
ceste arme, desființarea blocurilor militare și a ba
zelor militare pe teritoriile străine, retragerea tru
pelor străine aflate în alte țări sint măsuri deose-

principiilor de coexistență paș- 
regimuri politice și sociale dife-

consideră că înfăptuirea dezar- 
armelor atomice și termonuclea-

In după 
29 martie 
Pionierilc r 
nire a tineretului din Capitală eu 
delegația Uniunii Tineretului Co
munist din R. P. Ungară care la 
invitația Comitetului Central 
Uniunii Tineretului Muncitor 
o vizită de 2 săptămîni în 
noastră.

La întîlnire au luat cuvîntul 
VIRGIL TJROFIN prim secretar 
al C. C. al U.T.M. și tov. BOR- 
BELY SANDOR secretar al C. C. 
al U.T.C. din R. P. Ungară — șe
ful delegației — care au vorbit 
despre legăturile, strînse de priete
nie și colaborare dintre Uniunea 
Tineretului Muncitor din Repu-

al 
face 
tara

tov.

VOCÀJ: ft

în expoziția Iser
expoziție mai po- 

nu-mi ima-

bliea Populară Romînă ți Uniunea 
Tineretului Comunist din Republi
ca Populară Ungară, despre prie
tenia îră|ească dintre tineretul ro- 
min și tineretul maghiar.

In continuare a urmat un pro
gram prezentat de Ansamblul 
artistic al C.C. al U.T.M. Aduna
rea s a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie.

Foto: D. F. DUMITRU

Angajamentele 
devin fapte

INVENȚII
ROMÎNEȘTI
brevetate peste hotare

O sală de 
trivită pentru Iser nu-mi ima
ginez : la parterul unei tipografii. 
La puțini pași de aci se află 
strada în care odinioară se în
grămădea lumea presei bucureș- 
tene, cu huruitul rotativelor și 
goana nepotolită a reporterilor 
după știrea pentru „întîia“. Pe 
strada aceasta cu miros de 
plumb, Iser n-a fost un musafir...

— Am intrat la „Adevărul“ in 
octombrie 
artistul.

— Dar
— E o 
Iser se 

cîietoarea 
vinge oboseala și-și 
memoria.

— Eram elev de liceu în Plo- 
ești cînd am prins dragoste pen
tru desen. N-aveam mai mult de 
12 ani. La 16 ani expuneam in 
vitrina unei librării din Ploești și 
mă chinuiam cu învățătura. La
tinei îi preferam desenul. Noroc 
că profesorii erau indulgenți cu 
mine... In 1899 am plecat la 
München, la Academia de arte 
frumoase. Șederea în Germania 
n-a fost prea lungă. Tatăl meu 
trebuia să întrețină șase copii și 
era peste puterile lui să-mi asigu
re continuarea studiilor. N-am a- 
vut încotro și m-am întors acasă. 
Desenam mereu. In 1904 am avut 
prima expoziție. Drept sală am 
ales... o prăvălie. Erau acolo co
pii după cîteva opere celebre și 
mai multe desene și caricaturi. 
Cam tot prin timpul acela am 
expus și în București, în vitrina 
unui magazin de obiecte muzi
cale. Atunci m-a remarcat picto
rul Ștefan Popescu. El m-a reco
mandat la „Adevărul". Parcă s-a 
întîmplat ieri... Eram tinerel, ti
mid. La „Adevărul" m-a intim-

1905 ne povestește

pînă atunci ?
poveste veche...

arată răbdător cu sî- 
noastră breaslă. Iși în- 

răscolește

pinat un întreg consiliu de glorii 
ziaristice ale vremii. Cînd am 
pus mina pe creion ca să fac 
primul desen îmi tremura mina. 
Dar se pare că n-a fost rău...

— Vă mai amintiți care a fost 
acest desen ?

— Da... Se chema: „Situația 
țarului“. Eram imediat după 1905 
și în Rusia se declanșase teroa
rea. Pe țar îl înfățișam spriji- 
nindu-se pe baionete. Explicația 
era: „Mă sprijin pe baionete,
dar mă cam înțeapă și nu prea 
am încredere în proptelele astea 
cu vîrf“...

— Cum ați ajuns în rîndul, co
laboratorilor „Faclei“ ?

— Era în 1910. Regretatul N. 
D. Cocea m-a întilnit pe bule
vard, cam pe acolo unde este a- 
cum „Delta Dunării". S-a consu
mat dialogul de rigoare. Prima 
întrebare a fost clasică: „Ce 
faci?“ Am răspuns mofluz: „Ni
mic“. Atunci, Cocea mi.a oferit 
să lucrez pentru „Facla“. Bineîn
țeles, am acceptat. Lucrasem îna
inte la „Adevărul" intr-un ritm 
epuizant. La „Facla“ aveam mai 
multă vreme să gindesc desenul, 
să realizez zeci de variante.

— Cum ați realiz.at suta 
caricaturi antimonarhice?

— Te referi probabil la modul 
de inspirație...

— întocmai...
— Cocea era un animator fără 

pereche. Uneori imi . sugera cîte 
o idee. Cîteva cuvinte și înțele
geam. Pe marginea multor cari
caturi și-a scris virulentele sale 
articole. Mi-amintesc că totdea
una după ce privea o caricatură 
și era mulțumit spunea: „Ge
nial“. Dar să revin la caricatura 
antimonarhică despre care m-ai 
întrebat. Viața furniza un bogat 
material faptic. Dacă aș pomeni

numai de anul 1907 ar fi sufi
cient. Palatul oferea suficiente 
motive de inspirație. In 1906, mo
narhia și-a sărbătorit 40 de ani 
de asuprire. Am desenat atunci 
cîteva caricaturi printre care „In 
ajunul jubileului“ și „La jubileu 
și după jubileu". „In ajunul ju
bileului“ sugera 
care monarhia o făcea de a as
cunde străinătății viața de mize
rie a Romîniei de atunci. Era un 
bilei caraghios pe care-1 patrona 
palatul. Un an mai tîrziu se 
vărsă sîngele țăranilor. Carica
turile pe această temă au fost în 
repetate rinduri reproduse și cred 
că sint îndeajuns de cunoscute.

— Cum reacționa protipendada 
vremii la' campaniile „Faclei“?

— „Facla“ în ciuda tirajului 
redus avea o largă popularitate.

EUGENIU OBREA

încercarea pe

In anii 1956 și 1957, Biroul de 
brevete și invenții de pe lîngă 
Camera de Comerț a R- P. Ro- 
mine a îndeplinit formele de bre
vetare pentru 30 din cele mai va
loroase invenții r.ominești reali
zate în diferite domenii ale teh
nicii: mașini textile, aparate elec
trice, aparate medicale, radiofo
nie, chimie, dispozitive de foraj 
și altele. Aceste invenții — rod 
al inițiativei creatoare a oame
nilor muncii din patria noastră 
și progresului continuu al tehni
cii romînești — au fost înregis
trate și brevetate pînă acum în 
peste 20 de țări ale lumii, prin
tre care Anglia, Franța,-R. F. 
Germană, Italia, Suedia, Austria, 
Egipt, Elveția, R. D. Germană, R. 
Cehoslovacă, India, Japonia etc. 
In ultimul timp s-au mal primit 
cereri de licențe pentru achizițio
narea unor invenții romînești din 
Anglia, Austria, R. Cehoslovacă, 
Finlanda) R. F. Germană,’'Suedia 
ți din alte țări.

Ca mandatar al clienților 
străini Biroul de brevete și inven
ții a primit cereri pentru înde
plinirea formelor de brevetare a 
peste 400 de invenții străine și a 
peste 1-000 de mărci de fabrică și 
de comerț. Atît invențiile cît și 
mărcile, de fabrică și de com.erț 
străine se referă la aproape toate 
domeniile tehnice și -comerciale. 
Unele din aceste invenții au fost 
achiziționate de țara noastră, iar 
pentru altele se duc tratative în 
acest scop.

Colectivele a numeroase între
prinderi din țară obțin noi succese 
in întrecerea socialistă în cinstea 
zilei de 1 Mai.

• Angajamentul muncitorilor 
petroliști de la schela Cobia, re
giunea Pitești de a da în cinstea 
zilei de 1 Mai 3438 tone țiței a 
fost realizat cu 35 de zile înainte 
de termen. De la 26 martie — 
dată cînd petroliștii și-au reali
zat angajamentul — și pină acum 
au mai fost extrase 234 tone țiței.

• Oțelarii de la uzinele „Oțelul 
Roșu“ și-au realizat de pe acum 
angajamentul de a da peste plan 
2500 tone de ot.el. Continuînd în
trecerea în cinstea , zilei de 1 Mai 
oțelarii au hotărît să, mai dea 
peste plan încă 1000 tone oțel.

• Cu succese în producție în- 
țîmpină ziua de 1 Mai și minerii 
de la trustul Baia Mare care au 
realizat planul producției globale 
pe primul trimestru cu 5 zile 
înainte de termen.
I ’ , .

In parcul zoo
logic al Palatu
lui Pionierilor 
din București 
„locatarii“ au 
primit și astăzi 
oaspeți, în com
pania cărora, se 
pare că se simt 
destul de bine.

Foto :
N. STELORIAN

(Continuare în pag. 4-a)

ESTE OARE ADEVARATÎN REGIUNEA TIMIȘOARA
a trecut, utemiștii

Sesiunea cercurilor științifice studențești
ORAȘUL STALIN (prin tele

fon de la corespondentul nostrul.
In cursul zilei de ieri au înce

put lucrările celei de a 5-a sesi
uni a cercurilor științifice stu
dențești de la Institutul politeh
nic din Orașul Stalin. In marele 
amfiteatru al institutului a avut 
Ioc festivitatea deschiderii lucră
rilor sesiunii.

In acest an sînt prezentate 
peste 70 de lucrări științifice rea- 
|i28tc de colectivul de studenți

,4

sub îndrumarea cadrelor didac
tice ale institutului. Numărul stu
denților care au participat în a- 
cest an la activitatea științifica 
depășește cifra de 300. La lucră
rile sesiunii științifice participă 
invitati de la uzinele metalurgice 
și de la întreprinderile silvice din 
Orașul Stalin și din tară, stu
denti din diverse centre universi
tare, profesori și studenti ai In
stitutului politehnic din Orașul 
Stalin,

în anul ce 
din satul Vladimiri, din dorința 
fierbinte, patriotică, de a păstra 
ți îngriji monumentele, dovezile 
materiale care vorbesc de istoria 
patriei, a luptei poporului nostru 
pentru libertate și o viață mai 
bună, din hotărîrea de a folosi do
vezile materiale ale istoriei luptei 
poporului pentru educația lor pa
triotică, spre a lua drept pildă de 
patriotism faptele glorioase ale 
înaintașilor noștri, au dat naștere 
unei inițiative care a fost îmbrăți
șată cu dragoste de tinerii din în
treaga țară. Cum era și firesc și 
în rindurile tinerilor din regiunea 
Timișoara această inițiativă patrio
tică a avut, un larg ecou, lată li
nele mărturii in acest sens :

...La casa unde s-a născut și a 
trăit eroina clasei muncitoare, ti* 
năra comunistă Ocskd Terezia, 
din inițiativa Comitetului orășe
nesc U.T.M. Timișoara, a fost dez
velită o placă comemorativă. O 
placă asemănătoare a fost dezve
lită și în fabrica din Timișoara 
unde a muncit ea și care astăzi îi 
poartă numele.

...în comuna Sinmartin, raionul 
Arad, unde în timpul celui de* al 
doilea război mondial a existat un 
lagăr în care au fost omorîți in 
chip barbar de către fasciști mai 
mulți ostași sovietici, utemiștii — 
tineri romini și germani — au ho- 
tărî't să ridice un monument in 
semn de veșnică amintire și recu
noștință pentru jertfa adusă de os
tașii sovietici eliberatori ai patriei 
noastre, monument care va fi dez
velit la 9 Mai — „Ziua Victoriei“.

...Tinerii muncitori de la fabri
ca de mașini agricole din BocșaTinăra Elena Șerban de la „Tricotajul Roșu" din Capitală se nu- , „

mără printre fruntașele în muncă. Ea iși depășește norma zilnică > Romină, in fiecare an organizează 
tn medie CU 20 la sută o excursie in munții Carașului

pentru a depune flori și a îngriji 
mormîntul eroului clasei munci* 
toare Ștefan Plavăț.

...în fiecare an tinerii vin, ală
turi de virstnici, și depun jerba 
de flori la cimitirul eroilor din 
Timișoara, la monumentele eroi- 
lor sovietici din Arad, Aradul* 
Nou, Lugoj, Jimbolia, Petica.

Tovarășii din biroul comitetului 
regional U.T.M. manifestă însă 
o insuficientă preocupare pentru 
această acțiune, pretextind că în 
regiune... nu prea sint monumente 
și că deci tinerii n-au ce lua sub 
patronaj. Această afirmație, care 
aparține și tov. Teodor Deatcu, 
secretar cu propaganda și agitația 
al comitetului regional U.T.M., as
cunde mai degrabă necunoașterea 
monumentelor și locurilor istorice, 
lipsa de preocupare a comitetului 
regional U.T.M. pentru a îndruma 
și mobiliza tineretul la această 
acțiune.

Nedovedite, toate acestea ar pu- 
tea fi considerate vorbe goale. De 
aceea iată In afara monumentelor 

i citate mai sus alte cîteva argu* 
mente concrete care ilustrează 
convingător faptul că pe teritoriul 
regiunii Timișoara sint nenumă
rate locuri și monumente care a* 
mintesc de lupta poporului nostru.

Mă aflam pe virful Zoapăn, la 
o altitudine de 478 metri. Ungă 
zidurile cetății de la Șiria.

M-am așezat pe o lespede, am 
închis pentru cîteva clipe ochii și 
în față, parcă rni-au apărut eroi 
și fapte din istoria cetății.

...1514. Țăranii răsculați, romini 
și maghiari, sub conducerea lui 
Gheorghe Doja cuceresc cetatea. 
Anul 1600 ; armata ardelenească 
pune și ea stăpînire pe cetate, iar 
Mihai Viteazu iși trimite aici pir*

călabi și garnizoane. Și apoi anul 
1784, în timpul răscoalei lui Ho- 
ria, Cloșca și Crișan. ...La 8 no
iembrie răsculații — țărani romini 
și maghiari — au dat piept cu 
armata imperială la Galșa și Pin* 
cota. De teamă ca cetatea să nu 
devină o bază de luptă a țărăni
mii, Bohuș lanoș, stăpînul dome
niului Șiria, aduce tunuri de la 
Arad care o prefac în ruină.

in altă parte, la Arad de pildă, 
in 1848 au fost omorîți 13 gene
rali, conducători ai armatelor re
voluționare. La Macea există un 
mor mint a doi din generalii revo
luționari omorîți — Damjaninch 
și Lohner. in Jimbolia au fost o- 
moriți mișelește de fasciști șapte 
luptători antifasciști în frunte cu 
Schmidt Matei. La Păuliș, în sep
tembrie 1944, elevii școlii de sub
ofițeri din Radna au căzut eroic, 
ținind piept hoardelor fasciste 
pină la sosirea Armatelor Sovieti
ce. Lingă Teregova a fost ucis in 
chip barbar comunistul Lazăr Cer- 
nescu.

Regiunea posedă de asemenea 
nenumărate localități care sint în
semnate pentru tradițiile lor cul
turale. La (Jravița de pildă, a 
funcționat primul teatru rominesc. 
Aici, a fost sufleur și Eminescu. 
La Șiria s-a născut Ion Slavici ; 
in satul Ceața (acum Lenauheim) 
s-a născut poetul Nikolaus Lenau; 
in Ceacova, cu 200 de ani în ur
mă, s-a născut marele scriitor sirb, 
Dositei Obradovici.

Și acestora le putem alătura 
nenumărate altele. Toate aceste 
monumente pot și trebuie să fie 
păstrate. Istoria trecutului lor, 
popularizată în rîndul tineretului, 
constituie un puternic mijloc de e* 
ducație patriotică, revoluționară.

In anul 1924, din ordinul gu
vernului liberal al lui Brătianu, in 
Arad a fost dărimat unul din mi
nunatele monumente ale țării. E 
vorba de „Monumentul Libertății", 
al martirilor, ridicat in amintirea 
celor 13 generali ai armatei revo
luționare din 1848, spinzurați 
apropierea cetății Aradului.

Monumentul, care simboliza 
rul de libertate al poporului, 
tărirea lui de a lupta pentru 
tigarea libertății, pentru o viață 
fericită, nu putea să convină bur
gheziei.

De curind însă, o veste a um
plut de bucurie inimile arădani- 
lor. încep lucrările de restaurare 
a acestui măreț monument. în a- 
celași timp se preconizează ca în 
Arad să fie dezvelit un bust al 
lui Nicolae Bălcescu, în semn de 
adine respect pentru activitatea 
dusă de el spre a contopi forțele 
revoluționarilor romini din Ar
deal cu ale revoluționarilor ma
ghiar de sub conducerea lui Kos- 
suth La jos. La Păuliș se va inălța 
un monument in amintirea elevi
lor eroi ai școlii de subofițeri. S-a 
prevăzut de asemenea ridicarea 
unui monument in Timișoara care 
să fie dezvelit pe locul unde a 
fost ucis Gheorghe Doja. Se va 
restaura castelul Schulkowsky din 
Pincota și multe, multe altele.

Ce alte fapte pot fi mai grăi
toare pentru a dovedi inalta pre-

C. BUCUR 
corespondentul „Scinteii ti
neretului" pentru regiunea 

Timișoara

in

do
lio- 
ciș-



5 milioane de ♦ 
tin li.frti. da*

unui om bate în-

Evocări
I

Iser a

De la Pekin la Lhassa
confiscate. Redactorii

cu privire la acest fapt de loc lip
sit de senzațional.

de
noapte cu ceață,

în expoziția
Primul automobil „Prezi dent“ fabricat în anul 1897

La Cortina D'Ampezzo

• Un om are l 
globule roșii la un litru de 
singe, deci la cei 5 litri 
sînge cît are un om normal,» 
cam 25 de milioane de globule* 
roșii ?

• Putința de ă se face
transfuzii de sînge a fost pre
văzută încă de-acum vreo treiș 
sute de ani? Pe la 1.666 s-aj 
încercat cea dinții transfuzie T 
de sînge la animale. ș

♦ • Primele transfuzii cu sin-1
♦ ge păstrat (conservat) au fostț
♦ făcute în cursul primului răz-1

de *

și poziția lor poate fi reglată în 
numai cîteva minute.

Performanța lui Pavelka la Cor
tina d’Ampezzo, se datorește prin
tre altele și faptului că motorul 
turismului „Tatra“ — după cum 
se știe — este plasat la spatele 
mașinii, ceea ce face ca roțile mo
trice —> adică cele din spate — 
să beneficieze de o . aderență 
mult mai bună cu solul, tocmai 
grație greutății motorului care 
apasă.

încredere 
și consecvență 

exemplara

le

făcute în cursul primului răz-1
♦ boi mondial ? f
♦ • Suprafața totală a rețe-1
♦ lei de tuburi de capilare din |

organele corpului unui om este* 
de vreo 80 m. patrați ? f

• Inima
tr-un an de aproape 40.000.000 
ori ?

• Inima „pompează" 6 kg. I
sînge pe minut, 360 vagoane»
pe an ? *

♦ ♦ * * < «'

(Urmare din pag. I-a)

Oficialitățile o suspectau în per
manență și nu puține au fost nu
merele - ■
„Faclei“ și în primul rînd Cocea 
au avut de suferit represiunile 
judiciare. Dar tocmai de aceea 
„Facla“ era iubită. Era iubită, 
bineînțeles, de oamenii simpli, de 
omul de pe stradă. Și cîtă satis
facție aveam cînd, de la Terasa 
Oteteleșeanu, vedeam cum dem
nitarii timpului cumpărau „Fa
cla“ și o mototoleau furioși. Ca
ricaturile mele antimonarhice 
mi-au atras boicotul oficialității. 
Un singur exemplu : în 1937, 
deși am primit un mare premiu 
la expoziția internațională de la 
Paris, mi s-a refuzat pașaportul.

Tablourile din expoziția din 
Brezoianu îmi sugerau o întreba
re (uzuală într-un interviu):

— Care a fost intenția dum
neavoastră principală 
gătură cu realizarea 
orari ?

— Luminozitatea, 
mìni trebuie să se

în 
acestor

le- 
lu-

Pictorii 
deosebească 

de ceilalți prin luminozitatea ta
blourilor lor. Lumină ca la noi 
găsești mai rar în lume. Și e pă
cat să nu se reflecte pe pînză..

— Proiecte?
— O pictură care să reia

ro-

CALCULUL
LUI ERATOSTENE

Știați că Grecii vechi au deter
minat perimetrul și diametrul pă- 
mîntului ?

Iată cum a făcut acest lucru 
învățatul grec Eratostene :

Știind că în toate punctele si
tuate pe același meridian amiaza 
survine în același moment, Era 
tostene a ales două orașe : A 
lexandria și Syena așezat cam 
pe același meridian cu Alexan
dria. In ziua de 22 iunie, ziua 
solstițiului de vară, la Syena 
soarele este la amiază exact dea
supra Capului, la zenit. La Alexan 
dria, în același moment, el for
mează un anumit unghiu față de 
zenit. Cu ajutorul unui 
ment special inventat de el. Era- 
tostene a măsurat acest unghi. 
L-a găsit egal cu 7.1/5 grade a- 
dică cu l/5o din cerc.

în felul acesta distanța dintre 
Syena și Alexandria reprezenta 
a 50-a parte din întreg meridia
nul pămintesc. Cunoscînd distan
ța dintre Syena și Alexandria și 
înmulțind-o cu 50 Eratostene a 
calculat lungimea perimetrului 
globului pămîntesc, obținînd re
zultate foarte apropiate de cele 
reale.

instru-

ideea unei acuarele de acum 30 — De inspirație țărănească...
de ani.,. De altfel, viața satului este o

— Subiectul ? mină de aur pentru pictor...

Cunoașteți 
si st emul 
nostru solar ?

■ Planeta Mercur este cea mai 
apropiată de soare din cele 9 pla
nete mari ale sistemului solar. 
Distanța de la ea la soare este în 
medie de 58 milioane km.

■ Planeta Mercur are un volum 
de 15 ori mai mic decît al Pămîn- 
tului și este întoarsă totdeauna cu 
aceeași parte spre Soare ; tempe-, 
ratura acestei părți atinge 400°. Pe 
partea opusă soarelui domnesc în
tunericul și frigul veșnic.

■ Planeta Venus are dimensi
uni aproape egale cu ale Pătnîn- 
tului. Ea este înconjurată de o 
atmosferă densă și de un strat 
des de nori. Din această cauză 
suprafața ei este practic inacce
sibilă observațiilor.

■ Pămintul, care se învîrtește 
în jurul soarelui cu viteza de 30 
km. pe secundă, este situat la 
distanța de 149,5 milioane km. de 
soare.. Această distanță este de 
aproape 4000 de ori mai mare de
cît perimetrul pămîntului.

Cu prilejul Jocurilor olimpice 
de iarnă de la începutul lui 
1956, mulți au venit cu ma

șini proprii străbătînd sute și mii 
de kilometri. Așa se face că se 
concentraseră acolo sute de mașini 
produse de cele mai diferite firme 
din lume.

intr-una din zilele acelea 
ianuarie, după ol 
se așternuse pe 
șoselele de acces 
o crustă de po
lei care a dat se
rios de furcă tu
turor automobi- 
liștilor prezenți 
acolo. Se putea 
ajunge la locul 
de parcare a ma
șinilor ureînd o 
pantă cu mare 
înclinare, tnziua 
aceea, puțini au 
încercat s-o urce, 
dar roțile mași
nilor se învîr- 
teau pe loc ne
putincioase, astfel 
siliți să facă un ocol pe un drum 
mai dulce pînă la locul de par
care. împrejurările au creat at
mosferă în jurul acestor încercări, 
astfel incit ele au reținut atenția 
multora luînd neoficial aspectul u- 
nei originale probe sportive și teh
nice. „Proba“ a fost urmărită cu 
multă atenție. Și cînd nimeni nu se 
aștepta a țîșnit pe șosea o „Tatra-

căci ceea ce păruse imposibil de 
realizat de vehiculele americane, 
englezești, germane sau de altă fa
bricație, fusese perfect și elegant 
realizat de către o „Tatra-603“ 
Eroul episodului : șoferul încercă- 
tor IAROSLAV PAVELKA maes
tru al sporturilor din Republica 
Cehoslovacă. Presa occidentală a 
reținut atenția cititorilor cu nu
meroase informații și comentarii

■ați putea pune întrebarea : 
originalități 
cehoslovaci 

în construcția de automobile sînt 
atît 
le-au 
răspund cu o 
aceste 
avantaje in raport cu motoarele și 
automobilele clasice, credeți că 
industria cehoslovacă de automo
bile ar fi putut să facă față îrl 
verșunatei concurențe pe piața 
mondială cu industriile naționale 
de automobile ale țărilor capita
liste din Europa și din Ame
rica ? Poate că tocmai

dacă aceste 
introduse de

de avantajoase, de 
preluat și alții ? 

întrebare : 
originalități n-ar

ce nu 
l'ă 

dacă 
oferi

OAMENI CARE VORBESC... FLUIERÎND
Pentru marea majoritate a oa

menilor, termenul de „limbaj“ 
ilustrează un mijloc de comuni
care bazat pe un sistem de sunete 
produse plin acțiunea combinată 
a laringelui, limbii și buzelor. Este 
știut, desigur, că există și alte 
sisteme de comunicare între oa
meni, destinate unor scopuri spe
ciale. Scrisul, de pildă, poate în
locui uneori graiul, iar în cazuri 
de infirmitate se poate recurge în 
același scop la gesturi.

Ceea ce este însă mai puțin cu« 
h osc ut este faptul că există în 
lume un număr redus de limbi 
care, în ioc să fie vorbite în mod 
obișnuit, sînt... fluierate. Unul din 
exemplele cele mai caracteristice 
de asemenea limbă ciudată, care 
uimește de multă vreme pe filo- 

numitul 
din

logi, îl constituie așa 
„silbo“ al populației băștinașe 
Gomera.

DESPRE „SILBO“ 
și „SILBADOR1"

Gomera este una dintre insulele 
arhipelagului Canarelor. Situate în 
apropierea coastei occidentale a 
Africii, insulele Canare sînt de 
origină vulcanică, avînd o climă 
uscată și caldă și un pămînt atît 
de fertil în unele locuri, îneît se 
obțin în fiecare an trei recolte de 
porumb. Cu o suprafață de peste 
7.000 km. pătrați și o populație 
de mai bine de 500.000 locuitori, 
insulele Canare se află de multă., 
vreme sub stăpînirea spaniolilor,^ 
care au impus băștinașilor autori-? 
tatea și limba lor.

Relieful insulei Gomera este otîtp 
de accidentat îneît chiar și celef 
mai scurte deplasări sînt extrem^ 
de obositoare. Toată insula estep 
centrată in jurul unui vulcan șia 
lipsa desăvîrșită a terenurilor cul-i 
livabile i-a obligat pe indigeni^ 
să-și asigure existența exploatind^ 
pășunile de pe povîrnișurile vu/-p 
conului.

tn aceste condiții speciale a luntp 
naștere așa numitul „silbo", adică fi 
limbajul fluierat al locuitorilorp

din Gomera. în vorbirea obișnuită, 
băștinașii întrebuințează spaniola 
normală, dar cînd vor să-și comu
nice ceva la distanță mai mare, ei 
folosesc întotdeauna acest „silbo“, 
adică vorbesc fluierînd ! Străinu
lui care asistă pentru întîia oară 
la o demonstrație de „silbo“, îi 
va fi greu de înțeles. El nu va 
auzi decît un șuierat normal, 
destul de ascuțit, de o intensitate 
constantă. Pentru a percepe varia
țiile de înălțime și de durată ale 
șuieratului, cu ajutorul cărora sil- 
badorul comunică corespondenții* 
lui său un text complect, trebuie 
să ai o experiență îndelungată. 
Extraordinar este de asemenea 
faptul că mesajul fluierat poate 
fi auzit tot atît de bine la o dis
tanță de numai cîțiva metri ca și 
la un kilometru și mai mult, fără 
ca efortul să fie prin aceasta mai 
mare.

Emițînd sunetul șuierat, silba- 
dorul execută cu organele sale vo
cale exact aceleași mișcări ca și 
cum ar vorbi într-adevăr, putînd 
comunica astfel prin „silhSo“ orice 
cuvînt al limbii spaniole. Prin- 
tr-un exercițiu îndelungai, început 
din fragedă copilărie, indigenii au 
aceeași ușurință în emiterea fluie
ratului ca și în înțelegerea sa. 
Fiecare silbador are un stil pro
priu de a fluiera, exact cum are 
fiecare om o voce diferită și în

general indigenii se pot recunoaște 
după „silbo“ chiar și atunci cînd 
nu se văd. în ceea ce privește dis
tanța la care pot comunica 
băștinașii între ei prin această 
ciudată vorbire, cifrele sînt într-a- 
devăr uimitoare : trei kilometri 
este minimul, iar un bun silbador 
poate fi auzit la 8 kilometri. în 
ceea ce privește recordul, el apar
ține unui silbador care Comunică 
mesajul său la distanță de... 14 
km. !

UN MIJLOC DE REZISTENȚA

Pentru locuitorii din Gomera, 
limbajul fluierat Constituie în a- 
celași timp și o necesitate în via
ța de fiecare zi și un mijloc de 
a comunica între ei fără a fi înțe
leși de colonialiștii spanioli. Dacă 
sub presiunea nemiloasă a stăpî* 
nilor străini ei au trebuit să pără
sească graiul lor propriu și să 
vorbească spaniola, au reușit îu 
schimb să perfecționeze o „spa
niolă“ pe care nici un funcționar 
venit din metropolă nu o poate în
țelege ! Astfel, pențru autoritățile 
spaniole din San-Sebastian — ca
pitala insulei — ciudatul „silbo“ 
al indigenilor a rămas și astăzi 
încă un dușman misterios pe care 
nu l-au putut învinge.

V. MATEI

.„ Lungă este lista celor care — 
. de la Columb și Magellan și pînă 

. | în zilele noastre — au jertfit li-
niștea unei vieți comode pe alta
rul propășirii cunoașterii. Și din
tre toți acești iluștri cutezători, fi
gura lui Mikluho Maklai se des
prinde ca una din cele mai lumi
noase.

O expediție 
fără precedent

Născut în 1846, Mikluho Maklai 
apucat timpurile cînd mai exis-

tau întinse teritorii neexplorate, 
cînd mările erau brăzdate de va
poarele marilor puteri în goană 
după cuceriri și piețe de desfa
cere, cînd știința naturii se mai 
zbătea încă în umbra luptei din
tre lumină și întuneric. La vîrsta 
de 23 de ani, după absolvirea stu
diilor, Maklai pornește în primele 
sale călătorii ca zoolog darwinist 
prin insulele Canare, Maroc, Sici- 
lia și pe țărmul Mării Roșii. Cu 
această ocazie adună un bogat ma
terial științific dar, îmbolnăvin- 
du-se de friguri tropicale și scor- 
but, este nevoit să se întoarcă în 
patrie.

Doctorii îi recomandă un re
paus îndelungat dar Maklai nu are 
timp să zăbovească. Savanții 
timpului sînt împărțiți în două 
mari tabere care-și dispută între 
ele adevărul asupra originii omu
lui. Unii —- poligeniștii — susțin 
că fiecare rasă s-ar trage din alți 
strămoși, astfel îneît unele rase ar 
fi superioare iar altele inferioare. 
Este teoria care convine de minu
ne colonialiștilor, deoarece justifi
că acțiunea „civilizatoare“ pe care 
o duc aceștia în țările nou cuce
rite. Alții — monogeniștii — afir
mă că toate rasele au o obîrșie 
comună, existența unor rase infe
rioare fiind pur fantezistă și reac
ționară. Mikluho Maklai se arun
că cu toată dîrzenia care ii carac
terizează în focul acestei contro
verse științifice. Convins de egali
tatea tuturor oamenilor, tînărnl 
cercetător rus Be hotărăște să în
treprindă o experiență decisivă în 
sprijinul teoriilor monogeniste : o 
călătorie îndelungată în Oceania, 
pe unde nu a umblat încă nici un 
oin alb, pentru un studiu amănun
țit și direct asupra vieții și înfă
țișării populațiilor primitive din 
aceste regiuni. Susținut de marii 
savanți ruși Severtov, Ber și Seme- 
nov, Maklai obține în 1870 un loc 
pe bordul vasului de război „Vi
teazul“ și 1350 ruble de la So
cietatea Rusă de Geografie. Cu a-

oră ceea ce pe vremea aceea în
semna ceva. Acest „Prezident“ a 
marcat momentul cînd vechile 
ateliere de trăsuri din Koprivnice 
s-au transformat în ateliere pen
tru fabricarea de automobile care 
s-au dezvoltat pînă la proporțiile 
și celebritatea actualelor uzine 
„Tatra".

Al 6-lea tip, denumit „Vice- 
prezident" a evoluat mult. Cu pu
țin efort veți recunoaște în linii 
generale forma mașinilor actuale. 
Oricît de ciudate vi s-ar părea 
formele acestor automobile, la 
vremea lor ele au fost... ultra 
moderne. Au defilat zeci de mo
dele, istorie vie a Tatrei. De la pri
mele la ultimele modele este un 
drum lung, adesea anevoios dar 
pe care muncitorii și tehnicienii 
cehoslovaci l-au străbătut cu răb
dare și-au izbîndit 1

Generația noastră 
de la Tatra

văzut

m dorit mult să merg cu o 
/Jb Tatră în prima cursă de în- 

x * cercare. Cînd am ajuns îm
preună cu tov. Ian Maxa — re
dactorul șef al ziarului „Tatravac" 
(Tâtristul) care 
uzină — la 
tai, cineva

Cele cîteva mii de kilometri, 
n-ar fi o distanță prea 
mare; dar drumul este o 

nesfîrșită cursă cu obstacole — și 
ce obstacole 1 — pentru orice ve-

180 km/ oră, 12 litri consum la suta de 
kilometri

„Tatra 603“ — 7 locuri,

porțiile inerent mai mici 
producției de automobile din Ce
hoslovacia, au determinat orienta
rea tehnicienilor cehoslovaci către 
soluții tehnice ca cele enumerate 
mai sus, in stare să acorde auto
mobilului cehoslovac un ascendent 
calitativ, tehnic și economic, față 
de modelul clasic al celorlalte in
dustrii de automobile din lume.

Desigur lucrurile n-au fost de
loc simple. La început, mulți n-au 
avut încredere în soluțiile date de 
cehoslovaci. Astăzi, soluțiile 
ginale aplicate 
cu consecvență de 
cîștigat nu numai 
dar și dreptul la 
occidentale au început să acorde 
atenție motorului în spate și răci
rii cu aer).

Aceasta vorbește de încrederea în 
lorțele proprii și de dîrzenia 
porului frate cehoslovac.

ori- 
și perfecționate 
cehoslovaci și-au 
dreptul la viață 
imitație (firme

Istorie vie

po-

603“ și parcă fără pic de efort a 
urcat panta alunecoasă, apoi a fă
cut un viraj elegant și strîns de 180 
grade și s-a aliniat sus pe platoul 
de parcare. Totul a durat citeva 
secunde.

Toți cei prezenți au rămas cu 
gurile căscate de surprindere, ari
cit de vulgară ar părea expresia,
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ceste mijloace modeste pleacă, în 
luna octombrie a aceluiași an, ho- 
tărîtul savant rus în marea sa 
lătorie, rămasă fără precedent 
istoria științei.

Primul om alb 
în Noua Guinee

»?

că- 
în

Timp de mai multe săptămîni 
.Viteazul“ străbate Atlanticul și

modern. Profilul acestui 
cunoaște numeroase diferen- 
nivel, de mii de metri. în 
aceleeași zile o mașină este 

de tempera-

hîcul 
drum 
țe de 
cursul 
supusă la diferențe 
tură de cîteva zeci de grade Cel- 
sius. Eforturile mecanice și intem
periile greu de înfruntat fac din 
acest drum piatra de încercare 
pentru calitatea oricărei mașini.

Firma „Tatra“ din Koprivnice 
a trimis în expediție de la Pekin 
la Lhassa trei camioane „Tatra- 
111“ de cîte 10 tone. Și toate 
trei, au ajuns în termenul pre
scris la Lhassa. Ele n-au înghețat 
pe drum pentru că n-avea ce să 
înghețe în sistemul lor de răcire 
cu aer spre deosebire de cel cu 
apă, clasic. (In treacăt fie spus, 
expediția a întîlnit în drumul ei 
henumărate autovehicule cu mo
toarele înghețate). Ele nu s-au 
deformat și nu s-au rupt în ciuda 
grelelor eforturi la care au fost 
supuse, pentru că sașiul tubular 
este mult mai elastic decît celelal
te genuri de șasiuri. Ele au învins 
marile greutăți ale drumului gra
ție extinderii funcției motrice la 
toate axele precum și suspensiei 

‘^independente pentru fiecare ju- 
, imătate de axă, ceea ce permite 
i iroților acestor camioane, construi
re lentru orice teren, să se „mu- 
, lleze“ pe suprafața accidentată a 
i isolului. Sistemul de suspensie al 
, laccstor camioane conține elemente 
pnoi și interesante : „arcuri“ sub 
pforma unor bare cilindrice de oțel 
pspecial funcționînd prin torsio- 
pnare ~-------:—
pca 
pAcest tip de

Dacă ați fi fost în zilele ace
lea la Koprivnice, și dacă 
nimeni nu v-ar fi spus de- 

ați fi putut 
prin mi

la începu- 
străzile ora- 
coloană de 
unele dintre

spre ce e vorba 
crede că • trăiți ca 
racol, momente de 
tul secolului: pe 
șului a apărut o 
autovehicule ciudate,
ele adevărate trăsurele cu motor. 
Uzinele Tatra din Koprivnice. 
sărbătoreau 60 de ani de la pri
mul model de automobil. Este 
vorba de mașina „Prezident“ fa
bricată în anul 1897. Ea realiza 
o viteză maximă de 17 km. pe

m-a condus în 
capătul liniei de nwn- 
a pus in grabă niște 

oanapele într-o 
mașină de abea 
asamblată și-am 
pornit-o. ~ 
ducea 
șofer încercător 
Josef Polednik. 
Mașina abea ie
șise din montaj 
și se afla la pri
mii kilometri din 
viața ei. In cîți
va zeci de metri 
mașina a atins 
viteza maximă. 
Nu mergea, nu 
alerga — zbura! 
O frînă bruscă 
te face să îm

pingi cu amîndouă mîinile în bord 
ca să nu ieși prin parbriz, și în
chizi ochii. Cînd îi deschizi ma
șina Stă pe loc vibrînd ușor. Con- 
stați că la doi metri în față de abia 
se mișcă un căruț împins de 
om. La gîndul că mașina abia 
șltă din montai ar fi putut să 
se oprească, am întrebat:

— Dacă nu se oprea ?...
— Nu se poate I Nu s-a întîm- 

plat niciodată. Calitatea fiecărei 
piese se controlează atent înainte 
de montaj — mi-a răspuns Po
lednik netulhurat. Și-apoi toți îmi 
sînt prieteni și măcar pentru asta 
lucrează cu toată grija — adăugă 
el, evident, glumind. Dar dincolo 
de această glumă apărea marea în
credere a unui om cu experiență, 
în calitatea 
„Tatra".

Polednik e sigur pe volan în 
cursele de ~ '
brigada lui Silgas de la forje mun
cește conștiincios și n-ar da nici
odată drumul unor piese prost for
jate, slabe. Polednik știe că Ba- 
binec Rudolf și ceilalți din ate
lierul de călit ca și din 
uzină își fac treaba bine, 
ce se întemeiază liniștea 
lednik cînd aleargă cu 
200 km. pe oră la bordul Unei ma
șini în prima cursă de probă.

★
Este impresionantă extraordinara 

grijă a muncitorului cehoslovac, 
pentru calitatea muncii lui.

Și cei de la Tatra din Kopriv
nice ilustrează prin activitatea lor, 
noua atitudine socialistă față de 
muncă care însuflețește azi clasa 
muncitoare cehoslovacă.

P. CONSTANTINESCU

Con- 
tînărul

un 
te
nu

desăvârșită a mașinilor

încercare. El știe eă

întreaga 
lată pe 
lui Po- 
aproape

și nu 
arcurile

pătrunde prin strîmtoarea Magel- llma* ușor, cu inerția 
lan în Pacificul de Sud. Aici Mak- {mișcare foarte redusa.

prin încovoiere 
din foi, clasice, 
„arcuri“ este cel
inerția părții în

. Tensiunea „Tatra 111' în ac(iune
lai vizitează numeroase insule, 
fiind martorul tragediei distruge
rii populației de către colonialiști. 
Falnicele frumuseți ale vegetației 
tropicale nu puteau ascunde mi
zeria și ruina aduse de stăpînii 
albi. După 11 luni de călătorie, la 
20 septembrie 1871, vasul atinge 
malurile Noii Guinee. Aici, pe 
coasta de nord-est care avea să 
fie numită mai tîrziu „Țărmul lui 
Maklai“, s-a instalat într-o colibă 
de seînduri, așezată sub doi copaci 
uriași, primul om alb în Noua 
Guinee.

Chiar a doua zi după ce rămase 
singur cu două ajutoare pe aceste 
meleaguri necunoscute, Maklai 
pornește la efectuarea cercetărilor 
sale. Marele savant era convins că 
reușita experienței sale depindea 
de faptul dacă va izbuti să nu în
trebuințeze față de indigeni forța 
ci numai convingerea. Dar pentru 
aceasta, fu nevoit să-și pună ade
seori viața în joc. Mergînd fără 
frică prin pădurea ecuatorială, cu- 
treierînd neînarmat satele local
nice, Maklai a fost în mai multe 
rînduri la un pas de moarte. Mai 
multe săgeți ale papuașilor ascunși 
prin desișuri îi loviră trupul.

într-o bună zi, hotărît să învin
gă pentru totdeauna teama băști
nașilor, exploratorul porni către 
prima așezare omenească, înarmat 
doar cu un creion, carnetul de 
note și mici obiecte de podoabă. 
Cînd Maklai ajunse în fața papua
șilor înarmați cu lăncii, arcuri și

topoare de piatră — asemănători 
oamenilor din epoca de piatră — 
Cînd lăncile și săgețile șuerau ame
nințătoare pe lîngă trupul său slă
bit de boală, marele savant se în
tinse pe o rogojină în mijlocul lor 
și adormi fără teamă. Acest mare 
efort de voință, această uriașă 
stăpînire de sine pentru a da cea 
mai desăvîrșită încredere băștina
șilor în ceea ce privește intențiile 
sale pașnice, au cucerit și dezar
mat pe oamenij junglei. Cuminți 
și liniștiți, ei așteptară timp de 
mai multe ceasuri deșteptarea lui 
Maklai. Voința de fier a savantu
lui învinsese.

„Tamo-rus"
Din acest moment, ajutat 

Tu-y, primul papuaș pe care-1 
noscuse, Maklai a început să înve
țe limba papuașă, să cutreiere ți
nuturile și să cunoască locuitorii 
și satele cu obiceiurile și caracte
risticile lor. Zi de zi duce o via
ță de muncă sever reglementată, 
făcînd cercetări geografice, hidro
logice, zoologice și botanice. Deși 
clima neprielnică îl îmbolnăvește 
din nou greu de friguri tropicale, 
Maklai își continuă munca cu o 
energie de fier.

„Tamo-rus“ — omul rus cum 
l-au botezat papuășii — pansează 
indigenii răniți și le arată cum să 
cultive legumele. în tot acest t-mp,

de 
cu-

Maklai studiază amănunțit fizio
nomia și caracterul acestor oa
meni primitivi și adună dovezi 
zdrobitoare asupra calităților și in
teligenței lor. Aceștia, la rîndul 
lor, dobîndiră o încredere 
neclintit în savantul rus și 
neau: „Cuvîntul lui Maklai 
tare ca piatra“. Iar cînd în 
din urmă sosi și ziua sorocită 
cării, paupașiț plîngeau de mîhni- 
re și numai promisiunea de în
toarcere a savantului reuși să le 
însenineze fețele.

Deși bolnav, exploratorul cutre
ieră în continuare Filipinele, lawa 
și Peninsula Malacca, dînd dovadă 
de o dîrzenie uluitoare, In 1876 se 
întoarce pentru scurt timp pe 
„țărmul lui Maklai“ și este primit 
Cu urale de bucurie de papuași. 
La plecare savantul îi previne de 
pericolul unei apropiate „coloni
zări“ europene și le dă sfaturi 
prețioase. După un popas în Aus
tralia, Maklai mai cercetează o se
rie de insule singuratice și se în
toarce în patrie abia în 1882.

de 
spu- 
este 
cele 
pie-

Omagiul lui Tolstoi
Au trecut 12 ani de la plecarea 

exploratorului și disputa dintre 
monogeniști și poligeniști continuă 
cu înflăcărare. Dar în istorica șe
dință a Societății Ruse de Geo
grafie din 1 octombrie 1382, Mak
lai — prezentînd modest marile

sale călătorii — aduce o lovitură 
de grație poligeniștilor. Succesul 
comunicării sale este uriaș și 
Maklai devine un adevărat erou 
popular. Dar dușmanii ideilor noi 
continuă să-i îngreuieze difuzarea 
descoperirilor făcute, împiedicînd 
publicarea lor. Tot felul de piedici 
i se pun în cale. La 38 de ani, 
marele savant este încărunțit, în
covoiat de griji, supt de boală și 
de nevoi.

în 1883, decepționat de „lumea 
civilizată“, savantul se întoarce pe 
„Țărmul lui Maklai“ unde speră 
să se poată odihni în liniște. Dar 
durerea sa este și mai mare cînd 
constată nenorocirile cauzate de 
colonialiștii germani care s-au in
stalat între timp pe aceste melea
guri, semănînd peste tot jale.

Peste cîțiva ani, în 1888, marele 
savant și explorator rus moare la 
Petersburg, în vîrstă de numai 42 
de ani. La capătul acestei vieți 
scurte dar glorioase, Mikluho 
Maklai se stinge cu simțămîntul 
datoriei împlinite. în ultimele cli
pe ale vieții, recitește încăodată 
scrisoarea primită în 1882 de la 
marele său contemporan, Lew Tol- 
stoi: „După cîte știu, sînteți pri
mul care ați dovedit că omul este 
peste tot om...“. Nimeni nu putea 
sintetiza mai bine, în numai cîte
va cuvinte, opera nepieritoare a 
lui Mikluho Maklai.

A. GHEORGHIU



CĂPITANUL„bătrîneiCARAPACE“
Un cercetător în domeniul isto

riei cinematografului povestește 
într-un studiu dedicat „serial-ulul“ 
(film de aventuri în mai multe 
serii, produs de studiourile din 
Occident) că uneori operatorul de 
cinema încurca la proecție bobi
nele în așa fel incit epidoasele fil
mului se amestecau și apăreau pe 
ecran în cu totul altă ordine de- 
cît cea inițială. Interesant de re
marcat este că asemenea defec
țiune nu atrăgea după sine nici o 
catastrofă, publicul nu protesta. 
Aceasta din cauză că încurcătura 
nu-l supăra cîtuși de puțin, une
ori nici n-o seZisa: ce era altceva 
serial-ul deeît o înșiruire de bătăi 
și împușcături care nu se prea 
deosebeau între ele și ce impor
tanță putea avea ordinea în care 
erau vizionate ? lată un. fapt care 
demască dintr-o dată lipsa de idei 
a filmelor de aventură realizate cu 
scopuri pur comerciale, și oare nu 
erau deeît o însăilare de brutali
tăți și crime în stare pură, menită 
să excite oel mai înapoiate in
stincte, după cUm și titlurile ci
tate de același cercetător o dove
desc: „Un monstru supraomenesc 
șt o bestie setoasă de sînge“, 
„Omul- rachetă“, „Supraomul ato
mic“, „Taifunul terorii“, „Mumia 
călătoare“.

Tot în studiul mai sus pomenit, 
autorul observă că în timpul ru
lării, publicul trepida, batea din 
mîini, țipa, uneori se auzeau laude 
sau critici aduse eroilor filmului. 
Participarea publicului la desfășu
rarea acțiunii mărturisește apre
cierea de care se bucură filmul de dornic cu orice preț de senzații 
aventuri. Din aceasta pricină nu 
trebuie condamnat filmul de a- 
venturi în șina ci folosirea acestui 
gen în scopuri nedemne, antiu
mane.

Așa cum în literatura sovietică 
și chiar la noi s-a reușit să se 
creeze numeroase lucrări bune de 
aventuri, pline de peripeții antre
nante, dar în același timp pătrun
se de idei generoase, umaniste și 
patriotic sp fac eforturi vădite 
pentru a se realiza filme de aven
turi valoroase oare, satisfăcînd do
rința de a fi martor al unor fapte 
îndrăznețe, să educe în același timp 
pe tineri în spiritul unei morale 
înaintate. In acest fel, laudele și 
încurajările adresate de spectato
rul care a uitat că 
și-și închipuie că ia parte la ex
traordinare peripeții,. eroului său 
preferat vor fi dedicate nu numai 
curajului și agilității acestuia ci 
și mobilului său generos, scopului 
nobil care-l animă.

Am socotit necesar să discut a-

e la cinema

Vernisajul 
expoziției 
„Arta plastică 
in R.P.D. Coreeană“

Sîmbătă la amiază în sala Dal- 
les a avut loc vernisajul expoziției 
„Arta plastică în R.P.D. Coreea
nă“, deschisă sub auspiciile Insti
tutului romî-n pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

Au fost de față Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., artiș
tii poporului 1. Jalea și C. Ba- 
raschi, Pirgil Manoliu, secre
tar general al l.R.R.GS., re
prezentanți ai Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii, ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, numeroși 
oameni ai artei din Capitală.

Au asistat Ban Sin Zik, însărci
nat cu afaceri ad-interim al R.P.D. 
Coreene, și alți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene. De aseme
nea au asistat reprezentanți ai 
corpului diplomatic din Capitală.

Au participat artiștii coreeni 
Kim Chen Su, sculptor, și Cian 
Hek The, pictor, care însoțesc ex
poziția.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de artistul poporului 1. Ja
lea, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici din R. P. Romînă, care a 
vorbit despre arta poporului co
reean.

A vorbit apoi Ban Sîn Zik, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene, care a mulțumit 
Institutului romin pentru relațiile 
culturale cu străinătatea pentru 
organizarea acestei expoziții.

în fotografie un aspect din sala 
expoziției.

din film.O scenă
ceste probleme legate de gentil 
de aventuri tocmai fiindcă în mo
mentul de față, dintr-o simplă 
coincidență sau nu, ecranele Ca
pitalei găzduiesc o mulțime de 
filme bune de acest fel printre 
care amintim : „Verstele de foc“, 
„Prăpastia tigrului“, „Urme în

Cronica 
filmului

noapte“, „Căpitanul bătrînei cara
pace“. Realizat după o interesantă 
nuvelă de L. Lincov, acest din 
urmă film povestește acțiunile în
drăznețe întreprinse de Andrei 
Errruikov (I. Saranțev), ostaș ro
șu demobilizat ce se înrolează în 
rîndurile Cekă-i în lupta împotri
va spionilor și sabotorilor. Andrei 
Ermakov nu este un aventurier

lui de la silozuri — o lovitură 
dată de agenții imperialismului 
care vor să înfometeze oamenii 
muncii. Dîndu-și seama că nici pe 
departe lupta nu s-a sfîrșit, Er
makov' primește propunerea co
mandantului Cekăi și ia comanda 
navei de patrulare „Bătrîna Cara
pace“. Limpezimea țelului urmă
rit, noblețea avîntului cu care se 
aruncă în bătălie, îl deosebește pe 
Ermakov de toți eroii „serial-uri- 
lor“ care fac apologia violenței și 
a oruzimtlor; pentru a-i combate 
pe cei care dau foc grînelor, 
aruncă în aer uzina de apă și elec
tricitate și încearcă să scufunde 
vasul „Neva“ ce aducea utilaj in
dustrial atît de necesar redresării 
economice, se consideră mobilizat 
Ermakov. Nu aventură pentru a- 
centură, nu căutarea unei soluții 
împotriva plictiselii, în escapade 
periculoase, ci o înaltă conștiință 
a datoriei îl caracterizează pe Er
makov ca și pe toți eroii îndrăgiți 
oi filmelor noastre de aventuri. 
Tocmai de aceea asemenea filme 
sînt nu numai bine venite dar autari, de împrejurări primejdioase,

el și-a făcut datoria față de pa- șț un roț însemnat în educarea ti- 
trie și ar dori să se întoarcă la nt-rilcr 
munca pașnică. Dar de abia sosit 
în Odesa este martor al incendiu- B. DUMITRESCU

încheierea Acordului comercial 
intre Republica Populară Romînă 

Cehoslovacăși Republica
La 29 martie au avut loc la 

Praga semnarea Acordului comer
cial și de plăți pentru anul 1958 
între Republica Populară Romînă 
și Republica Cehoslovacă.

Acordul a fost semnat din par
tea Republicii Populare Romîne 
de Nicolae Anghel, secretar ge
neral în Ministerul Comerțului, iar 
din partea Republicii Ceho
slovace de Richard Dvorak, mi
nistrul Comerțului ’Exterior.

Schimburile de mărfuri între 
Republica Populară Romînă și 
Republica Cehoslovacă stabilite 
în noul acord prevăd o creștere

față de schimburile realizate în 
anul 1957-

In baza noului acord, Republi
ca Populară Romînă va livra : 
electromotoare, transformatori, 
vagoane cisterne, produse petro
lifere, diferite chimicale, ciment, 
fructe, legume și altele.

Republica Cehoslovacă va li
vra : instalații industriale, mașini- 
unelte, utilaj energetic, cocs, la
minate, oțeluri, precum și alte 
mărfuri.

Tratativele au decurs într-o 
atmosferă de prietenie.

La Suceava Deschiderea expoziției 
„Viața și activitatea lui V. I. Lenin1 
Cu prilejul celei de-a 88_a ani

versări a lui V. I. Lenin, sîmbătă 
s-a deschis la Suceava o expozi
ție cuprinzînd fotografii și diverse 
materiale ce înfățișează aspecte 
din munca uriașă depusă de Lenin 
pentru crearea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, activi-

tatea sa în timpul Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și pentru 
formarea și Întărirea statului so
vietic.

Incepînd de la 6 aprilie, expozi
ția „Viața și activitatea lui V. I. 
Lenin“ va fi prezentată și la Bo. 
toșani, Rădăuți, Dorohoi, Fălticeni 
și Vatra Dornei.

Omul e mai tare
(Urmare din pag. l-a)

schimbe cineva. Iov Igreț 
locul. Munca continua.

îisă-l 
luă

Trecură orele, trecu și ziua. Nici 
a doua zi lupta n-a încetat. Fi
rele, pe o rază de 30 de stîpli, nu 
fost înlocuite. Iulian Moraru lucra 
la ultimul stîlp. Simțea că pute
rile îl părăsesc dar nu cobora. Mîi- 
nile înghețate desfăceau firele mai 
mult instinctiv. Din barcă i se în
tinse firul nou și aparatul. 11 
prinse în palmă, îl fixă pe ceașca 
de porțelan, își puse cosea la u- 
rechi și lansă apelul. Buzele îi

ger. Abia mai

ESTE
CA IN

V

OARE ADEVĂRAT
REGIUNEA TIMIȘOARA

nu sînt monumente istorice?

erau crăpate de 
rosti :

— Ilia, llia ! 
urbană. Vorbesc

O clipă mai tîrziu, Iulian Mo
raru, aproape înghețat, coborî în 
barcă. Barca, minată de același 
Ioan Bodea, plutea spre șosea. De
ranjamentul fusese înlăturat. Cir
cuitele cu vestul țării intraseră în 
funcțiune.

Undeva, pe marginea șoselei, 
un grup de tineri se îmbrățișau : 
Gheorghe Teodorescu, șeful de. 
lucrări, loan Bodea, Roman Vra
du, Iov Igreț, Iulian Moraru, Ioan 
Milescu, Leontin Barza, Ioan 
Cliirlea...

Pe traseul restabilit, o telegramă 
fulger era înregistrată cu multă 
grijă. Ministerul respectiv aducea 
mulțumiri celor care dăduseră do
vadă de eroism. Undeva, într-un 
birou al redacției ziarului local, 
un reporter abia sosit de la fața 
locului, scria cu înfrigurare un re
portaj despre fapta eroică a ace
stor tineri.

Aici linia inter- 
de la stîlpul...

(Urmare din pag. l-a)

țuire pe care partidul și guvernul 
o acordă trecutului istoric al po
porului nostru.

Biroul comitetului regional 
U.T.M. Timișoara susține insă, 
după cum am arătat mai sus, că 
acțiunea tinerilor din Vladimiri 
nu poate lua o amploare prea 
mare, datorită „lipsei de monu
mente“. O justificare cel puțin 
copilărească a unei inactivități 
condamnabile. Poate însă că tova
rășii nu știu ce au de făcut.

Dacă așa stau lucrurile, comite
tul raional U.T.M. Arad poate să 
le fie un bun exemplu. Tovarășul 
Gh. Nicolăiță, secretar cu propa
ganda și agitația de aici, a făcut 
în mai multe rînduri vizite la mu
zeul din Arad unde a cerut cer
cetătorilor lămuriri 
despre fiecare loc istoric în parte. 
Pe baza aceasta a întocmit un plan 
concret, amănunțit. Apoi s-n de
plasat pe teren și, ajutat de in
structorii raionali, a mobilizat ti-

amănunțite

nerii să îngrijească aceste monu
mente, să cerceteze și să cunoască 
temeinic faptele, evenimentele is
torice ale căror jnărturii sînt, fă- 
cînd din acțiunea lor un minunat 
mijloc de educație patriotică a ti
neretului.

Nu înțelegem de ce același lu" 
cru nu l-au făcut și celelalte co
mitete raionale și orășenești 
U.T.M.

Trebuie înțeles din capul locu
lui un lucru esențial : inițiativa 
tinerilor din Vladimiri este un pu
ternic mijloc de mobilizare a ti
neretului pentru cunoașterea trecu
tului istoric al patriei noastre. Ti
nerii luînd în grija lor păstrarea 
monumentelor istorice, nu se re
zumă doar la atît, ci cercetează cu 
grijă și atenție izvoarele scrise și 
nescrise, spre a cunoaște faptele 
istorice, spre a le înțelege semni
ficația lor și înțelegînd-o, își cul
tivă sentimentul dragostei 
binți față de patria lor, își 
resc eforturile și contribuția adu
să de ei la înflorirea patriei. Or,

fier- 
spo-

Infor mâții

Introducerea gimnasticii de producție să devină
o preocupare a organizațiilor U. T. M.

Recent, cîteva ziare din Capitală 
au consemnat introducerea gim
nasticii de producție într-o nouă 
și mare uzină bticurcșteană : „Tu
dor Vladinrirescu“. Evenimentul 
nu e excepțional și nici măcar nu 
iese din comun. Gimnastica de 
producție se practică astăzi in zeci 
și zeci de fabrici și cooperative 
meșteșugărești de producție din 
întreaga țară.

Totuși, deși absolut cotidian, 
evenimentul are o anumită semni
ficație. Pe de o parte dorința și 
interesul sporit manifestat de oa
menii muncii pentru practicarea 
exercițiilor fizice și a sportului, iar 
Î>e de altă parte, preocuparea co- 
ectivelor tot mai insistentă și efi

cace în ultima vreme pentru antre
narea spre mișcarea sportivă a ma
selor do oameni ai muncii. Și mai 
o ceva. Evenimentul mai are o la
tură despre care vrem să vorbim 
în mod deosebit.

După cum so știe, hotărîrea par
tidului și guvernului cu privire la 
reorganizarea mișcării sportive din 
țara noastră subliniază necesitatea 
introducerii în masă a gimnasticii 
de producție, Pînă acum însă, ac
centul deosebit s-a pus pe intro
ducerea gimnasticii de producție 
în unitățile industriei ușoare și în 
mod deosebit în industria de con
fecții. In această privință exista 
și o anumită experiență din tre
cut — o drept mai puțin bogată— 
dar exista. Și rezultatele au fost 
de-a dreptul excelente. La secția 
fabricii de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Capitală unde s-a 
introdus gimnastica de producție, 
productivitatea muncii a crescut 
cu 5—10 la sută. Tinerii munci
tori se simt acum mai bine ; au 
dispărut semnele de oboseală, de 
plictiseală manifestate în mod 
deosebit în ultimele or» de lucru.

Și la cooperativa „Artex“-Arad, 
„Tehnica-confecției“ — București, 
la fabricile și cooperativele din 
Baia-Mare, Timișoara, Cluj, și alte 
orașe unde s-a introdus gimnasti-

ca de producție rezultatele înre
gistrate au foșt dintre cele mai 
bune. Oamenii muncii, și în mod 
special tinerii participă cu entu
ziasm la efectuarea exercițiilor de 
gimnastică.

Din păcate însă, deocamdată 
sipt foarte puține uzinele și fa
bricile industriei grele, prelucră
toare în care gimnastica de pro
ducție și-a găsit adepți. Spre lauda 
colectivului sportiv și a organiza
ției U.T.M. , uzina „Tudor Vladi- 
mirescu din Capitală e una dintre 
puținele uzine metalurgice de acest 
fel. Iată de ce comitetele orășe
nești și regionale de organizare a 
U.C.F.S. și mai ales comitetele or
ganizațiilor U.T.M. vor trebui să

sprijine introducerea gimnasticii 
de producție în toate uzinele și 
fabricile, și mai ales în cele din 
industria grea și prelucrătoare. 
De asemenea credem că trebuie 
studiată și introdusă gimnastica de 
antrenare în internatele școlilor 
medii și profesionale ca și în că
minele studențești. De aceasta ar 
trebui să se ocupe nu numai comi
tetele organizațiilor U.T.M. ci și 
colectivele sportive respective ca 
și direcțiunile școlilor și institute
lor. Aceàsta în scopul introduce
rii largi a gimnasticii de produc
ție și de antrenare așa cum pre
vede de altfel și hotărîrea parti
dului și guvernului.

AL. PINTEA

PI SCURT«
■ Amatorii de fotbal din 

București, Tg. Mureș, Ploești, 
Cluj și Arad vor avea prile
jul să urmărească astăzi jocu
rile celei de-a II l-a etape a 
returului campionatului cate
goriei A.

In Capitală, pe stadionul 
„23 August“ într-un program 
cuplat se vor desfășura jocu
rile : Dinamo — Rapid Bucu
rești (ora 14,15) și C.C.A. — 
Progresul (ora 16) Dat fiind 
importanța acestor intilniri 
stațiile noastre de radio vor 
transmite desfășurarea repri
zelor secunde cu începere de la 
ora 15 și respectiv 17,10.

Iii (ară au loc partidele Pe
trolul Ploești — Jiul Petro
șani ; Energia Tg. Mureș — 
Știința Timișoara; Dinamo 
Cluj — Steagul Roșu Orașul 
Stalin; U.T.A.-Arad — C.S.O. 
Oradea.

■ Cel de-al 13-lea campio
nat- de șah al Iugoslaviei, des
fășurat la Sarajevo, a luat sfir- 
șit cu victoria marilor maeștri

Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a doua sesiuni științifice 
de referate din acest an a Insti
tutului de cercetări agronomice al 
Academiei R.P. Romi-ne.

Referatele prezentate din dome
niile ameliorării plantelor, agro
tehnicii, ameliorațiilor agricole, 
protecției plantelor, pășunilor și 
finețelor, hortiviculturii etc. au 
dezbătut rezultatele unor cercetări 
al căror ciclu experimental a fost 
încheiat.

O bună parte din rezultatele 
cercetărilor vor fi aplicate în pro
ducție chiar din acest an in deosebi 
de unitățile agricole socialiste din 
apropierea stațiunilor experimen
tale de cercetări agricole.

★
Cercetătorii din cadrul Institu

tului de istorie al Academiei R. P. 
Romîne au început pregătirile 
pentru elaborarea unor studii și 
comunicări despre actul Unirii 
Principatelor Romîne, a! cărui 
centenar se va sărbători la înce
putul anului 1959. Numeroși isto-

acad. A. Oțetea, 
Gh. Haupt, G. 

Georgescu-Buzău, Dan Berindei, 
Corneiia Bodea din București, N. 
Corivan, Gh. Ungureanu din Iași, 
C. Stoide din Sibiu și alții pre
gătesc lucrări cu teme ca: ma
rile puterii și Unirea Principate
lor, legea pentru alegerea diva- 
nurilor ad-hoc, comitetele unionis
te județene, Unirea Principatelor 
oglindită in presa vremii etc. Se 
pregătește editarea unor volume 
de studii privind Unirea Princi
patelor, documente interne, docu
mente extrase din rapoartele can
celariilor străine, studii ale isto
ricilor din trecut privind Unirea, 
un album cu fotografii din vre
mea Unirii etc.

★
Printr-un Decret ai Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a fost 
conferit Ordinul Muncii clasa I-a 
scriitorului Alexandru Kirițescu, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani, pentru merite deosebite în 
domeniul creației literare.

rici, între care 
prof. V Maciu,

a neglija această acțiune patrioti
că, înseamnă a neglija educarea 
tineretului în spiritul patriotismu
lui socialist, înseamnă a neglija 
una din sarcinile și laturile prin
cipale ale muncii de educație po
litică pe care o desfășoară orga
nizația în masa tineretului.

In această muncă de educare 
patriotică a tineretului nu sînt 
căutate și folosite forme variate, 
atrăgătoare. în primul rînd tine
rii ar trebui ajutați să cunoască 
temeinic istoria monumentelor din 
satul sau orașul respectiv, să cu
noască monumentele regiunii. In 
această privință comitetul regional 
avea în primul rînd un cuvint de 
spus. Grupul de lectori ai comite
tului regional U.T.M. (responsa
bil Guia Horia) trebuia să întoc
mească pe această temă un ciclu 
de conferințe bine documentate, 
conferințe care să fie prezentate 
în adunări deschise ale tineretu
lui. in regiunea Timișoara sînt 
uzine unde U.T.C.-ul a avut o ac
tivitate intensă de-a lungul anilor, 
cum sînt de pildă uzinele de va
goane- „Gheorghi Dimitrov“ din 
Arad. Aici, așa cum au organizat 
tinerii de la Complexul C.F.R. 
„Grivița Roșie“ București, se pot 
organiza seri închinate luptei 
U.T.C.-ului cu prilejul cărora co
muniști și uteciști ilegaliști să po
vestească fapte din lupta grea dusă 
de comuniști și uteciști.

Cu tinerii din regiune se pot or
ganiza excursii spre a cunoaște 
locurile istorice, Simpozioane, in
tilniri etc.

Tinerii sînt dornici să cunoască 
toate aceste lucruri. Nu trebuie 
însă să lipsească preocuparea or
ganizației U.T.M. pentru a-i face 
să le cunoască, să le prețuiască și 
prin munca lor să ajute la conser
varea lor.

A lua măsuri concrete care să 
dea acestei acțiuni amploare poli
tică corespunzătoare a devenit o 
necesitate căreia comitetul regio
nal U.T.M. Timișoara trebuie să-i 
dea curs fără intirziere.

■ Noi rezerve de materie primă ■ Industrializarea 
complexă a stufului prezintă avantaje economice de mare 
valoare ■ O construcție a pocii și prieteniei ® Una 
dintre cele mai mari și mai moderne industrii din țara noas
tră, singura de acest gen dm întreaga Europă H 0 Clădire mai 

înaltă deeît Palatul telefoanelor
De curînd am vizitat șantierul. 

Unul din primii oameni pe care 
i-am cunoscut, a fost tinărul ingi
ner Matei Bobîrnac. împreună cu 
alți colegi ai săi el mi-a dezvăluit 
multe „taine“. Iată lapidar — cî
teva din acestea: prin valorifica
rea stufului se vor face uriașe e- 
conomii de lemn, deci va fi posi
bilă regenerarea rapidă a patrimo
niului silvic. De pe un hectar de 
rășinoase, brazi de exemplu, se 
poate obține într-un an materie 
primă (lemn) cam 1.5, 1,8 tone. 
Pădurea odată tăiată se reface 
greu, după ani îndelungați. In ace
lași timp, un hectar cultivat cu 
stuf, poate da o cantitate medie de 
9 tone stuf, iar amenajările pot 
asigura o producție care să ajungă 
chiar la 25 tone. Randamentul de 
Celuloză ? 30—35 la sută 1

Nu trebuie să uităm că în Delta 
Dunării, se află nu mai puțin de- 
cît o treime din suprafața stuficolă 
a lumii. Încă un amănunt : calita
tea stufului este superioară, îndeo
sebi in ceea ce privește 
de celuloză și lungimea

Cine livrează și cine 
consuma stuful?

sînt fabricile de salomit, precum 
și fabrica de mucava din Tulcea. 
Combinatul va solicita însă Can
tități de stuf de cîteva ori mai 
mari deeît cele necesare astăzi 
pentru industrializate.

itinerar prin combinatul 
de prelucrare a stufului

Patru fabrici de proporții im‘ 
presionante stau la baza acestui 
combinat^ care va fi complect ter* 
minat prin anul 1961.

Vizittnd șantierul încerci senti
mentul că ai in față o expresie a 
industrializării țării- Dar nu numai 
atît. Ai, totodată} imaginea in
tr-ajutorării frățești și pașnice din» 
tre țările socialiste. Ritmul în

yOOQOOÖOÖ NOTA —e

conținutul 
fibrei.

Strada mare — PATRIA, 1. C. 
FRIMU. ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE, ALEX. SAHIA; Luna de 
miere - REPUBLICA, ELENA 
PAVEL, 23 AUGUST ; Căpitanul 
bătrînei carapace — MAGHERU, 
CENTRAL ; Urme tn noapte — 
LUMINA; Serenada mexicană — 
V. ALECSANDRI, BUCUREȘTI ; 
Verstele de foc — VICTORIA, 
DONCA SIMO, 1 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 ; Ștrengărița - UNI- 
REA; Ultima vrăjitoare - CONST. 
DAVID, ........ ................ .
zînă ca.n 
- ARTA;
FLACARA 
MUNCA;
MIORIȚA. 30 DECEMBRIE: Tai
fun la Nagasaki — POPULAR, 
OLGA BANCIC ; Povestea primei 
iubiri - M. EMINESCU ; Primă
vara pe str'. Zarecinaia — VOL
GA ; Don Giovanni — LIBERTĂ
ȚII ; Copilărie în Donbas — N. 
BALCESCU ; Flacăra stinsă — 
ALIANȚA. DRUMUL SERII ; Con
tele de Monte Cristo (ambele se
rii) - 16 FEBRUARIE ; Tigrii 
zburători - 8 MARTIE.

AUREL VLAICU; O 
povești și Balonul roșu 
Oaia cu cinci picioare — 
; Rozia vînturilor — 
Ciulinii Bărăganului —

Am arătat că Delta Dunării con
stituie un rezervor uriaș de stuf. 
Exploatarea stufului din Deltă s-a 
făcut în mod mai organizat abia 
în toamna anului trecut. întreprin
derii de exploatare mecanizată a 
stufului din Tulcea i s-a mărit 
anul trecut sarcina de plan pentru 
a-i oferi posibilitatea de a dobîndi 
o mai mare experiență tehnică, și 
organizatorică în această direcție, 
intr-adevăr, întreprinderea și-a 
controlat în acest fel capacitatea 
de a livra cantitățile maxime de 
materie primă ce îi vor fi solici
tate de către combinatul de pre
lucrare a stufului.

Progresul tehnic își face loc și 
pe meleagurile Deltei. încă de pe 
acum se folosesc în recoltarea stu
fului tractoare, funiculare de di
verse tipuri, benzi transportoare, 
sănii-bărci, combine pentru recol
tat stuf de proveniență cehoslovucă 
și germană etc. Nu este lipsit de 
interes nici faptul că in același 
timp se experimentează recoltarea 
stufului cu ajutorul helicoptere
lor.

Acestea toate se întîmplă la 
Maliuc, Rusca, Păpădia, Șontea și 
Fortuna...

Subtitlul făgăduia să vorbească 
ceva și despre consumatorii stufu
lui. Pînă acum, principalii consu
matori — în afară de export —

ă După cum se știe, de cîteva jȘ 
8 zile, se ține la București cea 
8 de.a 6-.a sesiune a delegații- 
P lor guvernamentale din R. D. 
„Germană. R. Cehoslovacă, R.P.
| Polonă și R. P. Romînă care 
8colaborează la construirea ma- 
8 relul combinat de prelucrare 
8 complexă a stufului din Delta 
5 Dunării. Specialiștii se octipă 
8 de problemele privind noua 
8 construcție a combinatului de 
8 prelucrare a stufului din Delta 
8 Dunării care se ridică în ora- 
8 șui Brăila.
'oooooooooooooooooooooooooooooooooooaoooc

care se lucrează aci este de-a drep
tul impresionant. Proporțiile con
strucțiilor, de asemenea. La fabri
ca de cartoane s-a executat aproa
pe 80 la sută din volumul lucră
rilor de construcții la parter și 30 
la sută din primul etaj.

Una din Construcții, care se în
tinde pe o suprafață de o jumă
tate de hectar} va fi o 
înaltă deeît palatul 
din Capitală.

Un nou 
tării

Încărcat în 
șlepuri, stuful 
la combinat 
pulbere al bătrinului Danubiu.

Pentru nevoile combinatului 
construit pe malul Dunării, 
proape de comuna Chiscani, 
port. Numai digul măsoară apro
ximativ 800 metri. Instalațiile 
pentru descărcarea și încărcarea 
stufului vor fi complect mecaniza
te (proiectarea portului și a in
stalațiilor sînt de proveniență po
loneză), iar pentru încărcarea pro
duselor finite ale combinatului 
sînt prevăzute instalații speciale. 
Portul acesta, care se conturează 
de acum pe hurta țării noastre, nu

clădire mai 
telefoanelor

port pe « «arta

ceamuri șitnahune,
este dus din Deltă 
pe drumul

este cu nimic mai prejos deeît 
portul Brăilei.

0 familie unită
Atitudinea tinerilor față de mun

că se oglindește prin numeroase e- 
lemente. Mulți dintre cei ce lu
crează pe șantier au venit cu prie
teni și rude. Sînt cunoscuți — de 
exemplu — cei trei frați Arsene, 
cei mai harnici zidari din echipa 
lui Tănase Constantinescu. Zida
rul Marin Leoveanu a venit pe 
șantier de pe la Roșiori împreună 
cu vărul său, Radu Leoveanu. îm
preună cu ei se află și Gheorghe 
Diaconu, ginerele lui Marin. Și 
acestea nu sînt singurele familii. 
Frații Dumitru și Lucian Ciobanii, 
tineri zidari care n-au trecut încă 
de 21 de ani, soții Elena și Ion 
Stanciu, cei mai harnici fierari 
hetoniști, și mulți alții, sînt tot 
ătît de bine cunoscuți.

M1RCEA SPIRIDON 
corespondentul „Scînteii tine

retului“, pentru regiunea 
Galați

Gligorici și Ivkov care au tota
lizat fiecare cile 12'/2 puncte 
din 19 posibile. Pe locurile 
următoare sau clasat Djurase- 
viei și Matanovici li1/} punc
te ; Matulovici și Trifunovici 
11 puncte ; Bogdanovici, Mi- 
lici și Sokolov 10*/, puncte; 
Puc 10 puncte etc.

■ Lotul fotbaliștilor ma
ghiari pentru turneul, final al 
campionatului mondial de 
Stockholm iși continuă cu 
siduitate pregătirile. Zilele 
cestea au fost introduși în 
3 jucători, noi speranțe 
fotbalului maghiar. Cel mai 
tînăr dintre ei este Tivadar 
Monostori care are 21 de ani. 
și joacă în postul de inter 
stingă la clubul BanyaszDo- 
rog. Monostori este un ade
vărat maestru in dribling și 
posedă un șut formidabil. Cei
lalți doi tineri promovați in 
lotul republican sînt Oskar 
Szigeti in vîrstă de 23 ani 
care joacă inter stingă la Va- 
sas Diosgyor și profesorul de 
educație fizică in etate de 24 
ani Zoltan Friedmanszki, ac
tualul centru atatacant al e- 
chipei Ferencvaros. Friedman
szki a făcut parte din iotul 
formației Ferencvaros care a 
Întreprins un turneu în Au
stralia.

■ In zilele de 19 și 20 a- 
prilie va avea loc în sala spor
turilor Floreasca întîlhirea in
ternațională de gimnastică din
tre echipele, selecționate mas
culine și feminine ale R.P.R. 
și R.P.F. Iugoslavia.
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Vizitii oaspeților români

Declarația comună 
a delegației guvernamentale a Republicii Populare Romîne 

și a delegației guvernamentale 
a Republicii Democrate Vietnam

In Birmania
Intîlnirea cetățenească de

’ RANGOON 29. — (De la tri
misul special Agerpres) : După 
cum s-a mai anunțat, vineri după 
amiază a avut loc în marea sală 
de festivități a primăriei din 
Rangoon o întîlnire cetățenească

în cinstea tovarășului 
Stoica.

Primarul Rangoonului,

Chivu

Primarul Rangoonului, U Hla 
Maung a urat tovarășului Chivu 
Stoica 
țenilor

bun venit în numele ceia- 
orașului.

Cuvântarea primarului Rangocnului 
Maung
renașterea noastră ca stat inde
pendent pot sta mărturie a dez
voltării unor relații prietenești 
solide intre țările noastre. Sîntem 
încredințați că această prietenie 
va crește cu fiecare an și că po
poarele noastre au in față un vi
itor în care înțelegerea și colabo
rarea vor crește tot mai mult spre 
folosul nostru reciproc. Sîntem 
siguri, a spus în încheiere U Hla 
Maung, că vizita dv. în țara noas
tră va constitui un mare pas îna
inte pe această cale“.

U Hla
’ „Este pentru mine o mare o- 
noare și un mare privilegiu de a 
avea ocazia să exprim excelenței 
voastre un foarte cordial și căl
duros bun venit în orașul Ran
goon. Țările noastre sint depăr
tate din punct de vedere geogra
fic și nu au avut în trecut pri
lejul unor contacte și relații prie
tenești. Aceasta s-a datorat în 
primul rind faptului că Birmania 
și Rcmînia tocmai își cîștigan in
dependența. Cu toate acestea pu
ținii ani care au trecut de la

Cuvântarea tovarășului Chivu Stoica
Răspunzînd tovarășul Chivu 

Stoica a subliniat satisfacția sa 
și a colegilor săi de a se afla în 
capitala ' poporului birman și a 
transmis poporului birman salu
tul călduros al poporului romîn.

Subliniind în continuare simpa
tia cu care a fost urmărită în

Romînia lupta pe.i'.-u libertate și 
independență a poporului birman, 
tovarășul Chivu Stoica a spus:

„Deși popoarele romîn și bir
man trăiesc în țări cu orînduiri 
social-eccnomice diferite, ele sînt 
animate de sentimente de sinceră 
prietenie unul față de celălalt.

Recepție In onoarea tovarășului
trimisul Nyein, vicepreședinte al guvernu

lui Uniunii Birmane, U Ba Swe, 
vicepreședinte al guvernului 
Uniunii Birmane șî ministru al 
Apărării, Takin Tin, vicepreședin
te al guvernului Uniunii Birma
ne, miniștri, ofițeri superiori, șe
fii unor, misiuni diplomatice acre
ditați la Rangoon.

In cadrul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Uniunii Birmane, U 
Win Maung, și președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Chivu Stoica, 
au rostit cuvîntări.

RANGOON 29. De Ia 
special Agerpres:

In seara zilei de 28 martie pre
ședintele Uniunii Birmane, U Win 
Maung, a oferit o recepție în 
onoarea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Chivu Stoica. La 
recepția care a avut loc în grădi
na casei prezidențiale au luat 
parte tovarășii Emil Bodnăraș, 
Avram Bunaciu, Pavel Silard, 
ministrul Republicii Populare Ro- 
mine în Birmania. Au participat 
de asemenea U Nu, primul mini
stru al Uniunii Birmane, U Kyaw

Cuvântarea președintelui uniunii Birmane, 
Maung
unei lumi pașnice și a colabo
rării între națiuni. Republica 
Populară Romină și Uniunea Bir
mană sînt in consecință unanime 
în hotărirea lor de a face maxi
mum posibil pentru a contribui la 
menținerea și consolidarea păcii 
mondiale și la promovarea cola
borării prietenești între națiuni 
pe baza egalității, respectului re
ciproc și a intereselor comune. 
In această sarcină supremă de 
menținere a păcii, interesele sta-

U Win
Știu că vorbesc în numele tu

turor ceicr de față cînd spun că 
ne simțim foarte onorați și feri
ciți să-1 avem în mijlocul nostru 
pe distinsul nostru oaspete, exce
lența sa domnul Chivu Stoica, 
primul ministru al Republicii 
Populare Romîne. Este 
adevăr pentru noi această 
ră o dată memorabilă, 
carece este pentru prima 
cind primul ministru al uneia 
tre cele două țări ale noastre vi
zitează ceaîaită țară. Cuncscînd 
cît de grele sînt sarcinile unui 
prim ministru în zilele noastre, 
ne considerăm cu totul onorați 
de faptul că excelența sa a găsit 
timp să ne viziteze țara. Nu pu
tem considera gestul excelenței 
sale decît ca o acțiune de pro
movare a relațiilor rodnice și a 
colaborării dintre țările noastre.

Vorbind despre schimbările 
care s-au produs astăzi in lume 
in urma progresului științei și al 
dobândirii independenței de către 
numeroase popoare, președintele 
Uniunii Birmane, U Win Maung, 
a spus : Această nouă situație în 
lume ne cere nouă, tuturor, un fel 
de a privi și o nouă formă de re
lații, bazate pe egalitate, respect 
mutual și colaborare prietenească 
în interes reciproc. Interdepen
dența țărilor de pe giob n-a fost 
niciodată atît de evidentă ca as
tăzi. Vizita excelenței sale nu 
este decît o recunoaștere a ace
stei situații noi mondiale, în care 
nu există nici o alternativă re
zonabilă coexistenței pașnice și 
colaborării prietenești între na
țiuni. Profund interesate în promo
varea dezvoltării economice, a 
progresului social și a îmbunătă
țirii nivelului de trai al popoare
lor noastre, cele două țări ale 
noastre nu pot spera să realizeze 
aceste obiective fără existența

inte
se a- 
de- 

oară 
din-

la Rangoon
Aceasta se datorește îndeosebi 
faptului că ambelor papcare — 
care au cunoscut din plin urgia 
celui de-al doilea război mondial 
— le sînt scumpe țelurile păcii, 
în țara noastră se bucură de 
unanimă apreciere faptul că Uni
unea Birmană, în frunte cu pre
mierul U Nu, promovează poli
tica de pace și coexistență paș
nică în spiritul celor cinci prin
cipii cunoscute sub numele de 
Pancea Shilla și care exercită o 
tot mai mare forță de atracție în 
lumea întreagă“.

Trecînd, în încheierea cuvîntării 
sale, la problema 
mîno-birmane ț' 
încrederea că relațiile 
au bune ] 
volta și întări, tovarășul Chivu 
Stoica a spus: .Ne exprimăm 
convingerea că vizita noastră în 
Uniunea Birmană, contactul? și 
convo[birile noastre cu reprezen
tanți de frunte ai guvernului bir
man vor determina un nou pas 
înainte pe calea dezvoltării prie
teniei și colaborării între țările 
noastre. Aceasta va fi de folos 
atît poporului remin cît și po
porului birman, va sluji fără în
doială interesele păcii și coexis
tenței pașnice".

Chivu Stoica
telor mici nu sînt implicate în
tr-o măsură mai mică decît inte
resele statelor mari. Statele mici 
nu pot sta de o parte și lăsa sta
tele mari să decidă asupra viito
rului omenirii. Părerea mea este 
că ar fi în interesul păcii mon
diale ca 
pie mai 
asigure 
țiile lor 
siderare 
privind lumea întreagă.

Vizita excelenței sale va răs
punde prilejului mult căutat pen
tru un schimb de Vederi nu nu
mai'asupra situației internațio
nale în general, ci și asupra unor 
probleme i-nteresînd cele două 
țări ale noastre. Știu că un ase
menea schimb de vederi va fi din 
cele mai folositoare și că vizita 
excelenței sale se va dovedi a fi 
un nou pas pe calea spre o mai 
bună înțelegere și prietenie între 
cele două popoare.

In încheiere președintele Uniu
nii Birmane U Win Maung, a în
chinat in sănătatea tovarășului 
Chivu Stoica și pentru dezvolta
rea colaborării prietenești între 
Republica Populară Romină 
Uniunea Birmană.

relațiilor ro
și exprimîndu-și 

> existente 
perspective de a se dez- 
îniări, tovarășul Chivu

statele mici să se apro- 
strîns între ele și să se 
că interesele și aspira- 
sint deplin luate în con- 
la crice reglementare

Cuvântarea tovarășului Chivu Stoica
Răspunzînd cuvjntării preșe

dintelui Uniunii Birmane, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, to
varășul Chivu Stoica, a mulțu
mit pentru cuvintele amabile 
spuse la adresa poporului romîn, 
socotindu-le ca o expresie a sen
timentelor prietenești ale po
porului birman față de poporul 
romîn.

Ingăduiți-mi excelență — a 
spus primul ministru al Repu
blicii Populare Romîne — să 
exprim aprecierea guvernului ro
mîn față de aportul Uniunii Bir
mane la promovarea politicii de 
coexistență pașnică și față de 
faptul că țara dv. a fost printre 
primele care au aderat la cele 
cinci principii ale coexistenței 
pașnice. Totodată folosesc prile
jul de a exprima gratitudinea 
noastră pentru sprijinul _ acordat 
de Uniunea Birmană primirii in 
O.N.U. a țării noastre.

Pacea presupune rezolvarea 
problemelor ce preocupă omeni
rea prin tratative și înțelegere. 
Guvernul romîn se pronunță cu 
fermitate pentru o astfel de a- 
bordare a problemelor internațio
nale cele mai urgente în cadrul

unei conferințe la nivel înal 
sirea unor soluții comune 
problemele amintite ar crea con
diții pentru soluționarea treptată 
și a altor probleme mai com
plexe. De aceea considerăm că ar 
fi de dorit ca pregătiri în 
rea ținerii conferinței la nivel 
înalt să înceapă cît mai neîntîr- 
ziat.

Excelență, domnilor, am pășit 
pe pămîntul țării dv. cu dorința 
vie de a avea convorbiri cu oa
menii de stat ai Uniunii Birmane 
și a obține rezultate menite să a- 
sigure Întărirea pe mai departe a 
relațiilor de prietenie și colabora
re romîno-birmane.

Alfîndu-ne aici putem constata 
cu satisfacție că aceeași dorință 
vă animă și pe dv. stimați con
ducători ai Uniunii Birmane.

Tovarășul Chivu Stoica și-a în
cheiat cuvîntarea închinînd pen
tru dezvoltarea prieteniei romîno- 
birmane, pentru pacea in întrea
ga lume, pentru sănătatea preșe
dintelui 
Uniunii

al VII-leaLa 2 iunie 1958
Congres ordinar al P.C. Bulgar
SOFIA 29 (Agerpres). — După 

cum transmite A. T. B„ ziarul 
„Rabotnicesko Delo“ a publicat 
la 29 martie a. c„ comunicatul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar cu privire la 
plenara din 28 martie a C. C. al 
P. C. Bulgar ,în cadrul căreia s-a 
discutat problema convocării ce
lui de-al VII-lea Congres ordinar 
al partidului. In hotărîrea adop
tată în această problemă se 
spune: ,,

Conform articolului 29 dm Sta
tutul partidului, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar a hotărît :

I. Să convoace la 2 iunie 1958 
cel de-al VII-lea Congre's ordinar 
al Partidului Comunist Bulgar 
cu următoarea ordine de zi :

1. Raportul de activitate al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar — raportor To- 
dor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central.

2- Raportul de activitate al 
Comisiei centrale de revizie a 
Partidului Comunist Bulgar — 
raportor Iordan Katrandjiev, pre
ședintele Comisiei centrale de re
vizie,

3. Directivele Congresului al 
VII-lea al Partidului Comunist 
Bulgar cu privire la cel de-al 
treilea plan cincinal de dezvol
tare a Republicii Populare Bul
garia (1958—1962) — raportor 
Anton lugov, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria.

4. Alegerea organelor centrale 
ale Partidului Comunist Bulgar.

<au.-

Lucrările Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

— Ședința din 29 martie —
MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS transmite : La 29 martie în 

Sovietul Uniunii s-a încheiat dezbaterile pe marginea raportului Iui 
Nikita Hrușciov cu privire la dezvoltarea continuă a orînduirii col
hoznice și la reorganizarea stațiunilor de mașini și tractoare. La 
dezbateri au participat 21 de deputați.

Toți vorbitorii au sprijinit măsurile trasate de Comitetul Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,

Luni, 31 martie, ora 10 dimineața (era Moscovei), va avea loc 
ședința Sovietului Naționalităților, iar la ora 15 (ora Moscovei) șe
dința comună a Sovietului Naționalităților și Sovietului Uniunii. .

Telegrame de felicitări 
adresate lui N. S. Hrușciov

Cu prilejul numirii în funcția citări din partea lui W. Gomulka 
de președinte al Consiliului de și J. Cyrankiewicz, Iosip Brcz- 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- Țito, O.to Grotewchl și J. Țe- 
ciov a primit telegrame de feli- denbal.

ooooo

Sâ înceteze experiențele cu arma 
nucleara Tn Oceanul Pacific!

Nofa Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S S. 
adresată ambasadei

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 28 martie 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. «; adresat ambasadei 
S.U.A. la Moscova o notă în care 
declară că Uniunea Sovietică nu 
poate fi de acord cu acțiunile 
arbitrare ale guvernului S.U.A, 
care a stabilit o vastă zonă pr> 
mejdioasă în largul mării, și ri
dică obiecțiuni împotriva efec
tuării de către Statele Unite •« 
exploziilor experimentale cu arma 
nucleară pe teritoriul pus 
O.N.U. sub tutela S.U.A.

Această declarație reprezintă 
răspunsul la nota DepariamentU' 
lui de Stat al S.U.A. din 17 fe
bruarie în care se anunță stabi
lirea în Oceanul Pacific. în re 
giunea insulelor Marshall, cu în 
ceperg de la 5 aprilie, și pe un 
termen îndelungat, a unei zone 
periculoase în legătură cu efec
tuarea de către Statele. Unite a 
unor experiențe cu .aripa nu-, 
oleară.

In nota sovietică se spune că 
guvernul S.U.A. pășește pe calea

S.U.A. la Moscova 
transformării regiunii insulelor 
Marshall și a unor vaste întin 
deri din largul mării învecinate 
cu aceste insule într-un poligon 
american permanent pentru expe
riențe cu arma nucleară.

Aceste acțiuni ale guvernului 
S.U.A., se subliniază în nota so 
vietică, constituie o încălcare a 
obligațiilor asumate de Sta'ele 
Unite prin Carta O.N.U. în prU 
Vința teritoriului sub tutelă și a 
normelor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional privind li
bertatea navigației în largul 
mării.

Efectuarea experiențelor cu 
arma nucleară in Oceanul Paci
fic, subliniază nota sovietică, 
primejduiește grav viața și sănă
tatea populației, care trăiește nu 
numai pe insulele din regiunea 
declarată periculoasă, dar și de 
parte de această regiune. Pătrun
derea substanțelor radioactive în 
apă atrage după sine infectarea 
peștilor aflați aco'o, aducînd 
mari pagube pescuitului.

(Urmare din pag. l-a)

bit <țe necesare pentru slăbirea încordării interna
ționale și înlăturarea primejdiei unui nou război.

Părțile sînt de părere că înfăptuirea propuneri
lor Republicii Populare Polone referitoare la crea
rea unei zone denuclearizate în Europa cen*rală, 
ca și acelea ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Chineze referitoare la stabilirea unei zone 
denuclearizate și semnarea unui pact de securitate 
colectivă în Asia, sint de o mare însemnătate pen
tru menținerea și întărirea păcii.

Cele două părți apreciază in mod special im
portanta inițiativă cftino-coreeană cu privire la re
tragerea voluntarilor chinezi din Coreea ca pe o 
contribuție de preț la cauza unificării pașnice a 
Coreei, Ia întărirea păcii. Ele consideră că este ne- 
cesaT ca S.U.A. și celelalte țări care au trupe în 
Coreea de sud să procedeze la retragerea lor. Cele 
două părți susțin cu fermitate propunerile guver
nului Republicii Populare Democrate Coreene pri
vind unificarea pașnică a țării.

Cele două părți consideră că problema unificării 
Germaniei privește exclusiv poporul german.

Delegația guvernamentală a Republicii Demo
crate Vietnam salută cu căldură propunerea guver
nului Republicii Populare Romîne referitoare la 
convocarea unei conferințe a șefilor de guverne din 
țările balcanice și consideră această propunere 
drept o inițiativă importantă pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare pașnică între țările din a- 
ceastă regiune.

In lupta ce se desfășoară în momentul de față 
pentru apărarea păcii mondiale, forțele in continuă 
creștere a'e mișcării de eliberare națională a po
poarelor ți împotriva colonialismului ccupă un 
rol foarte important. Cele două părți consideră că 
conferința de la Cairo pentru solidaritatea țărilor 
Asiei și Africii, care a reafirmat cu tărie principiile 
conferinței de la Bandung, a demonstrat întărirea 
solidarității popoarelor din cele două continente in 
lupta lor comună împotriva colonialismului, pentru 
independență națională și pentru apărarea păcii. 
Cele două părți susțin lupta de eliberare națională 
a poporului algerian ca și lupta dusă de popoarele 
arabe și popoarele din numeroase alte țări din 
Asia și Africa împotriva colonialismului și a inge
rințelor străine.

Cele două părți se pronunță totodată împotriva 
oricăror încercări de atpestec străin in treburile 
interne ale Indoneziei și susțin cu fermitate lupta 
poporului indonezian și a guvernului său pentru 
apărarea suveranității naționale și integrității teri
toriale.

Cele două părți au constatat că cercurile agresi
ve în ciuda eșecurilor suferite con*inuă să se cram
poneze de politica „de pe poziții de forță“. Ele con
tinuă uneltirile, ingerințele și acțiunile lor subver
sive în mai multe țări, refuză să accepte încetarea 
experiențelor cu arme atomice și termonucleare, in
tensifică acțiunile de întărire a blocurilor lor agre
sive, instalează in anumite țări din Europa și Asia 
rampe pentru lansarea de proiectile cu încărcătură 
atomică. împotriva acestor uneltiri se ridică însă 
tot mai hotărâte popoarele lumii, toate forțele iubi
toare de pace; ele cer renunțarea la politica „de pe 
poziții de forță", rezolvarea problemelor internațio
nale pe calea tratativelor și înțelegerii.

In convorbirile lor cele două părți au acordat o 
deosebită atenție propunerilor Uniunii Sovietice re
feritoare la convocarea unei conferințe la cel mai 
înalt nivel. Sprijinind cu hotărire aceste propuneri 
părțile apreciază că o astfel de conferință va des
chide calea pentru reglementarea pașnică a proble
melor internaționale importante la ordinea zilei. Cele 
două părți și-au exprimat de asemenea acordul in 
legătură cu convocarea unei conferințe pregătitoare 
a miniștrilor de Externe în vederea stabilirii ordi- 
nei de zi și a componenței participanților la con
ferința la cel mai înalt nivel. Este insă necesar ca 
la stabilirea ordinei de zi să fie înlăturate orice 
probleme care nu pot fi de competența conferinței, 
care ar atinge suveranitatea și independența altor 
țări și ar constitui un amestec in treburile lor in
terne.

IV. Cele două părți au avut un schimb de păreri 
asupra îndeplinirii acordurilor de la Geneva cu 
privire la Indochina. In legătură cu aceasta ele 
ccns‘ală că Comisia internațională de supraveghe
re și control, prezidată 
roase eforturi pentru a 
durilor de la Geneva cu 
contribuit intr-o măsură 
păcii in Indochina și in

Cele două părți constată totuși că acordurile de 
la Geneva cu privire la Vietnam s'înt încălcate in 
mod grav. Autoritățile din Vietnamul de sud au 
respins de multe ori conferința consultativă menită 
să discute ținerea de alegeri generale libere în ve
derea reunificării Vietnamului, aȘa cum este pre
văzut in acordurile de la Geneva ; cercurile impe
rialiste americane uneltesc să transforme Vietna
mul de sud intr-o bază militară și să-1 atragă in 
blocul agresiv S E.A.T.O.

Delegația guvernamentală a Republicii Populare 
Romîne apreciază călduros eforturile repetate ale 
Republicii Democrate Vietnam in direcția reunifi
cării pc;nice a Vietnamului, sprijină în întregime 
poziția guvernului Republicii Democrate Vietnam 
care acționează pentru ținerea conferinței consulta
tive în vederea discutării alegerilor generale libe
re în toată țara, ceea ce este în conformitate cu 
spiritul și litera acordurilor de la Geneva. Dele
gația guvernamentală a Republicii Populare Romi- 
ne susține propunerile guvernului Republicii De
mocrate Vietnam formulate în nota din 7 martie 
1958 adresată autorităților din Vietnamul de sud. 
Poporul romîn susține lupta justă a poporului viet
namez pentru reunificarea patriei 
mă convingerea că această luptă 
de succes.

de India, a depus nume- 
asigura executarea acor- 
privire la Indochina și a 
apreciabilă la menținerea 
sud-estul asiatic .

sale și își exp; i- 
va fi încununată

★
Delegația guvernamentală 

lare Rcmîne și-a exprimat 
pentru succesele obținute de 
opera de construcție pașnică 
că aceste succese vor fi consolidate și 
spre bine e poporului vietnamez.

Delegația guvernamentală a Republicii Populare 
Romîne și delegația guvernamentală a Republicii 
Democrate Vietnam constată cu satisfacție că con
vorbirile care au avut loc între cele două delegații 
constituie o bază trainică pentru dezvoltarea din ce 
în ce mai favorabilă a colaborării frățești în toate 
domeniile între

Republicii Popu-a
deosebit^ satisfacție 
poporul vietnamez in 
și convingerea fermă 

dezvoltate

Ziua Algeriei Hanoi, 27 martie 1958.30 martie
vede-

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

cele două țări.

FAM VAN DONG
Primul ministru

al Republicii Democrate Vietnam

O contribuție la întărirea 
prieteniei ronnno-vietnaineze

și a primului ministru al 
Birmane.

★
recepție, în grădina caseiDupă 

prezidențiale, a avut loc un spec
tacol artistic, in decorul feeric al 
miilor de becuri colorate, care 
străluceau pe fațada casei prezi
dențiale, în arborii și boschetele 
grădinii, oaspeții rommi împreu
nă cu gazdele și ceilalți invitați 
au admirat gingășia și expresivi
tatea unor vechi dansuri și cîntece 
birmane, interpretate cu sensibili, 
tale și talent de un grup de tineri 
artiști ai capitalei țării prietene.

întrevedere tovărășească 
între delegația C.C. al U.C.I 

P.M.S.U.și C.C. al
KARADJORDJEVO 29 (Ager- 

preș). — Taniug transmite: In 
zilele de 27 și 28 martie a.c. a 
avut loc la Karadjordjevo (Voivo- 
dina) o întrevedere tovărășească 
între delegațiile Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și Comitețul Central 
al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar.

Din delegația Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia au făcut 
parte tovarășii Iosip Broz-Tito,

MOSCOVA 28 (Agerpres)'.
TASS transmite : Comitetul orga
nizațiilor de tineret din U.R.S.S. 
a publicat o declarație în care 
exprimă solidaritatea tineretului 
sovietic cu tineretul din Algeria.

In declarația comitetului cu 
prilejul Zilei Algeriei se cere în
cetarea represiunilor sîngeroase 
împotriva poporului algerian, în
cetarea războiului în Algeria, 
cordarea 
țări care

a- 
independenței acestei 

a suferit atît de mult.
A

29 (Agerpres). — La 
Conferinței pentru soli-

DELHI 
chemarea 
daritatea țărilor Asiei și Africii o- 
pinia publică din India desfă
șoară largi pregătiri în vederea 
Zilei Algeriei.

Potrivit hotărîrii 
partidului Congresul Național In
dian, în această zi vor fi orga
nizate mitinguri și demonstrații 
pentru sprijinirea poporului alge- 
rian care își apără libertatea și 
independența.

conducerii

CAIRO 29 (Agerpres). — Cu 
prilejul Zilei Algeriei, care are loc 
la 30 martie, secretariatul Confe
rinței pentru solidaritatea țărilor 
Asiei și Africii a chemat Comite
tele naționale din Asia și Africa 
să desfășoare o largă campanie 
pentru a acorda eroicului popor 
algerian sprijin moral și material. 
Ziarele din Cairo publică articole 
în care condamnă războiul colo
nialist din Algeria și cer imediata 
lui incetare.

★
DAMASC 29 (Agerpres). — 

Cu prilejul Zilei Algeriei care are 
loc la 30 martie, în Republica 
Arabă Unită se desfășoară o cam
panie în sprijinul poporului alge
rian care iuptă pentru indepen
dența sa.

Ziarele publică apelul adresat de 
vicepreședintele Sabri Asali cetă
țenilor Republicii Arabe Unite în 
care îi cbeaină să participe activ 
la colectele pentru ajutorarea pa- 
trioților algerieni.

în Algeria, mișcarea de elibe
rare națională cuprinde mase 
tot mai largi ale poporului.

în fotografie : o tânără pa
triotă algeriană făcînd exer

ciții de tragere.

CAPE CANAVERAL 29 (Ager
pres). — Agențiile de presă ame
ricane anunță că o încercare de 
lansare a unei rachete intercon
tinentale de tip „Atlas“, progra
mată de aviația militară ameri
cană pentru după-amiaza de 28 
martie, a- fost amînată din cauza 
unor „dificultăți de ordin tehnic“. 
Agenția United Press 
în legătură cu aceasta 
le două încercări de 
unei asemenea rachete 
proiectilul explodînd 
scurt timp după lansare.

amintește 
că ultime- 
lansare a 
au eșuat, 

în aer la

I»

♦

e

Edvard Knrdelj, A'.exandr Ranko- 
vici și Veliko Vlahovici.

Delegația Partidului Muncito
resc Socialist Ungar a fost com
pusă din tovarășii Janos Radar, 
Gyula Kâllai, Jeno Fok și Dezso 
Szilâgyi.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, s-a făcut un schimb de 
păreri în problemele care intere
sează cele două partide.

Ziarele de astăzi publică 
Declarația comună a delegației 
guvernamentale a R.B. ttoimne 
fi a delegației guvernamentale 
a R. D. Vietnam, semnată la 
Hanoi cu prilejul vizitei tova
rășilor Chivu Stoica, Emil Rod- 
năraș și Avram Bunaciu in Re
publica Democrată Vietnam.

Reprezentanții poporului 
nostru s-au bucurat in lot tim
pul vizitei în R. D. Vietnam 
de o atenție plină de grijă. Ei 
au fost în centrul unor mani
festații călduroase, frățești din 
partea poporului vietnamez, 
mărturii ale sincerei prietenii 
ce leagă țările noastre.
Convorbirile prietenești ce au 

avut loc între cele două delegații 
guvernamentale privind atit con
solidarea și dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
între cele două țări, cit și pro
blemele internaționale actuale, 
au dat rezultate rodnice. Acest 
lucru este evidențiat cit se 
poate de bine in Declarația co
mună, străbătută ca un fir roșu 
de solidaritatea și identitatea 
complectă de vederi existente 
între cele două țări.

Cu toată marea distanță ce 
ne desparte, popoarele noastre 
se simt apropiate și unite prin 
comunitatea de interese și țe
luri, prin lupta lor pentru 
triumful ideilor socialismului 
și păcii, prin atașamentul lor 
comun față de steagul marxism- 
leninismului. R.P. Romină și 
R.D. Vietnam sînt membre ale 
aceleiași mari și indestructi
bile familii a popoarelor la
gărului socialist, in frunte cu 
Uniunea Sovietică.

Relațiile de prietenie și co
laborare frățească intre țările 
noastre se dezvoltă neîncetat, 
cu succes, pe baza principiilor 
de egalitate, respect reciproc 
și intr-ajutorare, in spiiitul in
ternaționalismului proletar. Se 
intensifică tot mai mult legă
turile economice și culturale. 
Sporesc schimburile de măr
furi, precum și schimburile de 
experiență in domeniile 
ței, tehnicii, literaturii, 
învățământului etc. 1..

aplicarea principiilor de coexis
tență pașnică.

Trăim timpuri în care cursa 
turbată a înarmărilor atomice 
constituie o mare primejdie 
pentrv pace. Cercurile agresive 
din Occident, în care principa
lul rol îl are S.U.A., continuă 
să amenințe securitatea lunii, 
a Europei, precum și a Asiei. 
Germania occidentală, care a 
fost întotdeauna promotor de 
războaie mondiale, va stoca 
cele mai distrugătoare arme ale 
epocii noastre. Pentru înlătura
rea primejdiei unui nou răz
boi, pentru slăbirea încordării 
internaționale se impun înfăp
tuirea unor măsuri imediate, 
de dezarmare generală, de in
terzicere a armelor atomice și 
termonucleare, încetarea expe
riențelor cu aceste arme.

R. P. Romînă și R. D. Viet
nam își reafirmă adeziunea la 
propunerile de pace ale Uniu
nii Sovietice, a căror înfăptuire 
va contribui în mare măsură 
la micșorarea încordării inter
naționale. Ele sprijină cu ho
tărire propunerea privind con
vocarea grubnică a unei confe
rințe la înalt nivel, care va des
chide calea pentru reglementa
rea pușnică a problemelor in
ternaționale. '

Declarația comună subliniază 
totodată importanța actuală a 
creșterii mișcării de eliberare 
națională pentru scuturarea ju- 
guLui colonialist. Cele două 
țări susțin lupta pe care o duc 
în această direcție popoarele 
din numeroase țări din Asia și 
A frica.

Delegațiile guvernamentale au 
avut și un schimb de păreri 
asupra îndeplinirii acordurilor 
de la Geneva cu privire la In- 
dochina. Poporul și guvernul 
romîn susțin din adincul inimii 
eforturile neobosite ale R. D. 
Vietnam în vederea îndeplini
rii țelului scump al poporului 
vietnamez : restabilirea unită
ții naționale. TVe exprimăm 
convingerea că lupta nobilă a 
harnicului popor vietnamez 
pentru unificarea pașnică a ță
rii va fi încununată cu succes.

Declarația comună reprezintă 
un document de seamă în do
meniul relațiilor romîno-vietna
meze. El este o nouă contribu
ție la dezvoltarea relațiilor fră
țești, de prietenie și colaborare 
între popoarele noastre. El ex
primă atașamentul comun al ță
rilor noastre față de marele 
și puternicul lagăr socialist, 
poziția comună pe arena in
ternațională în apărarea și 
menținerea celui mai prețios 
bun al omenirii: pacea.
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știin- 
artei, 

în cursul 
tratativelor, cele două părți au 
căzut de acord să studieze po
sibilitatea încheierii în scurt 
timp a unui acord de colabo
rare tehnico-științific.

Aceleași rezultate fructuoase 
le-au avut și convorbirile pri
vind problemele internaționale 
actuale. Țările noastre duc o 
politică externă Care are drept 
principal scop menținerea și 
consolidarea păcii. Tocmai de 
aceea ele consideră că, o mare 
contribuție pentru micșorarea 
încordării internaționale are

i BERLIN. — Un avion cu reacție 
> american, care efectua zboruri 
: deasupra teritoriului Bavăriei in- 
. ferioare, a scăpat o bombă de in

strucție. Bomba a nimerit tntr.o
i casă de locuit, pricinuind avarii 
l importante.

PRAGA. — La invitația lui Va- 
clav David, ministrul Afacerilor 
Externe al R. Cehoslovace, secre. 
tarul general al O.N.U., D. Ham. 
marskjoeld. a vizitat Praga. Va 
28 martie Hammarskjoeld a ple
cat pe calea aerului în Elveția.

ATENA. — Postul de radio Ate
na a anunțat la 28 marți» că par. 
lamentul grec a fost dizolvat. Vii. 
toarele alegeri parlămentare 

mează să aibă loc in luna mai.

resc țărănesc ungar, zilele acestea 
va pleca într-o vizită de răspuns 
în R. P. Ungară o delegație de 
partid și guvernamentală a Uniu. 
nil Sovietice.

BAGDAD. — După dizolvarea 
parlamentului irakian, confirmată 
prin decret regal, guvernul prezi- 
dat de Nuri Said a.fixat data vii. 

‘toarelor alegeri parlamentare pen
tru 5 mal.

MOSCOVA. — La martie,
N. ST Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit pe David Morse, directorul 
general al Organizației Internațio
nale a Muncii, cu care a avut o 
convorbire.

BUDAPESTA.
fost semnată la 
rația comună a Partidului Comu
nist din Marea Britanle și. Pârli. .. .. 
dului Muncitoresc Socialist Ungar. BERLIN. — Publicația 
Declarația a fost semnată de Joltif 1 
Gollan, secretar General al P. C. 
din Marea Britanie șl de Kăroly 
Kiss, secretar al C.C. al P.M.S.U.

MOSCOVA. - La invitația Co- ■ 
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și a 
guvernului revoluționar muncițo-

— La, 28 martie a 
Budapesta deda-

„Wirt
schaft“ din R. D. Germană a pu
blicat la 27 martie relatări des. 
pre producția întreprinderii de uti. 
laj petrolifer „1 Mai“ din Ploești 
și despre recolta de stuf din Del
ta Dunării.

ur-
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