
PBIIMEIE ECHMIITE C0H1PLEKE 
DE CERCETARE IN DOMENIUL 
FIZICII NUCLEARE 
REALIZATE ÎN ȚARA

Recent, la reactorul atomic din cadrul centrului nostru de cer
cetări nucleare au fest puse în funcțiune două noi aparate : selectorul 
do neutroni și spcctrograful de neutroni. Acestea sînt primele echipa
mente complexe de cercetare în domeniul fizicii nucleare realizate 
la noi în țară. Proiectarea și construcția lor aparține unor specialiști 
din laboratoarele și atelierele Institutului de fizică atomică al Aca
demiei R. F. Romine.

Cu ajutorul acestor aparate, oamenii de știință au posibilitatea 
să studieze pe cale electronică procesele nucleare care se obțin cu 
neutronii proveniți din reactor. Avînd o precizie de ordinul micro- 
secundelor, selectorul separă în timp, iar spectrograful în spațiu 
fascicolul de neutroni care iese din reactor; separarea se face po
trivit vitezelor și energiilor diferite ale neutronilor.

Fe baza acestor caracteristici se poate determina interacțiunea 
dintre neutroni și materialele supuse cercetării.

Prin înzestrarea reactorului atomic cu cele două noi aparate se 
lărgește baza materială pentru cercetări și studii în domeniul fizicii 
neutronilor. î >

*
ooooo

Oamenii muncii din {ara noastră 
salută cu căldură 

inițiativa Uniunii Sovietice
Tn entuziaste mitinguri ți adu

nări, oamenii muncii de la orațe 
și sate salută cu căldură iniția
tiva pașnică a Sovietului Suprem 
al Uniunii Sovietice cu privire la 
încetarea -nilaterală a experien
țelor cu armele nucleare.

Avocații Colegiului regiunii 
București și ai Capitalei, întru
niți intr-un miting au salutat 
noua inițiativă de pace a Uniunii 
Sovietice, inițiativă care caracte
rizează consecvența politicii sale 
ferme de apărare a păcii. Parti- 
cipanții la miting au adoptat o 
moțiune prin care cheamă avo
cații din lumea Întreagă să sus
țină cu fermitate voința de pace 
a popoarelor, să sprijine lupta 
oameni!« 
pentru ■ 
armele i

importanța istorică a hotărîrii 
luate de Sovietul Suprem al 
Uniunii Sovietice.

Metalurgiștii reșițeni au adop
tat o moțiune prin care își expri
mă recunoștința față de Uniunea 
Sovietică pentru această nouă și 
însemnată contribuție adusă 
cauzei păcii.

Mitinguri ale oamenilor muncii 
au mai avut loc ți la „Oțelul 
Roșu", la fabrica „Partizanul“ 
și la Complexul C.F.R. din Timi
șoara, la Sînnicolau Mare, la 
Nădlac și alte localități din re
giunea Timișoara.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, unițl-vă !

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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!or cinstiți de pretutindeni 
încetarea experiențelor cu 
atomice ți cu hidrogen.

★

de metalurgițti reșițeni4500 
s-au întrunit intr-un mare mi
ting pentru a saluta hotărîrea 
Uniunii Sovietice de a înceta 
unilateral experiențele cu toate 
tipurile de arme atomice și cu 
hidrogen.

La miting a luat cuvintul tov. 
Pavel Floruț, președintele comi
tetului de întreprindere al com
binatului care a vorbit despre

Noi mașini de recoltat stuf 
in Delta Dunării.

In fotografie : . tractoristul 
Mihai Ioșca, de la sectorul 
Pardina, cu ajutorul unei noi 
mașini recoltează zilnic 15-17 
tone stuf, înlocuind munca a 
25 tăietori.
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Sosirea delegației
guvernamentale romîne în R.P.D. Coreeană

Entuziasta primire făcută solilor poporului romîn la Phenian
PHENIAN 10 (de la trimisul 

special Agerpres).
Joi dimineață a sosit la Phenian 

delegația guvernamentală a R.P. 
Romîne, care la invitația guvernu
lui R.P.D. Coreene face o vizită 
de prietenie în R.P.D. Coreeană. 
Delegația, condusă de Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, este for
mată din tovarășii Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte ăl Consiliului de 
Miniștri, Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe și Anton Tatu 
Jianu, ambasadorul R. P. Romîne 
în R.P.D. Coreeană.

Populația gloriosului Phenian a 
făcut înalților oaspeți o primire 
deosebit de entuziastă. Pe aero
portul de la poalele dealului Mo- 
ranbon, care domină orașul, înăl- 
țîndu-se in chiar mijlocul său, se 
afla o mare mulțime de oameni 
dornici să exprime cei dinții ură
rile lor de bun venit înalților 
oaspeți. *

In întîmpinarea conducătorilor 
romîni au venit la aeroport Kim 
Ir Sen, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, Țoi 
En Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, Kim Ir, Hon Men 
Hi, Ten Ir Sen, vicepreședinți ai 
Cabinetului, Nam Ir, vicepreședin
te al Cabinetului și ministru al 
Afacerilor Externe, Ri Zu Ion și 
Ten Diun Thiak, vicepreședinți ai 
Cabinetului de miniștri, Pak Den 
Ai, vioepreședințe al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, Kim 
Cian Man, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, miniștri, 
membri ai C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, reprezen
tanți ai partidelor democratice din 
Coreea și ai oamenilor muncii din 
capitală, ofițeri superiori.

Erau de asemenea de față șefii 
misiunilor diplomatice și membri

Peste 8.000 hectare de pășune

îngrijite de tinerii
din regiunea București

Anul trecut organizațiile U.T.M. 
ți tinerii de pe întinsul regiunii 
București au obținut frumoase rea. 
lizări în acțiunea de curățire și 
întreținere a izlazurilor și pășuni
lor și mai ales la însilozarea fura
jelor. Măsurile și hotărîrile luate 
atît de comitetul regional cît și de 
comitetele raionale U.T.M., pre
cum și larga activitate desfășurată 
de organizațiile de bază comunale

ți sătești au făcut ca în aceste ac
țiuni tineretul să fie principalul 
factor. Iată cîteva cifre care sînt 
edificatoare în această privință. 
Peste 40.000 tineri au curățit 
18.000 hectare pășuni și izlaz, au 
însilozat peste 200.000 tone furaje, 
au împădurit 368 hectare și au 
plantat în parcuri, pe șosele, în 
curțile școlilor și instituțiilor a* 
proape 1.500.000 puieți. E semnifi
cativ faptul că în aceste acțiuni un 
raion din regiune (Slobozia) a 
ieșit primul pe țară, iar raioanele 
Călărași și Urziceni au fost clasa
te pe locuri de frunte.

Din experiența acumulată în a- 
nul precedent, Comitetul regional 
București al U.T.M. a tras prețioa
se învățăminte și pentru anul în 
curs a luat o serie de măsuri și 
hotărâri menite să ducă la rezul
tate și mai bune. în luna martie, 
comitetul regional U.T.M. a orga
nizat o consfătuire amplă la care 
au participat activiști ai comitetu
lui regional ți primii secretari ai 
comitetelor raionale U.T.M., șefii 
secțiilor agricole ale sfaturilor 
populare regional ți raionale, di- • 
rectori de S.M.T. ți G.A.S., ingi
neri, prețedinți de gospodării co
lective ți alții. Consfătuirea a fost 
rodnică. S-au făcut prețioase pro. 
puneri ți s-au luat angajamente. 
Pe baza materialului reieșit din 
consfătuire, comitetul regional

ai corpului diplomatic acreditați 
la Phenian.

Pe aeroport se aflau membrii 
ambasadei R.P. Romîne, în frunte 
cu ambasadorul Anton Tatu Jianu, 
membru al delegației guvernamen
tale.

Im ora zece șl jumătate avionul 
delegației aterizează. Tovarășii 
Kim Ir Sen, Țoi En Ghen, Nam 
Ir, Anton Tatu Jianu, Kim Ben 
Dik ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București, însoțiți de membrii 
cabinetului se îndreaptă spre avio- 
nul din care coboară tovarășii 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, 
Avram Bunaciu și Li Don Gen, 
ministru adjunct al Afacerilor Ex
terne, care a venit la Șenian pen
tru a însoți delegația în drum spre 
capitala coreeană. Saluturile fră
țești pe care le schimbă conducă
torii popoarelor romîn și coreean 
sînt însoțite de ovațiile și uralele 
locuitorilor Phenianului, care flu
tură sute de stegulețe șl buchete 
de flori.

Comandantul companiei de o- 
noare, aliniată pe aeroport pre
zintă onorul tovarășului Chicii 
Stoica. Fanfara militară intonează 
imnurile de stat ale celor două 
țări. Tovarășii Chivu Stoica și 
Kim Ir Sen trec în revistă com
pania de onoare. Apoi tovarășului 
Chivu Stoica și celorlalți membri 
ai delegației le sînt prezentați 
membrii corpului diplomatic și ce
lelalte persoane oficiale aflate pe 
aeroport. Conducătorii celor două 
state primesc defilarea companiei 
de onoare.

Kim Ir Sen se apropie de micro
fon și rostește o cuvîntare de 
salut.

Tînărul D. Dobrm din bri
gada de tineret condusă de 
D. Spiru de la uzinele de trac
toare „Ernst Thâlmann" din 
Orașul Stalin, este cunoscut 
și apreciat pentru rezultatele 
pe care le obține, rezultate 
care-1 situează printre frun
tașii în producție.

Iată-1 în fotografia noastră 
montînd roțile la tractorul 
U.T.O.S. 26.

Foto: D. F. DUMITRU

PE SPRINCEANA?

I
Dacă i-ar putea schița portretul unei țări, 
aș spune că Polonia are fața plini de cica
trice adinei a unui bărbat care și-a refăcut 
insfîrșit viața, care-și zidește o casă nouă, 
puternică, durabilă, care și-a cîștigat prie
teni credincioși și care nu uită trecutul tra
gic și privește cu ochi scrutători spre apus 
de unde vechi dușmani amenință din nou. 
Dar fizionomia unei țări nu poate fi astfel 
simplificată. Chipul ei se reflectă în mii de 
imagini, se încheagă ca un imens tablou din 
mii de detalii cu acea unică expresie impo- 
sibil de definit. Gîndindu-mă la Polonia re- 
* văd stampa romantică a castelului IVawel 
în care e îngropată istoria de secole a Po
loniei, străvechea ei cultură și însuși unul 

din strălucitorii ei regi : Mickiewicz ; revăd 
apele groase și tulburi ale Vistulei bătrîne 
în care parcă stelele se îneacă de tot ; țâr- 
mul însorit al Balticei cu apa ei albastră 
și rece ca gheața, cu viaturile umede care-ți 
aduc salutul oceanului, cu cargoboturile de 
10.000 de tone și marile crucișătoare care 
patrulează în golful Gdansk ; revăd înaltele 
clădiri de piatră și străzile drepte ca niște 
canale ale austerului Katovice ; imensele 
catedrale catolice, unele pustiite de război, 
pe care goliciunea și sărăcia interioară le fac 
și mai de necuprins ; revăd colosala con
centrare industrială de la Nowa Iluta — 
imensul pumn de fier al Poloniei socialiste; 
Silezia neagră — cuptorul subteran din care 
eroica clasă muncitoare poloneză scoate pli
nea industriei, Silezia verde, haina vegetală 
a Poloniei, țesută la poalele lanțului carpa
tic ; revăd poporul harnic și inteligent și 
tinăra generație a Poloniei socialiste, căreia 
partidul clasei muncitoare i-a deschis cele 
mai strălucite perspective.

Și ascult.

0 zguduitoare lecție 
a istoriei

...Despre Polonia celor opt milioane de 
morfi. Despre țara unde în fiecare cămin, 
în fiecare familie a fîlfîit de aproape aripa 
neagră a marții, aripa negrului corb al fas
cismului.

Pe străzile Varșoviei, din loc în loc, în 
amfore de piatră săpate în zid, florile vii 
arată că amintirea morților dragi este încă 
proaspătă în sufletele oamenilor. Din cînd 
în cînd, cîte o femeie cade în genunchi și 
ascultă nemișcată glasul amintirilor. Aici au

fost puși la zid, în plină stradă, eroii rezi
stenței. Aici și aici, gloanțele fasciștilor au 
găurit zidul și inimile luptătorilor.

Cu cițiva ani în urmă, bucureștenii au 
văzut zguduitorul film polonez „Ultima eta
pă“, Am văzut locul unde a fost Ghettoul. 
32 de hectare. După două luni de bombar
dament, de masacre, de incendii, totul a ră
mas ca în palmă, A supraviețuit o clădire 
lungă, ca un schelet și, la margine, o biserică. 
Iar în mijlocul acestui cimp ars, — negru, 
solitar, un uriaș bloc de piatră cu două 
basso-reliefuri de bronz, ridicat după răz
boi de sculptorul evreu din Paris, Rappaport

Pe prima placă — supraviețuitorii luptînd. 
Bărbați și femei, bătrîni și copii, chipuri 
tragice, priviri de o maximă și totuși calmă 
disperare și hotărîre — goi, rupți, cu pă
rul despletit, căzuți sau ridieîndu-se, încor-
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tările rostite de tovarășii 
KIM IR SEN ți CHIVU 
STOICA.

Introducerea sistemului îmbună
tățit de salarizare și normare a 
muncii are un hotărtt efect pozi
tiv- asupra îmbunătățirii activității 
producției în întreprinderile din 
țara noastră.

Și la uzina „7 Noiembrie"-Cra
iova el s-a reflectat în bunul mers 
al producției.

La uzinele constructoare de ma
șini și unelte agricole „7 Noiem
brie" din Craiova, peste 80 la sută 
din muncitori sînt tineri. Aportul 
pe oare îl dau uzinei este evident.

Dacă la unele sectoare ale în
treprinderii a existat odată o prac
tică greșită în ce privește încadra
rea muncitorilor tineri, aceasta a 
fost lichidată de cînd a început 
să se aplice sistemul de salarizare 
îmbunătățit. La alte sectoare însă, 
unele nereguli s-au menținut, ca 
o „tradiție" proastă în legătură cu 
așezarea normelor la muncitorii 
tineri și la încadrarea tarifară a 
acestor muncitori.

Să începem cu experiența bună 
care s-a aplicat la sectorul turnă
torie și să analizăm influența ace
steia asupra economiei uzinei.

Aici, la turnătorie, se găsesc 
două brigăzi de tineri turnători, 
conduse de utemiștii Mihai Nisi- 
peanu și Troian Bădoi.

Brigada lui Nistpeanu e consti
tuită de aproape patru ani, din 
oameni considerați odinioară me
seriași slabi. Ajutați de organizația 
U.T.M. în mai multe ocazii, așa- 
zișii meseriași slabi au ajuns

meni de ispravă, muncitori cu o 
calificare bună șl cu o comportare 
corespunzătoare. Piesele cu mano
pera cea mai scumpă, dar și cele 
mai grele — lor li se încredințau 
spre execuție. Asta a duat câțiva 
ani în șir.

In schimb, tn secție, o altă bri-

Cum se face reparti* 
zarea comenzilor 
tinerilor muncitori 

la uzina „7 Noiembrie"' 
Craiova

gâdil a Iul Bădoi, care la înce
put era fruntașă, a decăzut. Dacă 
înainte nu da aproape nici o piesă 
rebut, anul acesta a ajuns să de
pășească cifra admisă de două 
ori.

Inginerul Fuiorea Ștefănel i-a 
criticat pe tinerii respectivi pentru 
atitudinea lor față de muncă, dar 
a constatat și faptul că lor li 
repartizau numai repere greu 
executat. El a stat de vorbă 
normatorul Vasile Popescu ți 
maiștrii. Au analizat situația și 
tras concluzia corespunzătoare.

Dună aplicarea îmbunătățirii
sternului de salarizare și reașeza
rea normelor, care au fost echili
brate după complexitatea pieselor, 
ambele brigăzi primesc în propor
ții echitabile și piese migăloase și 
simple, muncind la fel de bine, 
salariile le-au sporit aproape tot 
la fel, iar timpii care li se acordă 
le dau posibilitatea să le lucreze 
cu mai multă răspundere. De a- 
proape două luni, ambele brigăzi

se 
de
cu 
cu 
au

.d-

N. BARBU 
corespondentul „Scinteii tineretu

lui“ pentru regiunea București

U.T.M. a trecut la elaborarea unui 
plan de măsuri, larg și minuțios 
întocmit. Printre altele, planul 
prevede cifre și date mult mai 
mari în comparație cu cele dobîn- 
dite în anul precedent. Iată cîteva 
exemple.

Tinerii din regiune vor curăța 
ți întreține 100.000 hectare de pă
șuni Și izlaz, dintre care 60.000 ha .
prin munca voluntara. De aseme-£ 
nea, tinerii vor reamenaja silozu-« 
rile existente în regiune și vor? 
construi altele noi, pentru însilo-^ 
zarea a peste 300.000 tone furaje.?

în acest scop, Comitetul regio
nal București al U.T.M. a organi
zat o întrecere între raioane, co
mune, unități socialiste și organi
zații de bază. în urma hotărîrilor 
luate de biroul comitetului regio
nal, comitetele raionale au elabo
rat și ele planuri de măsuri și au 
trecut îndată la popularizarea și 
prelucrarea lor jos, în organizațiile 
de bază. în acest sens menționăm 
planurile Comitetelor raionale 
U.T.M. Urziceni, Lehliu, Videle, 
Oltenița, Călărași ți altele.

dați ca niște arcuri, luptătorii în supra, 
naturala încercare de a rezista. Omul, 
înfruntind urgia, într-o teribilă dezlăn
țuire a voinței.

De cealaltă parte a blocului de piatră : 
cohorta sleită, abandonindu-se, a învinșilor. 
Nimic nu mai amintește de luptă, din nimic 
nu mai poți ghici că această sărmană co
loană omenească, înconjurată de căști fasci
ste, a luptat. Totul e mort, totul merge, în
tr-o tăcere apăsătoare, spre moarte. De jur- 
împrejur — pustiu, moloz tocat mărunt pe 
care nici un fir de iarbă n-a mai crescut. 
Aici a domnit groaza, cea mai cumplită 
groază omenească.

Acum e liniște. Soarele coace în tăcere 
praful de cărămidă și de ciment și parcă 
niciodată n-a fost nimic. Doar, singuratecă, 
statuia neagră a lui Rappaport, ca o fîntînă, 
aduce la suprafață și face să picure încet, 
imagini ale apocalipsului care a trecut.

De jur-imprejur, un cerc concentric a în
ceput să se strîngă, un cerc de clădiri proas
pete, roșii. Varșovia, ca un organism sănătos 
acoperă rana.

Am văzut Gdanskul în revărsatul zorilor, 
în iradierea albăstruie a Balticei și m-am 
cutremurat ! Acest oraș căruia istoria i-a 
conferit o tragică reputație mondială (lo
cul de unde a izbucnit cel de al doilea răz
boi mondial) a fost aproape ras de pe su
prafața pămîntului. Mai mult de jumătate 
a fost deja reconstruit. Dar cu atît mai în
fricoșătoare par găurile mari, petele negre 
de moloz ars, sinistrele luminișuri ale ora
șului, maidanele pe care drept unice plante, 
au crescut bare de fier încolăcit.

Suprema încordare...
In muzeul „Pomorschi“ din oraș, îți atrage 

atenția un tablou al unui anumit Anton 
Müller datînd din 1651 care redă Piața 
Mare a Danzigului feudal. Ce tragică utili
tate i-a conferit războiul acestui vechi ta
blou I El,.a rămas unica imagine a orașului 
dispărut în ruine. Documentul după care se 
reconstruiește azi Gdanskul.

S-a scris de o mie de ori despre Auschwitz, 
despre cele patru milioane de oameni ex
terminați în „Combinatul marții“. S-a descris 
totul pînă acum, s-au furnizat toate amă
nuntele și s-ar părea că nu mai e nimic de 
spus. Dar vai ! Cîți ochi trebuie să ai ca să 
vezi totul! Acolo ar trebui să se organi
zeze un pelerinaj. Acolo ar trebui să meargă 
fiecare locuitor al planetei. Acolo se. află 
documentul în fața căruia nici un om cin
stit nu poate rezista, nici un creier sănătos 
nu mai poale gîndi ca înainte, nici o inimă 
omenească nu mai poate bale egal.

A mai rămas, sub galantar, un munte de 
pantofi. Pantofi de seară și pantofi de pînză, 
pantofi cu talpă de lemn și pantofi din piele 
de șarpe, amestecați, pestriți, așa cum au fost 
răsturnați din stradă, cum au fost surprinși 
și opriți din mers. A mai rămas sub sticlă, 
un morman de geamantane aruncate unul 
peste altul, strivite, sparte, ca niște carapace 
ale unor animale antedeluviene. Au mai ră
mas, aliniate ordonat în vitrină, picioare de 
lemn și cîrje, corsete și mîini artificiale

au ajuns fruntașe pe uzină, iar 
brigada lui Bădoi a redus piesele 
rebutats sub minimumul admis. 
Dacă una sau două piese dintr-o 
sută sînt rebutate, la sfîrșitul ore
lor de muncă brigada analizează 
cauzele, iar cei care greșesc sînt 
aspru trași la răspundere. Foaie 
că Mihai Tenea, Gheraslm Ignat 
sau Constantin Popa au fost altă 
dată lucrători mai slab calificați, 
dar azi s-au schimbat cu totul; în
țeleg cum trebuie să muncească.

Efectele pozitive ale procesului 
de aplicare a sistemului de sala
rizare îmbunătățit ar fi trebuit să 
le simtă mai mult și tinerii secto
rului II prelucrător. Din păcate 
însă anumiți maiștri, ingineri, teh
nicieni și normaiori — tov. Mihai 
Militaru, Nicolae Pădureanu, Dio- 
nisie Ungureanu, Grigore Sortea și 
Constantin Crăciun — îi negli
jează intenționat pe cei mai tineri 
pe motiv că „nu au greutăți fa
miliare".

După ce tînărului Petre Ciocîr- 
lan i-a fost repartizat cel mai 
vechi strung din uzină, maistrul 
Mihai Militaru nu se îngrijește de 
reparațiile necesare mașinii. De 
aceea tînărul nu poate să folosea
scă din plin timpul de lucru. A- 
cest neajuns dă prilejul tot mai
strului Militaru să-l insulte, spu- 
nîndu-i că ar fi mai bine să și 
schimbe meseria de strungar pe 
alta — de „opincar". Dar Ciocîr-

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scinteii ti- 
neretului“ pentru regiunea 

Craiova

UN CONCURS 
AL ZIARULUI NOSTRU 

PENTRU TINERET
La 13 aprilie 1958, în scopul stimulării interesu

lui pentru literatură, ziarul mostinl initi'ază pentru 
cititorii săi un concurs-ghicitoare cu tema — „Lu
crări literare și autori“. In cadrul acestui concurs, 
pe baza unor desene ce vor fi publicate, partici- 
pantii vor trebui să recunoască titlurile și autorii 
unor opere literare.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE: La concursul 
nostru „Lucrări literare și autori“ poate participa 
orice tînăr pînă la vîrsta de 26 de ani. Fiecare 
desen va fi însoțit de un cupon de participare. 
Răspunsurile (însoțite de cupoane) se trimit toate 
o dată, la sfîrșitul concursului. Pentru cîștigători 
se vor acorda următoarele premii:

Premiul I: O CĂLĂTORIE IN STRĂINĂTATE 
PRIN O.N.T. CARPAȚI ;

Premiul II: UN CEAS-BRAȚARĂ „POBEDA“;
Premiul III : UN APARAT DE RADIO ;
Mențiuni: 2 TRUSE STILOU-CREION, 4 SER

VIETE, 3 MINGI DE VOLEI, 3 MINGI DE FOT
BAL, UN SERVICIU DE TENIS DE MASA, 2 
SACI DE EXCURSIE.

smulse atunci, în ultimele clipe, muribun
zilor.

Două mîini de lemn stau întinse sub geam 
— parcă arătînd, explicitul.

Și într-un galantar, stofă din păr omenesc. 
O stofă aproape vie, cu părul fin care iese 
rebel, imposibil de a fi stăpînit chiar după 
moarte. Ca un protest, de o, acuzație postu
mă. O stofă vie, omengașcă, cu firul l^lond 
auriu, ca o rază de soare. Un sentiment con-, 
fuz și înspăimântător. te stăpînpștei deodată r 
această stofă parcă înțelege' tot, parcă pri
vește, parcă ar vrea iu Vorbească.

Acestea erau ultimele acte ale monstruo
sului \ animal născut pe pămîntul german.' 
Intîmplarea a făcut să văd locul unde a, 
fost săvirșit primul act. La Wroclav (oraș re- 
dobindit de Polonia după război) există o 
sală de formă circulară ca o imensă caze
mată de beton. Aici, în 1939, douăzeci de 
mii de vestoane brune au ascultat țipetele 
isterice ale celui mai sadic criminal din isto
rie. Din această sală, Adolf Hitler lansa ma
rea provocare împotriva lumii și anunța la
conic invadarea Poloniei.

Haita a fost insă răpusă. Viața eliberată. 
Jăratecul arzător al suferințelor s-a stins în
cet, Dar oamenii n-au uitat nimic. Monu
mentele suferinței sînt răspîndite peste tot 
ca într-un nesfîrșit muzeu de istorie. Și totul 
povestește cutremurătoarea lecție de istorie, 
cu neputință de uitat.

DUMITRU POPESCU

DJAMILEI BUHIREO
1 este în pericol!

LONDRA 10 (Agerpres). — 
Intr-o notă intitulată „Djami- 
la este din nou în primejdie“ 
săptăminalul laburist „Tribu
ne“ întreabă cu îngrijorare: 
,.Oa,re Djamila a scăpat de 
moarte prin ghilotină, pentru 
a muri de o moarte înceată?“ 

„Tribune" anunță că două 
zile după grațiere patrioata 
algeriană Djamila Buhired a 
fost mutată din închisoarea 
orașului Alger în închisoarea 
din orașul Barberousse situat 
în zona tropicală, la margi
nea pustiului Sahara, unde 
sînt închiși de obicei crimina
lii. După cum recunosc auto
ritățile, in închisoare Djamila 
nu are asistența medicală, de 
care are nevoie, și i se refuză 
dreptul de a fi trimisă la spi
tal. După cum scrie săptămî- 
nalul, Djamila are o rană in
fectată și o mină paralizată.



OMUL

poate trăi mai mult

’!'J 1*1

Răspund eu drag dorinței redacției „Scînțeii tine
retului“ de a inaugura un ciclu de articole în care 
diverși reprezentanți ai științelor medicale să-și spună 
cuvintul cu privire la o problemă atît de interesantă 
pentru noi: ce putem face pentru a prelungi viața 
omului dincolo de barierele ei actuale, ce putem 
face pentru a prelungi tinerețea, puterea de muncă 

■a supremei ființe a universului nostru ?
Cele 6 decenii pe care le-am închinat luptei pentru 

sănătatea omului, m-au făcut s-ajung la concluzia că 
există toate condițiile pentru ca viața omului să fie 
mult prelungită. Problema prelungirii vieții și mai ales 
studiul biologic al îmbătrânirii și al modificărilor care se 
produc în organism m-a preocupat de foarte mult timp. 
Am propus chiar, încă cu 40 de ani în urmă, ca aceas
tă parte a biologiei care se ocupă cu studiul bătrîneții, 
să poarte numele de Ilikibiologie (biologia vîrstelor). 
Pe măsura studiilor pe care le-am făcut cu o serie de 
colaboratori, am întrezărit rolul mare pe care-1 au în 
procesul de îmbătrânire glandele endocrine și în spe
cial epifiza — o glandă cu secreție internă situată 
la baza creierului și care are rolul de a prelungi filmul 
vieții. In urmă cu ani, împreună cu Șt. Milcu și M. 
Pitiș am injectat unor animale bătrâne extract de epi- 
fiză și aceste animale au prezentat semne vădite de 
regenerare. Nu numai experimental dar și în ciinici pe 
om, se poate constata că filmul vieții se desfășoară câte
odată mai repede, iar alte ori mai încet. Toate acestea 
și multe alte cercetări făcute în domeniul chimiei, al 
fiziologiei, ne-au condus să susținem că fenomenele în 
legătură cu vîrstă nu sînt ireversibile, că bătrânețea este 
o boală a organismului care ponte și trebuie să fie tra
tată și clinic.

Cercetările ce se fac în țara noastră cu privire Ia 
prelungirea vieții au luat o dezvoltare deosebită în anii 
puterii populare cînd s-au pus la dispoziția institutelor 
de cercetări științifice mari fonduri, cînd statul demo
crat-popular acordă o grijă deosebită apărării sănătății 
celor ce muncesc. Cercetările efectuate de oamenii de 
știință din țara noastră, rezultatele deosebite obținute în 
institutele noastre pe linia prelungirii vieții, pun știința 
noastră medicală pe un prim plan.

de acad. C. I. Parhon
Despre problemele propriu zise ale tratamentului bă- 

trineții, ale acțiunilor întreprinse pentru prelungirea 
vieții s-ar putea spune multe. Cu siguranță că ați au
zit cu toții despre deosebitele succese dobîndite în In
stitutul de Geriatrie din Capitala țării noastre în pri
vința tratamentului bătrîneții.

Voi sînteți tineri, dragi cititori și sinteți de abia la în
ceputurile vieții voastre. Voi veți putea trăi, în orice 
caz, mai mult decît generațiile dinaintea voastră, veți 
putea cunoaște mai mult din nemărginitele taine ale 
naturii, veți putea realiza mai multe opere de valoare 
spre folosul omenirii.

Condițiile de viață se schimbă mereu, multe din bo
lile ce făceau în trecut ravagii au fost răpuse sau sînt 
pe cale de dispariție, realizările cercetărilor științifice 
pentru prelungirea vieții omului sînt din ce în ce 
mai mari și cu siguranță că viitoarele generații vor 
putea ajunge și fără ajutorul gerontologilor, respectabila 
vîrstă de 140 de ani,

Gerontologii caută însă astăzi să cunoască cauza îm
bătrânirii, caută să previe cauzele îmbătrânirii, cu alte 
cuvinte caută ca fenomenele de îmbătrânire să apară cît 
mai tîrziu. Ceea ce este interesant de știut pentru voi, 
tinerii, este faptul că pe baza unor observații făcute 
din generație în generație, pe baza statisticilor, s-a vă
zut că viața cumpătată, sportul, o anumită alimentație, 
viața în aer1 liber, odihnă suficientă și cu ritm regulat, 
lipsa toxicelor, munca echilibrată fizică și intelectuală 
în același timp, diminuarea folosirii alcoolului și tutu
nului, pot prelungi mult viața omului.

Bineînțeles eă și factorul climatic contribuie într-o 
bună măsură ca într-anumite 
menii să trăiască mai mult decît în alte părți. Noi avem 
fericirea că în țara noastră factorul climatic favorizează 
longevitatea.

D. Emanuel

regiuni ale globului, oa-

Problema tratamentului bătrâneții este una din marile 
probleme pe care și Ie pune știința medicală. In rezol
varea ei își pun speranțele sutele de milioane de lo
cuitori ai pămîntului, cu toții interesați în măsurile ce 
trebuie luate pentru a prelungi viața omului.

Eu v-am spus, dragi tineri cititori, doar cîteva din 
ideile care dovedesc că viața omului poate fi mult pre
lungită peste granițele ei actuale. Specialiștii în diver
se domenii ale cercetării științifice își vor putea spune 
acum prin intermediul „Scînteii tineretului“ ceea ce 
trebuie să facă tînăra generație pentru a-și conserva 
tinerețea, pentru a pune bazele unei vieți lungi, feri
cite. Și cu siguranță că din articolele astea veți avea 
multe de învățat.

Ieri
Ș i A Z I

PENTRU RĂPUNEREA 
CANCERULUI

O realizare chineză: Actinomicina „K"
Zilele acestea ne-au sosit noi 

vești din bătălia pe care Oamenii 
de știință de pe întreg globul o 
duc împotriva groaznicei boli.

Institutul de farmacologie de 
pe lîngă Academia de Științe a 
Chinei a descoperit în solul țării 
un nou antibiotic care oprește 
tumoarea malignă. După o expe
rimentare preliminară pentru stu
dierea proprietăților acestui anti
biotic, s-a stabilit că el are cali
tăți curative.

Pentru a pregăti materialul din 
care să se poată obține o cultură 
anticanceroasă, cercetătorii de la 
Institutul de farmacologie s-au 
deplasat în provinciile de sud ale 
țării și au adunat probe de la 
peste 4.000 de roci. Din roca de 
la Guilin (provincia Guansi) ei 
au obținut actinomicina neagră, 
un nou antibiotic denumit „acti
nomicina „K“. In cursul expe
riențelor biologice și al analizei 
chimice s-a 
produs are 
caracter ca

constatat că acest 
aproximativ același 

și actinomicina „S“

folosită în Germania occidentală 
pentru tratarea cancerului glan
dei limfatice, dar că, din punct 
de vedere al compoziției chimice, 
între ele există o oarecare dife
rență. Așa dar, din punct de ve
dere chimic actinomicina „K“ 
este o substanță nouă.

Oamenii de știință au efectuat 
repetate experiențe în cursul că
rora au făcut comparația noului 
antibiotic cu actinomicinele străi
ne, în urma cărora s-a stabilit 
că actinomicina „K“ are un efect 
curativ mai mare decît aotinomi- 
cina „S“ din Germania occiden
tală avînd în același timp o toxi
citate mai mică decît aceasta din 
urmă. Actinomicina „K“ este mai 
ușor supusă fermentației și se 
pretează mai ușor unbi producții 
pe scară industrială. Un și mai 
mare efect curativ îl are actino
micina „K“ față de acținomicf1» 
nele americane „A“ și „D“.

Oamenii de știință consideră 
că actinomicina „K“ are perspec
tiva să devină un efectiv remediu 
anticanceros.

NOI IPOTEZE
de presă străine au 
ultimele zile o serie

Si

de• Diametrul Soarelui este 
circa 400 ori mai mare decît dia
metrul Lunii?

• Distanța de La Pămînt la 
400 ori mai mare

decît cea pînă la Lună ?
Soarelui

Soare este de

• Volumul 
1.300.000 ori mai mare 
luimul globului nostru.

• Soarele se găsește 
tanță de aproape 150

este 
decît

de
vo-

la O dis- 
milioane 

km. de Pămînt ? Această distan
ță este de 3.750 ori mai mare de
cît lungimea ecuatorului păinîn- 
tesc.

• Planeta cea mai apropiată de 
Soare, Mercur face un ocol în 
jurul Soarelui în 88 ziile; Pluton 
care este planeta cea mai depăr
tată de Soare din tot sistemul so
lar, își descrie orbita în 249 ani 
pămîntești ?

Oricît de neverosimil vi s-ar 
părea, bucuriile bătrîneții pot fi 
de multe ori mai mari, mai pro
funde decît cele ale tinereții. Ce 
moment al vieții unui profesor 
octogenar poate fi mai înălțător 
decît a vedea în jurul său roadele 
instruirii a 49 de generații de stu
denți și cită bucurie trebuie să fi 
fost în sufletul bătrînului gîrbo- 
vit de peste 80 ani, cînd marii 
matematicieni ai țării veneau în 
modesta sa locuință să-și vadă 
profesorul.

Viața lui David Emanuel, „eru
ditul și venerabilul decan al ma
tematicienilor romîni“ dascălul a 
49 generații de studenți din rin- 
durile cărora au ieșit eminenți 
matematicieni și ingineri a fost o 
viață dedicată în întregime știnței, 
poporului.

Născut în 1854, ca fiu al unui 
nevoiaș tîmplar ploeștean, David 
Emanuel duce din fragedă tinerețe 
o viață plină de privațiuni, lipsi
tă de elementare bucurii, obligat 
să muncească din greu pentru a-și 
putea continua învățătura. Nimic 
însă nu-l poate împiedica pe tî- 
nărui acesta atît de setos de învă
țătură să se dedice din tot sufle
tul studiului. Din lecții, din me
ditații, dm modestele sale econo
mii, reușește ca după ce-și obține 
in 1873 bacalaureatul să plece la 
studii la Paris. Aici, într-o biată 
mansardă a cartierului latin, în- 
durind nespus de multe lipsuri, 
neavînd nici măcar posibilitatea 
de a veni în vacanță să-și revadă 
părinții D. Emanuel studiază, cer
cetează, își însușește o temeinică 
cultură. La 1 iulie 1879 își susți
ne la Șorbona în fața lui Puiseux, 
Briot și Bonquet teza de doctorat 
în științele matematicii. Succesul 
dobîndit e deosebit. „Analele Șco
lii normale superioare din Paris“ 
îi publică lucrarea. Lucrările știin
țifice ale vremii folosesc rezulta
tele cercetărilor sale. I se oferă 
un post la Sorbona. David Ema-

nuel însă îl refuză. Mai presus de 
avantajele personale, el punea 
dragostea față de țara iubită care-l 
aștepta, în care își punea atîtea 
speranțe.

La București, David Emanuel 
duce o titanică activitate didactică 
și științifică. Începe prin a pre
da ca suplinitor cursul de algebră 
superioară și acel de geometrie a- 
nalitică la Facultatea de științe 
din Capitală. Paralel cu aceasta 
depune o prodigioasă activitate la 
școala de poduri și șosele.

David Emanuel, dascălul unei 
pleiade de matematicieni în frunte 
cu Gh. Tițeica, Troian Lalescu, A. 
Davidoglu, D. Pompeiu, S. Sanie-

Moisil, Mi-

în preajma sa ar putea

MICROSCOP : a- 
parat cu ajutorul că
ruia vedem obiectele 
mărite într-atfta îrt- 
cît devin accesibile 
ochiului și obiectele 
invizibile cu ochiul 
liber.

Această 
simplă, pe 
întîinești în 
dicționar, este vala
bilă — în linii 
— Și . 
două aparate pe ca
re le vedeți în cli
șeele 
Numai că 
ceste două clișee sînt

definiție 
care o 

orice

mari 
pentru cele

de mai sus. 
între a-

două veacuri de cer
cetări și progres al 
microscopiei.

Acum 200 de ani, 
medicii și savanții 
care pătrundeau pen
tru înțîia oară în 
lumea extraordinară 
a microcosmosului; 
nu aveau la dispozi
ție pentru cercetările 
lor decît instrumen
tele optice primitive 
din primul clișeu. 
Constructorii lor fo
losiseră lunete mari
ne pentru a realiza 
primele microscoape 
și au fost încînțați

de rezultatele obți
nute.

Astăzi, instrumen
tele „de precizie“ 
de acum două seco
le au părăsit labora
toarele iar locul lor, 
al microscoapelor ca
re măreau de cîteva 
zeci de ori, l-au luat 
uimitoarele micros
coape electronice, pe 
cît de complexe pe 
atît de perfecționate, 
care măresc de sute 
de mii de ori și care 
dezvăluie cercetăto
rului tainele micro
cosmosului.

Agențiile 
transmis în 
de știri in legătură cu noi rezul
tate dobindite de unii cercetători 
în domeniul luptei cu cancerul. 
Se relatează astfel că dr. ameri
can H. Rubin, specialist în dome
niul virusurilor, a prezentat a- 
cum cîteva zile un raport în care 
a vorbit pentru prima oară des
pre producerea cancerului în e- 
prubetă prin inocularea unui vi
rus. Sub ochii cercetătorului, ce
lulele normale ale unui pui aflat 
într-un vas de sticlă au devenit 
canceroase în interval de o săp- 
tămînă după ce au fost inoculate 
cu un virus despre care se știe 
de mult că ar provoca puilor o 
stare malignă. După ce virusul a 
provocat procesul canceros, se 
pare că el a dispărut dar cance
rul a continuat să se dezvolte.

După părerile unora, experien
țele dr. Rubin au făcut să se în
trevadă posibilitatea unui ser- 
vaccin pentru combaterea cance
rului.

De asemenea ni se mai comu
nică că dr. Freedlander (San 
Francisco) a ajuns la concluzia, 
după o serie de experiențe pe 
șoareci, că este posibil ca cance
rul fumătorilor să se datorească 
lipsei unei anumite vitamine B 
din organism — niacina. Cercetă
torul a precizat însă că întrucît 
experiențele au fost făcute numai 
asupra șoarecilor, ar fi prematur 
să se aplice aceste concluzii la 
organismul uman.

Desigur este prematur a se 
trage concluzii de pe urma laco
nicelor relatări. Viitorul urmează 
să certifice valoarea experiențelor 
efectuate.

levici, A. Myller, Gr.
ron Nicolescu și mulți alți mate
maticieni de frunte ai țării noa
stre — era un eminent pedagog, 
un excepțional profesor.

„La cursul de algebră superioa
ră — a scris unul din studenții 
săi — elevii aveau ocazia să vadă 
în David Emanuel un maestru al 
științei un profesor desăvîrșit.

„Conștiincios întotdeauna, în 
curent cu ultimele descoperiri care 
atingeau mai îndeaproape sau mai 
departe obiectul cursului său — 
scria eminentul geometru roinîn 
Gh. Țițeica — clar și precis, 
știind să pună întotdeauna în e- 

vidență ideile e- 
sențiale și fun
damentale într-o 
teorie sau de
monstrație, Da
vid Emanuel a 
contribuit mai 
mult ca oricare 
altul la forma
rea tinerei noa
stre școli de ma
tematicieni ro
mîni“.

Studenții, cer
cetătorii, care au

Lucrat 
scrie tomuri întregi despre lecțiile 
profesorului Emanuel, despre preo
cuparea lui de a se face pe deplin 
înțeles, despre străduințele lui de 
a-i ajuta pe studenți, despre exi
gența sa ca examinator, despre 
modul în care își prețuia colabora
torii, despre continua lui preocu
pare pentru dezvoltarea gîndirii 
studenților, despre modul în care 
știa să transmită elevilor săi dra
goste față de matematici.

Prof. D. Emanuel era un inte
lectual cu un larg orizont cultural. 
„Să ne instruim“ — spunea el a- 
desea. David Emanuel era în cu
rent nu numai cu ce se descope
rea nou in domeniul matematicii, 
ci și cu toate evenimentele noi din 
domeniul culturii. La o vîrstă îna
intată și-a însușit teoria relativi
tății. Citea multă literatură, mul
te lucrări filozofice. D. Emanuel 
nu a fost numai tui dascăl mare, 
ci el însuși un profund cercetător 
științific. Principala direcție in 
care s-au îndreptat cercetările sale 
a fost aceea a teoriei funcțiilor și 
în special a funcțiilor eliptice.

in 1929 primul congres al ma
tematicienilor romîni îl alege pe 
prof. Emanuel președintele său de 
onoare.

Anii din urmă sînt deosebit de 
grei pentru bătrînul savant. încă 
de cum fusese scos la pensie, stu
dentul și apoi colegul său, ingine
rul Ion lonescu spunea cu curaj: 
„...Obsedanta grijă a zilei de inîi- 
ne ne pune întrebarea : care este 
recompensa care i se acordă sau 
mai de grabă, care îi vor fi mij
loacele de trai pentru a urma și a 
se bucura mai departe în liniște și 
sănătate de progresele științei la 
cate a contribuit atît de mult?“

Guvernul burghezo-moșieresc nu 
s-a preocupat însă de viața savan
tului ce nu și-a încetat activitatea 
pînă în ultimele zile ale vieții.

Bucuria mare a bătrînețelor sale 
erau însă profesorii, inginerii, al 
căror nume trecuse de mult peste 
hotarele țării și care veneau acum 
să-și revadă dascălul, să ceară sfa
tul profesorului iubit...

tn anul 1905, Albert Einstein, 
un modest funcționar la Direc- 
ția Patentelor din Berna, în 
vîrstă de numai 26 de ani și 
care nu era nici măcar asistent 
la vreo catedră universitară, își 
publică pe cîteva pagini prima 
sa lucrare „Teoria relativită
ții". în oare răstoarnă unele 
concepte fundamentale ale me
canicii clasice. Pentru înțele
gerea deplină a acestei teorii, 
a cărei apariție a produs o a. 
devărată revoluție nu numai în 
știință dar chiar în gîndirea 
umană, sînt neapărat necesare 
cunoștințe avansate de fizică 
și de matematică superioară.

Iată de ce ne vom mărgini 
numai la enumerarea cîtorva 
concluzii la. care ajunge aceas
tă teorie attt de celebră.

După cum arătam în artico
lul precedent, punctul de ple. 
care al teoriei relativității l-a 
constituit criza provocată de 
fizica clasică în urma neputin
ței ei de a explica rezultatul 
■negativ al experienței lui Mi
chelson, rezultat care a fost 
enunțat în felul următor: 
viteza luminii este întotdeauna 
aceeași, indiferent dacă sursa 
emifătoare se mișcă și indife
rent cum se mișcă. Cu darul 
său genial de a pătrunde în 
miezul lucrurilor, Einstein și.a 
dat seama că toate soluțiile de 
compromis, care încercau să 
explice rezultatul experienței 
prin artificii de calcul menite 
să salveze vechea fizică, erau 
sortite eșecului. Primul lucru 
care se cerea făcut, era înlo
cuirea vechilor concepte despre 
timp și spațiu prin altele nod, 
mal apropiate de realitate, cu 
ajutorul cărora să se poată ex. 
plică cu ușurință atît experien
ța lui Michelson cît și alte con
tradicții din fizica olasică.

Putem Indica cu ușurință po
ziția unei clădiri dintr.un oraș.
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TR. POTERAȘ

Ultimul număr al revistei sovietice „Tehnica mo- 
lodioj" ne prezintă un nou autovehicol cu o mare 
capacitate de a străbate drumurile grele — 
G.A.Z.-47, care va servi transportării oamenilor și 
încărcăturilor pe terenuri lipsite complect de dru
muri. Priviți ce pantă abruptă urcă această auto- 
șeniletă! Apa este un element străin .pentru acest 
automobil. Autoșenileta însă nu se simte prost nici 
într-un rîu. Caroseria metalică ermetică o menține 
deasupra apei, iar construcția șenilelor îi asigură 
o înaintare în apă cu o viieză pînă la 4 km. pe oră.

Autoșenileta are o cabină închisă cu două locuri 
și o cutie metalică cu boruri deschise. Cutia este 
înzestrată cu o prelată pliantă din material imper
meabil rezistent, care apără bine pe pasageri de 
ințemperi. In timp de ger acționează un sistem 
de încălzire care asigură o temperatură normală 
în interiorul cabinei și în cutie.

De ambele părți se află cîte 5 roți de sprijin.

folosindu-ne de un sistem 
referință (străzile, piețele, bu. 
levardele etc.). Sistemele de 

ne 
tn 

de- 
la

, vor
fi de mare folos pentru înțe
legerea unei concluzii foarte 
Importante a teoriei relativită
ții cu privire la timp.

Avem cu toții senzația pri
mară de scurgere a timpului 
care ne permite să apreciem 
dacă un eveniment s.a produs 
înainte sau după un alt eveni
ment. Fizioa clasică cunoaște 
o singură scurgere a timpului 
valabilă pentru toate sistemele 
de referință din univers. 
Timpul și prin urmare terme
nii „simultan“, „anterior“, 
„posterior“ au după vechea 
concepție o semnificație abso
lută, independentă de S. R.

Teoria relativității dovedește 
însă că această semnifiaație 
este falsă. Timpul nu este ab. 
solut Ci 
timpului 
care, de 
care se 
diferite, 
moduri diferite.

Pentru a înțelege această a- 
firmafie surprinzătoare pentru 
modul nostru obișnuit de a 
gîndi să urmărim un exemplu 
clasic al fizicianului Paul Karl- 
son.

Să presupunem că mă aflu 
la București, afară se întune
că și la ora 8 fix- aprind lam
pa de pe biroul meu. In aceeași 
clipă, adică tot la ora 8 pre
cis, prietenul meu din Ploești 
aprinde lumina din camera sa. 
Sînt aceste două fenomene si
multane sau nu ?

In această privință se pare 
că nu există nici o îndoială, 
cu singura condiție ca cele 
două ceasornice din București 
și Ploe.ști să fie sincrone. Acest 
lucru nu prezintă însă nici un

levardele etc.).
referință (prescurtat S.R.) 
sînt necesare întotdeauna 
mecanică pentru a putea 
termina poziția corpurilor 
momente diferite și ele ne

Inconvenient deoarece stațiile 
de radio emit de repetate ori 
pe zi semnale orare cu ajuto. 
rul cărora toți pămîntenii își 
pot potrivi sincron ceasornice
le dacă țin seama de timpul 
necesar undelor de radio ca să 
ajungă de la emițător pînă la 
el.

Așadar, ceasornicele sînt sin. 
crone și cele două fenomene, a- 
dică apariția luminii în came
rele din București și Ploești 
sînt simultane. Pînă aici ni
mic neobișnuit Dar acum vine 
surpriza. Imaginați-vă un avion 
uriaș, de mărimea distanței 
dintre cele două orașe. Pilotul 
se află la mijlocul avionului și 
se găsește la ora 8 exact la 
jumătatea distanței București- 
Ploești.

Ora 8 — eu aprind lampa 
mea și 
celulă 
lampă

în același timp, printr.o 
fotoelectrică, aprind o 
montată pe coiadâ avio-

ooada avionului (București). <<
Ce se va întîmpla în acest \\ 

caz ? SS
Bineînțeles că pilotul va ve- >> 

dea ceva mai devreme lumina >z 
de pe botul avionului decît 
cealaltă. E drept, diferența este << 
foarte mică, o fracțiune dintr-o << 
secundă, totuși el va nota în 
jurnalul său de bord : „La mij- » 
locul distanței B.— P. s-au a. <7 
prins cele două lămpi, lampa <7 
de pe bot ceva mai devreme. << 
Cele două aprinderi nu au fost « 
simultane", SS

Iată deci că două evenimen- >> 
te simultane într-un S. R. (pe » 
Pămînt) nu mai sînt simulta- X; 
ne într.un alt S. R. (avion), 
care are o mișcare relativă 
față de primul. Această afir
mație ar putea fi contestată în 
felul următor: „Și totuși pilo-, 
tul nu are dreptate : cele două 
evenimente au fost simultane. 
Nepotrivirea se datorește pur

„pămîntenii“ am definit simul
taneitatea cu ajutorul ceasor
nicelor potrivite după radio, tot 
așa a putut proceda și el. In 
această privință nu există nici 
o contradicție. Dacă el a vă
zut aprinzîndu.se mai întîi

se ocupă de părerile noastre 
subiective ci de ceasornice.

S-iar mai putea pune între
barea : dar cine are în fond 
dreptate, noi cei de pe pămînt 
sau pilotul din avion ?

Din punctul de vedere al

de

o 
de

TIMPUL Șl SIMULTANEITATEA 
- NOȚIUNI RELATIVE

semnificație 
relativ, relativitatea 
fiind legată de miș- 

viteza S.R. In sisteme 
deplasează cu viteze 
timpul se scurge în

0 surprinzătoare concluzie
nulul care se găsește în acea 
clipă exact deasupra casei 
mele. Ambele lămpi, a mea și 
cea de pe coada avionului, se 
aprind simultan, acest lucru 
este lesne de înțeles. Prietenul 
meu din Ploești procedează în 
același fel, aprinzînd în ace. 
eași clipă, odată cu lampa sa, 
o lampă montată pe botul a- 
vionului. Dacă avionul ar fi 
tn repaus se înțelege că pilo
tul ar observa aprinderea am. 
belor lămpi în aceeași clipă, 
simultan. Dar avionui se miș
că spre Ploești cu o mișcare 
uniformă, adică zboară în în. 
tîmpinarea semnalului luminos 
de pe botul avionului (Ploești) 
fugind din calea razelor care 
vin de la lampa montată pe

a lui Einstein (ii)*»
și simplu mișcării avionului". ,

Obiecțiunea nu este însă 
justă căci să nu uităm cele 
stabilite în articolul precedent: 
fizica nu poate pune în evi
dență mișcarea absolută. După 
principiul relativității clasice a 
lui Galileu, pilotul are tot drep.' 
tul să afirme că avionul său a 
stat pe loc și că Pămîntul s_a 
deplasat sub el în sensul Plo- 
ești—București. Și așa cum noi

lampa de pe botul avionului 
său, aceasta înseamnă că pen
tru el, în S.R.-ul său, cele două 
evenimente n-au fost simultane.

Simultaneitatea este o noțiu
ne relativă ; ea depinde de 
mișcările relative ale S. R.-uri
lor, de vitezele lor reciproce. 
Se înțelege, noi avem imaginea 
unei simultaneități absolute, 
noi credem că ea există peste 
tot în Univers, dar fizicienii nu

teoriei relativității, întrebareia 
n-are sens. Planetele Marte 
sau Venus se mișcă față de 
Pămînt și din această oauză 
pe ele este valabil un alt timp, 
două evenimente simultane pe 
Pămînt nu trebuie să fie si
multane pe Marte sau pe Ve
nus. (Pe o nebuloasă extraga- 
factică situată La distanța de 
100.000 de ani lumină diferența 
de timp între cele două eveni
mente oare par simultane 
mînteanului, este de 100 
ani I).

FANTASTICUL 
DEVINE REALITATE

pă. 
de

Aceasta este una din conclu
ziile cele mal surprinzătoare

ale teoriei relativității: ritmul 
unui ceasornic în mișcare 
pinde de viteza lui.

Să privim de pe Pămînt 
rachetă ce se deplasează,
pildă, cu 259.000 km/s (Aceas
ta cu gîndul, bineînțeles). As- 
tronauții ni se par foarte obo
siți, mișcările lor extrem de 
lente, oa filmate cu încetinito
rul. Iată, unul din ei ascultă 
un disc de 4 minute pe pate, 
fon. Privim ceasornicul nostru: 
discul se termină de-abia după 
8 minute. Dar în același timp 
pe bordul astronavei totul se 
petrece normal. Discul a durat 
exact 4 minute (măsurate cu 
ceasornicul de pe bordpmișcă- 
rile lor li se par normale și 
totul se petrece în ritmul obiș
nuit atît în mod subiectiv cît 
și obiectiv. Aceasta înseamnă 
că astronauții nu constată vreo 
diferență față de ritmul cunos
cut din experiența lor terestră, 
nici prin simțurile lor și nici 
prin măsurătorile făcute cu 
cele mai precise Instrumente 
din rachetă.

„Dilatarea" relativistă 
timpului a fost folosită de mulți 
scriitori de știință.fantastică 
pentru descrierea unor călăto
rii prin Cosmos. Astronauții 
fac, de pildă, o călătorie de 3 
ani (timp măsurat cu ceasor
nicele lor) și la înapoiere ei 
constată că pe Pămînt au tre
cut între timp 36 de ani și 
copiii lor au devenit mal bă
trâni decît el, părinții lor de 
pe astronavă.

Acest lucru ni se pare para, 
doxal, totuși din punct de ve
dere teoretic el este perfect po
sibil. Cînd experiența contrezi, 
ce gîndirea, atunci trebuie să 
cedeze modul nostru de a gîndi.

„Dilatarea“ timpului la vite, 
ze foarte mari este o realitate 
șl a fost dovedită în mod ex. 
perimental. Despre această ex
periență foarte Interesantă va 
fi vorba într-un viitor articol,

Ing. J. WAGNER

*) Continuarea
„Racheta cosmică 
lungi viața omului ?“ apărut în 
pagina de știință din nr. 2757.

articolului 
poate pre-
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ortmERETElFDiirMifllUSPUNOElll! îngrijite de tinerii

Examenele vieții
din regiunea București

(Urmare din pag. I-aJ

Peste 8.000 hectare de pășune

Mulți tineri s-au întrebat, 
scriind la această rubrică, dacă 
poți munci fără pasiune sau, așa 
cum se spune în popor, dacă poți 
munci fără „tragere de inimă“. 
Cred că de cele mai multe ori _ 
sentimentul de pasiune pentru o stră nefolosite, unele năpădite de 

mărăcini, iar despre cele culti
vate aflasem că nu produceau atît 
cît trebuia. Conducerea gospodă
riei, termală in mare parte din 
oameni tara simț gospodăresc, 
se schimba de la an la an, așa 
că directorii noi se obișnuiseră 
vreme. îndelungată să arunce vina 
pe directorii plecați. Am cercetat 
cu ochi de începător solul: brun- 
roșcat, puternic podzolit, pămînt 
cu o fertilitate mică în compara
ție cu alte soluri. Citeam în fiare 
și reviste despre marea producti
vitate a altor gospodării, de stat 
și mai ales a celora din regiunea 
Constanța. Atunci mi-a venit 
gîndul să plec. Colegul meu mă 
părăsise după primele citeva zile. 
Nu știu unde plecase; dar eu 
vroiam să plec neapărat în Do- 
brogea. Venise atunci la gospodă
rie un director 
Mircea Ceaușescu, 
pe care n-am să-l

— Pleci ?
— Plec.

— Păcat, mi-a 
deam că amîndoi 
la capăt.Aveam mare încredere in 
dumneata (îmi cunoștea viața, 
știa cîtă dragoste am pentru pă- 
mint). Pămintul e ca și omul, a 
vorbit el. Fiecare om are trăsă
turile sale și nu se poate ca un 
om rău să nu devină bun dacă 
știi cum să-l ajuți. înainte de 
asta însă trebuie să știi să-l în
țelegi.

O săptămînă întreagă m-am 
frămîntat «-olindînd cimpurile. 
Tovarășul director avea dreptate. 
Pămîntul acesta putea să produ
că mult dar mai înainte trebuia 
înțeles și ajutat. Așa am pornit 
în căutarea tainelor care aveau 
să mă ducă la înțelegerea lui. 
Iată unele din aceste taine: înain
te arăturile se făceau aici ca și 
la cernoziom, adică la suprafață. 
Cînd ploua apa asfixia planta iar 
pe timp de secetă umezeala lip
sea aproape cu totul. La pregăti
rea terenului ca și în etapele de 
întreținere a culturilor nu se în-

profesiune e legat în primul rînd 
de ceea ce are ea mai frumos, 
mai romantic. Frumusețea și ro. 
mantismul meseriei sint insă în
țelese de unii tineri cu totul gre
șit. „Ce bine-i 
Zbori toată ziua!“. Sau: 
mă fac 
furi cu 
printre 
privesc 
iele, o 
astfel Ia viitoarea profesiune și 
lovindu-te apoi de greutățile pe 
care ți le pune viața nu încape 
îndoială că vei da înapoi ocolind 
astfel tocmai adevăratul roman
tism al muncii, învingerea greu
tăților, satisfacția morală pe care 
o ai atunci. In cele din urmă 
cred că pasiunea se identifică cu 
sentimentul de datorie față de 
tine însuți și față de societate.

Sint inginer agronom. Am ab
solvit facultatea în 1956. Munca 
pămîntului mi-a fost dragă de pe 
cind eram copil. Nici nu împli
nisem 14 ani cînd am început să 
merg cu părinții în luncă, la pli- 
vitul griului sau la prașila po
rumbului.

Pînă să ajung la facultate și 
înainte de a absolvi o școală teh
nică agricolă lucrasem citeva 
luni ca tractorist. Încă de atunci 
mi-âm pus in gind să devin ingi
ner. Majoritatea colegilor mei 
veniseră la facultate din satele 
țării și toți aveau aceleași nă
zuințe ca și mine. Învățam îm
preună asudind, tremurând pentru 
fiecare colocviu și trăiam deopo
trivă emoția reușitei. Dar anii 
petrecuți în oraș au imprimat ca
racterului nostru trăsături noi și 
diferite. Cînd am terminat facul
tatea unii dintre colegi și-au ui
tat visul pentru care învățaseră 
și, atrași de strălucirea orașului, 
s-au aciuiat prin diverse birouri, 
unele fără nicio contingență cu 
munca noastră.

Am fost repartizat împreună 
cu încă un coleg la o gos
podărie agricolă de stat Rătești

să fii aviator 1 
„Am să 

agronom. Merg peste ară- 
o nuielușă in mină, trec 
șiruri de pomi umbroși, 
de sus, de pe deal sa- 
minunăție I". Gîndindu-te

din regiunea Pitești. Cunoscusem depliniseră niciodată lucrările teh- 
și alte gospodării de stat, veni
sem aici cu multă dragoste, dar 
starea in care se afla atunci gos. 
podăria ne-a dezamăgit. Tarlale 
întregi se intindeatr în fata noa-

nou, 
un 
uit.

tovarășul 
comunist

el. Cre-spus
o s-o scoatem

> Utemistu'l Alexandru Simiono- j 
f viei de la întreprinderea 
(„Electromontaj“ din Capitală j 
(execu-tînd o operație de reglaj j 
ț la masa de comandă a «pa- j 

râtului Rdntgen.

Sărbătorirea 
lui Paul Robeson

Joi după amiază, în sala Dalles, 
a avut loc sărbătorirea celebrului 
cîntăreț american de culoare Paul 
Robeson, cu prilejul împlinirii a 
60 de ani de viață, sărbătorire or
ganizată de Comitetul Paul Robe- 
son din R. P. Romînă, împreună 
cu Oficiul de Spectacole și Turnee 
Artistice O.S.T.A.

Au participat oameni de artă și 
cultură, precum și numeroși ad
miratori ai marelui interpret.

Artistul poporului Petre Ștefă- 
nescu-Goangă, președintele Comi
tetului Paul Robeson din R. P. 
Romînă a rostit cu acest prilej un 
cuvânt omagial.

A urmat un program de cîntece 
înregistrate pe bandă de magne
tofon și discuri din repertoriul lui 
Paul Robeson din care nu au lip
sit răscolitoarele și dramaticele 
„negro spirituals“.

In încheierea festivității a rulat 
recitalul filmat al Tui Paul Robe
son intitulat „Punte peste ocean“.

In cadrul manifestărilor prilejui
te de sărbătorirea aniversării ma
relui cântăreț, același film, a fost 
prezentat joi seara de studioul de 
televiziune din București.

(Agerpres)

nice cerute de podzol iar îngrășă- 
mintele se aplicau în cantitate in
suficientă.

M-am hotărât să rămîn. Nici 
nu vă închipuiți cît mă bucuram 
cînd muncitorii gospodăriei ve
neau la mine și-mi cereau sfaturi 
(„cînd începem discuitul, dar 
grăparea suplimentară?!“) și 
cum îmi creștea inima văzînd 
cum pămintul acela bătrîn se în
viora sub forța 
în suflet o mare 
rală și aceasta 
puteri.

Am descoperit 
gospodăriei platforme 
îngrășăminte naturale 
ciudă pe oamenii care nu le-au 
folosit la timp. Sînt utemist. Am 
vorbit despre acest lucru în or
ganizația U.T.M. în zilele care 
au urmat, tractoriștii, grădinarii, 
tinerii din toate sectoarele gospo
dăriei m-au ajutat la răspîndi- 
rea îngrășămintelor, la lucrările 
de drenate a solului și la alte lu
crări agrotehnice. In acest timp 
ne-am cunoscut mai bine și de 
atunci am devenit cu toții prie
tenii, Au fost lucrări agricole (mai 
aies cele suplimentare) pe care 
le-am îndeplinit uneori doar noi, 
tinerii.

In toamnă (toamna anului 
1957) gospodăria agricolă de stat 
Rătești. acea gospodărie veșnic 
codașă s-a clasat printre cele mai 
bune din cadrul trustului.

— Poți să te mindrești, mi-a 
spus directorul.

Intr-adevăr puteam să mă mîn- 
dresc. Secția mea depășise planul 
de grâu 
menii în 
ceam mă
Și atunci 
m-am gindit la greșeala pe care 
eram s-o fac plecînd de aici, co- 
lindînd pe la alte gospodării șl 
pînă la urmă cine știe ce s-ar 
mai fi întîmplat. Dar tot atunci 
m-am gîndit și la acei colegi ai 
mei care, terminînd facultatea, 
s-au cuibărit pe la diverse insti
tuții, mărunți funcționărași, ui- 
tînd adevărata lor chemare. Lo
cul lor ca și al viitorilor absol
venți ai institutelor agronomice e 
aici, la sate, și nimic nu le va 
aduce o satisfacție mai deplină 
decit văzînd cum sub privirile și 
grija lor se plămădește plinea 
poporului.

NICOLAE CROICU 
inginer agronom

omului. Aveam 
satisfacție m<>- 

dădea noiîmi

pe cînipurile 
întregi de 
.și-mi era

cu 14 vagoane. Oa- 
mijlocul cărora mun- 
respectau, mă iubeau, 
pentru prima oară

Studiind posibilitățile de între
ținere a izlazurilor și pășunilor 
din raion și consultîndu-se cu con
ducerea sfatului popular raional, 
eu inginerii și tehnicienii agro
nomi, biroul comitetului raional 
U.T.M. Urziceni (prim secretar 
Aurel Mu.șat) a întocmit un plan 
real, concret, bine documentat și 
a prevăzut felul în care tinerii îl 
vor duce la îndeplinire. De pildă, 
3.500 de utemiști din organizațiile 
de bază vor curați și întreține 
3.300 de hectare pășuni, dintre 
care 2.000 ha., prin muncă volun
tară. în acest scop s-au format e- 
chipe de cîte 8-10 tineri care sînt 
ajutate și îndrumate de cîte un 
inginer sau tehnician agronom. în 
întrecerea dintre comune, organi
zații de bază, echipe, etc., oameni 
competenți vor controla calitatea 
muncii și lunar vor fi analizate 
realizările și lipsurile ivite în a- 
ceastă acțiune.

Unele comitete raionale U.T.M. 
au tratat. însă cu superficialitate 
aceste probleme. Nesocotind im
portanța ce o prezintă asigurarea 
unei hrane consistente pentru 
vite, pentru ca acestea să dea cît 
mai mult lapte și carne, Comitetul 
raional U.T.M. Vidra (prim secre
tar Nicolae Gheorghe) a trecut cu 
ușurință peste capitolul : pășuni 
și izlazuri. într-o singură frază la
pidară din plan se pomenește :

„Un număr <le 1.500 tineri vor 
curați și întreține 1.500 hectare 
pășuni“. încolo, nimic. în primul 
rînd acest plan prevede mobilizarea 
unui număr prea mic de tineri la 
acțiunea de întreținere a pășuni
lor — 1.500 — în vreme ce în ra
ion numai utemiști sînt peste 
4.500. In al doilea rînd, din sta
tisticile existente la sfatul popu
lar raional reiese că în raion sînt 
2.566 hectare. Rezultă că față de 
necesități și suprafața de pășune,

I n f o r m o ț i e
In cadrul celui de-al treilea fe

stival republican al elementelor 
fruntașe din școlile și institutele 
de artă, joi dimineața a avut loc 
în sala Dalles un program de mu
zică instrumentală prezentat de 
elevii școlilor elementare și medii 
de muzică din Capitală și din 
țară.

Seara, studenții conservatoarelor 
„Ciprian Porumbescu“ din Bucu
rești și „Gheorghe Dima“ din Cluj 
au susținut cu succes în sala Ate
neului R. P. Romîne un concert 
de muzică instrumentală și vocală, 
care a cuprins cunoscute lucrări 
din literatura muzicală clasică și 
contemporană, universală și româ
nească.

pe ©a-re o vor întreține tinerii, 
conform planului comitetului raio
nal U.T.M., este mică. La Prundu, 
Singureni, Călugăreni sînt multe 
hectare de izlaz inundate. Este ne
voie de multe brațe de muncă 
pentru recuperarea acestor tere
nuri. Oare utemiștii din raionul 
Vidra nu pot întreprinde nici o 
acțiune în această direcție așa cum 
au făcut cei din regiunea Ploești 
și din alte părți ale țării ?

Comitetul raional U.T.M. Vidra 
trebuie să-și revizuiască urgent 
planul privind participarea tinere
tului la munca de întreținere a pă
șunilor și studiind temeinic reali
tatea din raion să ia măsuri co
respunzătoare.

★
Spuneam la început că, de la 

comitetul raional U.T.M. și pînă 
jos, în organizațiile de bază (cu 
unele excepții) s-a trecut temeinic 
la treabă. In aceste zile la comi
sia tineret sătesc a comitetului re
gional U.T.M. au început să so
sească de pe cuprinsul regiunii 
primele rezultate.

De pildă, în comunele Bălcescu 
și Lehliu, din raionul Lehliu peste 
100 de tineri, organizați pe echipe 
de cîte 8-10 tineri au curățit de 
ciulini și mușuroaie peste 50 de 
hectare pășune. în comunele Cre- 
venicu și Siliștea, acolo unde te- 
renid s-a zvîntat, tinerii au cură
țit 28 ba. într-o zi, iar 150 de ti
neri din Chirnogi, raionul Olteni
ța, într-o după amiază de dumi
nică au curățit mărăcinii de pe 
12 ha. de islaz. Exemplele s-ar pu
tea înmulți, deoarece pînă acum 
pe regiune s-au executat astfel de 
luorări pe o suprafață de peste 
8.000 ha. pășune.

Ținînd cont de faptul că crește
rea animalelor ocupă un loc im
portant în producția agricolă a re
giunii și că partidul și guvernul 
nostru pun mare bază pe sporirea 
numărului de animale și pe ridica
rea producției lor, tinerii din re
giunea București pot să aducă un' 
aport de seamă la înfăptuirea a- 
cestui țel. Elanul cu care au por
nit la treabă e o chezășie că ei vot 
fi la înălțimea sarcinilor ce le stau 
în față.

după o performanță neașteptată
Conform așteptărilor, reprezen

tativa de juniori... Nu ! nu în nici 
un caz nu putem face de astă dată 
această afirmație. Performanța ju
niorilor noștri prezenți la turneul 
de fotbal din Luxemburg a între
cut așteptările noastre. Deși, tine
rii noștri fotbaliști au fost pregă
tiți cu multă tragere de inimă de 
către antrenorii Traian Ionescu și 
Gorgorin, 
spera la 
cîștigarea 
După un
Grecia) juniorii romîni au trecut 
de echipele Ungariei și Olandei iar 

Atleții romîni participă la

nimeni n-ar fi putut 
această performantă : 

locului I în grupa C. 
start pierdut (0—1 cu

Un mare concurs 
organizat de ziarul 

tineretului bulgar 
„Narodna Mladej"

In ultimele zile atleții noștri 
fruntași și-au continuat cu inten
sitate antrenamentele de sală în 
vederea apropiatelor competiții 
care vor inaugura sezonul în aer 
liber.

Sezonul de primăvară va fi des
chis în mod oficial la 3 mai prin 
desfășurarea la București a primei 
etape a campionatului republican 
pe echipe. După această etapă un 
lot de atleți romîni în frunte cu 
Iolanda Balaș, Maria Diți, Ilie Sa- 
vel, Ion Wiesenmayer și C. Gre- 
cescu vor participa ca invitați la 
un mare concurs internațional ce 
va avea loc între 23 și 25 mai la 
Sofia în organizarea ziarului „A^a- 
rodna Mladej“ •

Atleții noștri vor concura apoi 
la tradiționalul concurs „Memo
rialul Kusocinschi“ de la Varșo
via.

miercuri seara au terminat la ega
litate cu Turcia. Deoarece și Olan
da și Grecia au încheiat partida 
lor tot cu 0—0, Romînia cu un go
laveraj mai bun — s-a calificat în 
semi-finalele turneului ti mînd ca 
astăzi să întîlncască selecționata 
Angliei în cadrul semifinalelor. 
După cum se știe, în ultima parti
dă, juniorii englezi au învins I ux- 
emburgul cu 5—0, asigurindu-Ji un 
golaveraj (8:2), superior Spaniei 
(7:2).

După cum s-a văzut pînă acum, 
echipa noastră a dat dovadă 
de o bună pregătire fizică și de 
o mare putere de luptă. In grupa 
lor, juniorii noștri au fost cu a- 
devărat cei mai buni, practicînd 
fotbalul cel mai clar. In general 
întreaga echipă s-a mișcat bine. 
Inexplicabilă însă forma slabă a 
lui Petca. Juniorii romîni pot tre
ce și de selecționata Angliei, bine 
înțeles dacă vor opune adversa
rilor lor, omogenitatea echipei, pu
terea ei remarcabilă de luptă 
și mai ales dacă vor șuta mereu 
ja poartă. In cealaltă semifinală se 
întîlnesc Italia și Franța. Dacă ju
cătorii noștri vor trece și hopul 
de astăzi atunci duminică în noc
turnă vor juca la Luxemburg pen
tru primul loc al turneului.

A fost stabilit traseul 
celei de a Xl-a ediții 

a „Cursei Păcii**
Pregătirile pentru cea dc-a 11-a 

ediție a marii competiții cicliste 
„Cursa Păcii“, Varșovia—Berlin— 
Praga au intrat in faza finală.. Co
misia tehnică a stabilit traseul 
cursei care va măsura In acest an 
2.216 km tmpărțlți în 12 etape cu 
două zile de repaus la Wroclaw și 
Karlovy Văry. Startul se va da la 
2 mai la Varșovia, iar sosirea va 
avea loc la 15 mai, la Praga. Cea 
mai lungă etapă va fi a 6-a: 
Görlitz—Berlin (228 km), iar cea 
mai scurtă prima: înconjurul Var
șoviei (110 km). Pentru prima oară 
in istoria curșei se va desfășura 
o semietapă contra cronometru, in
dividual, •între orașele ’ • •
Halle (40 km), in cea 
semietapă, cicliștii vor 
tru cucerirea premiului 
lor. La cursă vor participa 120 de 
alergători din 20 de țări.

Iată ordinea desfășurării celor 12 
etape:

Etapa l-a: înconjurul Varșoviei 
(110 km); etapa Il-a: Varșovia— 
Lodz (140 km) ; etapa IIl-a: Lodz 
—Katowice (215 km) ; etapa IV.a : 
Katowice—Wroclaw (190 km) ; eta
pa V-a: Wroclaw—Görlitz (193 
km) ; etapa Vl-a : Görlitz—Berlin 
(228 km); etapa Vll-a: Berlin- 
Leipzig (207 km) ; etapa VlII-a: 
Leipzig—Halle (40 km contra cro
nometru) și Halle—Karl Marx 
Stadt (143 km, plecarea în bloc); 
etapa lX-a: Karl Marx Stadt- 
Kar lovy Vary (140 km) ; etapa X-a: 
Karlowy Vary—Tabor (207 km); 
etapa XI-a: Tabor Brno (177 km); 
etapa Xll-a : Brno—Praga 
km).

Leipzig ți 
de-a doua 
lupta pen- 
cățărători-

Izotopi radioactivi sovietici pentru industria 
noastră petroliferă

ca trasori radioactivi Ia operațiile 
de control ale unor procese tehno
logice din industria petroliferă. 
Specialiștii întreprinderii vor între
buința izotopii primiți la o serie de 
operații în șantierele petrolifere 
Tg. Jiu, Moinești, Moreni, Călugă- 
reni etc.

Recent, întreprinderea de caro
taj și perforări din Ploești a pri
mit din Uniunea Sovietică o im
portantă cantitate de izotopi radio
activi care vor fi folosiți în teh
nica forajului și extracției țițeiu
lui. Din acest transport, izotopii 
Iod-131 și Zinc-65 vor fi utilizați

Delegația de tineri din America Latină 
a părăsit Capitala

Joi dimineața a părăsit Capi'jala 
delegat^ tinerilor din Brazilia, 
Cuba. Ecuador și Mexic, care la 
invitația C.C. al U.T.M. ne-a 
tat țara.

In timpul șederii lor în 
membrii delegației au vizitat 
și institute de învățămînt superior, 
instituții de artă și cultură, fabrici 
și uzine, gospodării agricole colec
tive și de stat din regiunile Bucu
rești, Cluj și Stalin. Ei s-au întîl- 
nit și au stat de vorbă cu tineri 
și membri ai organizațiilor U.T.M. 
din diverse domenii de activitate.

înainte dc a părăsi țara noastră, 
membrii delegației de tineri din 
cele patru țări ale Amerlcli Lati
ne au fost primiți la Comitetul

vizi-
tară, 
școli

Central al U.T.M. de tovarășii Vir- 
gil Trofin, prim secretar al C.C. al 
U.T.M., Ion Iliescu, secretar al
C.C. ai U.T.M., președinte al
Uniunii Asociațiilor Studenților din 
R. P. Romînă, Atecu Costică, șe- 

relații cu străinăta- 
U.T.M. In cadrul a- 
- —• nurtat discuții 
_____,l pe care 

Uniunea Tineretului

ful Secției de 
tea ia C.C, al 
cestei întîlniri s-au purta 
cu privire la activitatea 
o desfășoară
Muncitor și asupra vieții tineretu
lui din patria noastră, s->a făcut 
un rodnic schimb de păreri cu pri
vire la problemele mișcării inter
naționale de tineret și la lupta ti
neretului pentru pace și prietenie 
Intre popoare.

PE SPRINCEANA?
(Urmare din pag. l-a)

lan este un tînăr care a dovedit 
mult interes în școală și cu ace
lași interes față de profesiunea sa 
s-a purtat și în primele luni în 
producție. Nu-i trebuia multă 
vreme să devină fruntaș — nu
mai că i-a fost repartizată o ma
șină defectă.

De altfel, de la tov. Militam, 
maistru principal pe sector, au luat 
„lecții de comportare“ și maiștrii 
de tură Dionisie Ungureanu și Ni- 
colae Pădureanu. Ei au început să 
aplice exact același sistem și la alți 
tineri. Doar cîte odată „formele“ 
mai diferă. Așa se face că utemi
st ui Dumitru Gherase nu dă nici 
el randamentul dorit, deși lucrează 
pe o mașină bună. Ce se întâm
plă cu el ? Maistrul Dionisie Un
gureanu, în loc să respecte planul 
zilnic repartizînd în mod propor
țional piesele care se cer executate 
în acest timp, dă în lucru tânăru
lui Gherase doar piese migăloase, 
din comenzi viitoare, pentru a că
ror manoperă sînt prevăzute pre
țuri mici. Piesele a căror produ
cere cere o oarecare specializare 
sînt păstrate — cu riscul ca pro
ducția lor să fie întârziată — doar 
pentru persoane oare se dovedesc 
a fi prietenii lui Ungureanu. Așa 
se face că lucrînd repere „selec
ționate“ pentru produsul „Remor
că S.M.T." Florea Pădureanu reu
șește să cîșlige cu 75 la sută mai 
mult decît Gherase, care lucrînd

la același produs, însă piese mici, 
abia își acoperă norma.

Aceste probleme, oare privesc și 
faptul că normele nu au fost echi
librate, sînt cunoscute de plani
ficatorul dispecer pe sector, ingi
nerul Constantin Crăciun, sînt cu
noscute și de normatorul Grigore 
Sortea. Dacă se întâmplă însă ca 
tinerii să le ceară să îndrepte si
tuația, cei vizați se fac că nu 
aud. Și treburile merg mai depar
te așa.

Cîteodată comenzile sînt urgen
te, așa îneît tinerii ar trebui să 
fie ajutați de muncitori auxiliari 
pentru a aduce piesele de la tur
nătorie direct la strung. Conduce
rea sectorului nu admite însă a- 
cest lucru decît pentru cei care 
au împlinit și depășit vîrsta de 
32 de ani. Ca urmare, aproape zil
nic tineri ca Ilie Lupu își cară 
de la 200—300 metri, distanța de 
la turnătorie, toate piesele, cu bra
țul.

Intr-o consfătuire de producție 
cu șefii de sector și cu direcțiu
nea, comitetul organizației U.T.M. 
a explicat că această situație e 
anormală și a cerut sprijin pentru 
lichidarea ei. In loc de sprijin, 
însă, inginerul Romulus Dumitru 
a dat dispoziție celor prezenți să 
se comporte mai departe așa cu 
tineretul, deoarece „acesta are de
stulă energie, care poate fi și în 
acest fel valorificată“.

Totodată, nu trebuie subapre
ciate, firește, lipsurile unei părți a 
tinerilor,

La uzinele constructoare de ma
șini și unelte agricole „7 Noiem
brie“ din Creiona sînt încă, din 
păcate, și unii care dovedesc cea 
mai crasă indisciplină în muncă. 
Unul dintre aceștia este forjorul 
Grigore Radu, care în schimbul de 
noapte umblă hai-hui, iar în cel 
de zi se ascunde prin diferite col
țuri și este găsit de maiștri dor
mind. Altul este strungarul Ion 
Bogdănoiu, care în loc să folosea
scă din plin cele 8 ore de muncă 
se plimbă din loc în loc, încercînd 
să-i țină și pe alții de vorbă, In 
afara acestora, care pînă nu-și 
schimbă atitudinea nu pot avea 
pretenția să li se repartizeze co
menzi mai de seamă, care cer răs
pundere, ci pot candida doar la... 
o sancțiune din partea organizației 
U.T.M., mai sînt vreo 7—8 chiu
langii. De acești tineri organizația 
U.T.M. are datoria să 
mai mult,

Membrii comitetului
nu trebuie să piardă din ve
dete îndatoririle pe care le au 
pentru educarea tineretului în spi
ritul disciplinei în producție, pen
tru ca fiecare utemist să constituie 
un exemplu personal în acest 
sens. Se cere de asemenea ca 
membrii comitetului U. T. M. să 
primească un ajutor mai mare din 
partea comitetului de întreprinde
re, a direcțiunii precum și a maiș
trilor și tehnicienilor pentru a asi
gura respectarea întocmai a drep
turilor legale ale tineretului,

se ocupe

U. T. M.

Lumea capitalistă este 
alarmată de starea gravă 
prin care trece economia 
celei mai puternice 
capitaliste — S. U. 
Simptomele unui amplu 
declin economic au înce
put să-și facă apariția, 
ceea ce sădește pesimism 
și nesiguranță în rândurile 
oamenilor de afaceri și 
chiar în sînul cercurilor 
guvernante.

Actuala stare de lu
cruri din America dove
dește că economia capita
listă, cu toată reclama ce 
i s-a făcut de către eco- 

- nomiștii burghezi, nu poa
te scăpa de racilele care 
o însoțesc încă de la naș
terea ei.

Simptomele de înrăutățire 
a conjuncturii s-au con
cretizat, de exemplu, în 
industria siderurgică, ceea 
ce indică o viitoare scă
dere mai substanțială a în
tregii producții industria
le. Astfel, în industria oțe
lului producția a scăzut 
considerabil atît ca volum 
absolut dar mai ales ca 
parte din capacitatea uzi
nelor. Gradul de utilizare 
a capacităților de produc
ție ale oțelăriilor a scăzut 
sub 70% în decembrie 
1957, față de aproape 
100% numai cu un an 
înainte, iar în luna ianua
rie a 
chiar 
vința producției proba
bile de oțel ce se va 
obține în cursul anului a- 
cesta, cercurile economice 
americane apreciază că ea 
va fi cu 11% mai scăzută 
decît cea a anului 1957.

Situația din industria 
de automobile nu este cu 
nimic mai bună. După ce 
la sfîrșitul anului 1956 
producția a scăzut cu 
27%, în cursul anului 1957 
ea a suferit scăderi se
rioase, pentru ca în fe
bruarie a.c. să descrea- 
scă cu 17% față de luna 
precedentă și cu 31% fa
ță de februarie 1957.

Producția de petrol con
tinuă și ea să meargă pe 
panta descreșterii. Astfel, 
în februarie 1958 s-a ex
tras cu 8% mai puțin pe
trol decît în perioada co
respunzătoare a anului 
trecut. Acest fapt este 
deosebit de important 
dacă se are în vedere că 
guvernul american în ca
drul căruia trusturile pe
trolifere au oamenii lor 
de încredere — a luat în 
cursul anului trecut mă
suri menite să frâneze ten
dința de scădere a extrac
ției de petrol.

în ultimul timp a scăzut

țări 
A.

acestui an a scăzut 
sub 60%. In pri-

de oțel ce se va

de asemenea producția de 
zinc, energie electrică, țe
sături de bumbac etc.

în ultimii 2—3 ani 
capacitatea de producție 
a industriei 
a crescut 
două 
decît
Sursa din care provine 
această știre relatează că 
deosebit de accentuată a 
fost aceasta în ramurile 
producătoare de bunuri 
industriale de bază, în 
care au apărut fenomene 
de supraproducție cum 
nu au mai fost de multă 
vreme. Aceasta înseamnă 
cu alte cuvinte că piața 
internă americană nu poa
te absorbi cantitățile de 
mărfuri produse, că su
praproducția care se ma
nifestă este o „suprapro
ducție“ față de puterea 
de cumpărare existentă. 
Aceste fenomene se vă
desc, printre altele, în 
creșterea stocurilor de 
mărfuri. Anul trecut stocu
rile de mărfuri nevîndute 
au fost cu 1,9 miliarde 
dolari mai mari decît în 
1956.

Știri recente arată că 
deși industria automobile
lor lucrează cu 60% din 
capacitatea de producție, 
numărul automobilelor ne
vîndute a crescut din ia
nuarie pînă la începutul

ori
cererea

americane 
aproape de 
mai repede 

pieții.

Cercetînd problema in
vestițiilor, un economist 
pe nume Griinwald, so
cotește că în cursul 
nului 1958, 
vestițiilor va 
mai scăzut 
trecut.

De altfel, 
poate concepe un alt ritm 
de investiții în industria 
americană atît timp 
mai bine de 25% din ca
pacitățile de. producție ale 
acesteia nu se folosesc,

Intr-un discurs ținut re
cent, George Meany, (pre
ședintele celei mai mari 
centrale sindicale din 
S. U. A„ A.F.L.—-C.I.O.), 
referindu-se la cauzele 
care au determinat actua
la situație economică în 
S.U.A., spunea că o ex
plicație a acesteia s-ar pu
tea da numai prin politica 
eoonomică a guvernului 
S.U.A. care a încurajat și 
subvenționat „boom-ul“ 
investițiilor de capital în 
industrie, și concomitent 
a micșorat puterea de 
cumpărare a consumatori
lor.

Restrângerea puterii de 
cumpărare a maselor se 
datorește pe de o parte 
creșterii prețurilor la bu
nurile de larg consum iar 
— pe de altă parte — 
scăderii salariilor. Astfel, 
din surse oficiale ameri-

a-
volumul in- 
fi cu 20% 
decît anul

cît

nici nu se

cam 1.250 dolari, adică 
aproximativ 30% din. sa
lariul mediu anual.

In vreme ce marile mo
nopoluri se înfruptă din 
bugetele umflate ale sta
tului și storc profituri 
uriașe pe seama cursei 
înarmărilor, situația oa
menilor muncii se înrău
tățește.

Aproape 2/3 din fami
liile americane nu au nici 
măcar minimul de trai re
cunoscut de statisticile 
burgheze. Ziarul sindica
telor americane „AFL- 
CIO-News“ arăta la sfîr
șitul anului 1957 că 20% 
din cetățeni trăiesc în 
condiții insuportabile. 
Mulți oameni sînt înfome
tați, mulți oameni trăiesc 
în case neîncălzite.

Cea mai dureroasă 
secință a declinului 
nomic este șomajul, 
mai în ultimele 2 luni au 
fost aruncați pe drumuri 
peste 1,8 milioane munci
tori. Ziarul „New-York- 
Herald Tribune“ arăta că 
în februarie 1958 6-a atins 
cifra record de 5.250.000 
șomeri, adică cel mai mare 
număr din ultimii 16 
Aceasta înseamnă 
mult decît populația 
state luate la un loc 
S.U.A.

con- 
eco- 
Nu-

ani. 
mai 
a 9 
din

Dc cc sint alarmate 
cercurile dc afaceri ?

In legătură cu declinul economic
lunii martie a. c., de la 
800.000 la 900.000. De a- 
semenea, în industria pe
troliferă are lac o creștere 
considerabilă a stocurilor 
de produse petrolifere ne- 
vîndute.

„Remediul“ pe care l-au 
găsit monopolurile ameri
cane este acela al redu
cerii producției într-un șir 
întreg de ramuri și ceea 
ce este mai important, 
micșorarea volumului in
vestițiilor. Referindu-se la 
valoarea comenzilor de 
mașini-unelte revista ame
ricană „Industrie“ arăta 
în noiembrie 1957 că ea 
era în septembrie 1957 de 
18,9 milioane dolari față 
de 43,5 milioane dolari în 
august 1957 
lioane dolari 
brie 1956.

și 75,5 mi- 
în septem-

ECOHOMlA 
J.U.A

din S. U. A
cane reiese că la sfîrșitul 
anului 1957 prețurile măr
furilor de larg consum 
erau cu 5,4% mai ridicate 
față de 1956 și cu 21% 
față de 1949. Muncitorul 
american are astăzi ne
voie de 700 dolari pentru 
a face exact aceleași cum
părături care-1 costau în 
1948 doar 600 dolarii Un 
alt factor care contribuie 
la scăderea puterii de 
cumpărare este reducerea 
salariilor muncitorilor și 
funcționarilor care, înce- 
pînd din septembrie 1957 
au scăzut cu circa 3 mi
liarde dolari. Nici situația 
fermierilor nu este mai 
bună. Veniturile lor s-au 
micșorat cu 2 miliarde 
dolari. La înrăutățirea si
tuației maselor muncitoa
re contribuie și mărirea 
continuă a impozitelor. 
Impozitele apasă astăzi 
ca o povară grea asupra 
familiilor americane. După 
cum reiese din bugetul 
S. U. A. pe anul fiscal 
1957/1958, cheltuielile mi
litare directe însumează 
peste 58 miliarde dolari. 
Contribuția fiscală a unei 
familii medii americane 
de 4 persoane reprezintă

Șomajul a lovit înainte 
de toate în oamenii mun
cii din industria metalur
gică, constructoare de ma
șini, de avioane, de auto
mobile. Este drept că cir
ca 3 milioane din numărul 
total al șomerilor din 
S.U.A. primesc ajutor. Dar 
așa cum recunoaște chiar 
un om al trusturilor ca se
natorul Kenedy, „tragedia 
este că aceste ajutoare 
sînt cu totul insuficiente 
și acoperă numai o parte 
infimă din salariul pe 
care, l-au pierdut munci
torii“. Aceste ajutoare nu 
compensează nici 
din salariul pierdut 
muncitori.

Creșterea șomajului
tribuie la înrăutățirea si
tuației muncitorilor aflați 
în producție. Patronii ca
pitaliști folosesc teama 
muncitorilor de a nu fi 
asvîrliți în drum și-i silesc 
să muncească mai mult în 
schimbul unui salariu mai 
mic. In felul acesta se in
tensifică exploatarea mun
citorilor. Dacă puterea de 
cumpărare a oamenilor 
muncii din S.U.A. scade 
permanent acest lucru se 
datorește și faptului că 
muncitorii ocupați în

20%
de

con-

producție trebuie să-i în
trețină și pe cei ce n-au 
de lucru.

Majoritatea economiști
lor burghezi și cei mii 
mulți dintre reprezentanții 
marilor monopoluri, cău- 
tînd febril o ieșire din cri
ză, propun vechea cale a 
sporirii cheltuielilor mili
tare.

Folosirea acestei rețete 
pentru „ieșirea“ capitali
stă din declin agravează 
situația economică. Inten
sificarea cursei înarmări
lor, nu poate fi un reme
diu pentru izbăvirea eco
nomiei capitaliste de bo
lile de care suferă (depre
siuni economice, crize, șo
maj), ci ea constituie nu
mai un mijloc pentru mo
nopoluri de a-și salva 
viața, de a-și mări profi
turile. Trecînd povara 
cheltuielilor militare pe 
umerii oamenilor muncii, 
statul american — repre
zentant al intereselor ma
rilor monopoluri — con
tribuie și pe calea aceasta 
la înrăutățirea condițiilor 
de viață ale păturilor 
muncitoare, la reducerea 
puterii lor de cumpărare.

Actualul declin al eco
nomiei americane arată 
din nou că orînduirea ca
pitalistă care se bazează 
pe proprietatea privată a- 
supra mijloacelor de pro
ducție și al cărei mobil 
este asigurarea profitului 
maxim pentru un pumn 
de capitaliști — nu poate 
asigura 0 dezvoltare con
tinuă a forțelor de pro
ducție, un avînt al eco
nomiei.

Numai societatea socia
listă care subordonează 
dezvoltarea producției, sa
tisfacerii nevoilor mate
riale și culturale mereu 
crescînde ale oamenilor 
muncii, deschide cîmp li
ber, nelimitat dezvoltării 
forțelor de producție, a- 
vîntului continuu al eco
nomiei. Ea nu cunoaște 
nici declinul economic, 
nici șomajul nici celelalte 
plăgi ale capitalismului.

Pe fondul declinului e- 
conomic ce se manifestă 
în citadela capitalismului 
mondial — S. U. A. — 
se vădește mai limpede 
superioritatea economiei 
socialiste asupra economiei 
capitaliste.

S. DRAGANESCU
.. ............. ...



Sosirea delegației
guvernamentale remine în R. P. D. Coreeană

Cuvîntarea rostită de tovarășul 
Kim Ir Sen

coreean 
Popu- 
salut 

noștri 
guver-

Stimate președinte al Consi
liului de Miniștri, tovarășe Chivu 
Stoica, dragi tovarăși, membri ai 
delegației,

In numele poporului
și al guvernului Republicii 
lare Democrate Coreene 
călduros pe scumpii 
oaspeți — șeful delegației 
namentale a Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Chivu Stoica 
și pe toți membrii delegației, care 
au sosit în vizită de prietenie în 
țara noastră. Poporul nostru vă 
intimpină ca pe frații săi, pe dv. 
solii poporului romîn care luptă 
pentru pace și socialism.

Poporul romîn, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn ș.i 
a guvernului R. P. Romîne, con
struiește cu succes socialismul și 
aduce o contribuție importantă 
la cauza întăririi uhității și coe
ziunii lagărului socialist și con
solidării păcii în întreaga lume. 
Poporul nostru privește cu o 
mare bucurie succesele obținute 
de poporul romin în lupta pentru 
pace și socialism. Cele două țări 
ale noastre, ca membre ale lagă
rului socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică, sînt unite prin le
gături de prietenie internațicna- 
listă și colaborare reciprocă. Atit 
în timpul războiului nostru drept 
cît și in perioada de după război, 
poporul romîn a acordat poporu

lui coreean un mare ajutor mate
rial și sprijin moral și continuă 
să sprijine și să-și manifeste sim
patia față de lupta poporului 
nostru. Sprijinul și ajutorul nobil 
pe care ni-1 acordă poporul ro
mîn, împreună cu popoarele Uni
unii Sovietice, Republicii Popu
lare Chineze și ale celorlalte țări 
frățești, reprezintă o chezășie de 
nădejde a victoriei poporului co
reean în lupta pentru unificarea 
pașnică a patriei și construirea 
socialismului. Poporul nostru 
iubește și stimează talentatul și 
harnicul popor romin frate și de
pune eforturi pentru continua în
tărire a prieteniei șl coeziunii 
cu el.

Sîn-t convins de faptul că ac
tuala dv. vizită In țara noastră 
va constitui un mare aport la 
cauza întăririi prieteniei frățești 
și a colaborării dintre popoarele 
coreean și romin, la cauza unită
ții și coeziunii lagărului socialis
mului și la cauza păcii în întreaga 
lume.

Trăiască prietenia veșnică de 
nezdruncinat dintre 
coreean și romîn!

Trăiască unitatea și 
dintre țările lagărului 
în frunte cu Uniunea

Trăiască pacea în întreaga 
lume!

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Chivu Stoica.

popoarele

coeziunea 
socialist. 

Sovietică !

Aplauzele puternice cu care sînt unde au fost primiți de tovarășii 
primite cuvintele tovarășului Kim Ir Sen, președintele Cabine- 
Chivu Stoica se îmbină cu lozin
cile scandate în cinstea delegației, 
a prieteniei dintre popoarele ro
mîn și coreean, a unității lagărului 
socialist. Cuvintele „Salutul nostru 
frățesc către poporul romîn", 
„Trăiască P.M.R.“, „Bun venit de
legației guvernamentale a R. P. 
Romîne“. rostite din toată inima 
au reînoit în sufletele oaspeților 
sentimentul cald că se află printre 
prieteni, printre prieteni adevărați 
și dragi.

Membrii delegației au luat apoi 
loc în mașini pentru a merge la 
hotelul Phenian, unde vor locui 
în timpul șederii lor în capitala 
coreeană. In prima mașină iau loc 
tovarășii Chivu Stoica și Kim Ir 
Sen, în a doua tovarășii Emil Bod
năraș, Nam Ir și Avram Bunaciu. 
In drumul pînă la locul de reșe
dință convoiul de mașini trece 
prin șiruri compacte de oameni — 
peste 100.000 de bărbați, femei, 
tineri din mijlocul cărora răsună 
saluturile și uralele de bun venit 
și al căror ecou se aude departe, 
dincolo de vadul rîului Te Don 
ce-și șerpuiește apele primăvăra- 
tice prin inima 
renăscut din

mărețului oraș 
propria lui cenușă.

*
10. — Coresponden- 
transmite :

Cuvîntarea rostită de tovarășul 
StoicaChivu

PHENIAN 
tul Agerpres

Tovarășii Chivu Stoica, Emil 
Bodnăraș, Avram Bunaciu g' An
ton Tatu Jianu au făcut în cursul 
zilei de joi o vizită la Cabinetul 
de Miniștri al R. P. D. Coreene,

tului de Miniștri, de vicepreșe
dinții Cabinetului de Miniștri, 
Kim Ir, Hon Hi, Ten Ir Sen, Nam 
Ir, ministru de externe, Ri Zu Ion 
și Ten Diun Thiek. La întrevede
rea cordială care a avut loc cu 
acest prilej au participat, de ase
menea, Kim Hvan Hobi, minis
trul Apărării Naționale, miniștri, 
precum și președintele sfatului 
popular al orașului Phenian, Kim 
Ion Gin.

însoțiți de demnitarii coreeni, 
înalții oaspeți romîni au depus în 
duipăramiaza aceleeași zile o co
roană de flori Ia monumentul eli
berării de pe muntele Moranbon, 
ridicat în amintirea ostașilor so
vietici căzuți în luptele pentru e- 
liberarea Coreei. La solemnitatea 
care a avut loc cu acest prilej a 
participat, de asemenea, N. A. Pu- 
zanov, ambasadorul U.R.S.S. 
R. P. D. Coreeană și alți 
ai ambasadei sovietice.

Joi seara a avut loc la 
de artă din Phenian un 
cetățenesc în cinstea delegației 
guvernamentale a R. P. Romîne.

împreună cu oaspeții romîni, la 
masa Prezidiului au luat loc Kim 
Ir Sen, Nam Ir, Kim Ion Gin, 
președintele sfatului popular al 
orașului Phenian și alți înalți 
demnitari coreeni.

Mitingul a fost deschis de Kim 
Ion Gin.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Ir Sen și Chivu Stoica.

In continuarea mitingului 
vut loc un frumos și 
gram artistic.

în 
membri

Teatrul
miting

bogat

Kim

a a-
pro-

„Dragă tovarășe Kim Ir Sen. 
dragi tovarăși și prieteni,

Vă mulțumesc din adincul Ini
mii pentru caldele urări de bun 
venit, pentru frățeasca primire 
pe care ne-o faceți pe pămîntul 
patriei dv. Popoarele romîn și 
coreean sînt legate prin puternice 
sențimente de prietenie șl stimă 
reciproce, bazate pe comunitatea 
țelurilor, construirea socialismului 
și apărarea păcii, pe apartenența 
lor la marele lagăr socialist.

Sînt vii în amintirea poporului 
romîn eroismul și spiritul de sa
crificiu cu care poporul dv. a 
luptat victorios, împreună cu vo
luntarii chinezi, pentru a apăra 
libertatea și independența patriei 
sale, R.P.D. Coreeană. Aducem 
poporului coreean un fierbinte 
salut frățesc din partea poporului 
romîn precum și urările sale de

noi succese in Înfăptuirea sarcini
lor primului plan cincinal și a 
năzuinfei întregului popor coreean 
spre reunificarea pașnică a pa
triei sale.

Sîntem convinși că vizita noas
tră în (ara dv., convorbirile pe 
care le vom avea cu conducătorii 
poporului coreean vor contribui 
la strîngerea legăturilor de prie
tenie și colaborare frățească din
tre țările noastre, în interesul 
popoarelor noastre, al întăririi 
continue a unității țărilor socia
liste, al păcii și progresului.

Trăiască prietenia de nezdrun
cinat dintre poporul romîn și po
porul coreean !

Trăiască marele lagăr socialist, 
în frunte cu Uniunea Sovietică I

Trăiască pacea și prietenia în
tre popoare !"

Plecarea delegației guvernamentale 
din R. P. Chineză

SENIAN 10 (Agerpres).
China nouă transmite : 

Delegația guvernamentalăDelegația guvernamentala a 
R. P. Romîne, condusă de preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, Chivu Stoica, a pă
răsit la 10 aprilie R. P. Chineză, 
plecînd spre R.P.D. Coreeană. 
Delegația a fost însoțită de Li 
Don Ghen ministru adjunct al 
Afacerilor Externe al R.P.D. Co
reene, care a venit ta Șenian pen
tru a întîmpina delegația romî- 
nă.

La aeroportul din Șenian gu
vernatorul provinciei Liaonin, Tu 
Ce Hen a rostit o cuvîntare, urînd 
oaspeților drum bun.

In răspunsul său, tovarășul 
Chivu Stoica a declarat că senti
mentele de caldă prietenie mani-

Mesajul adresat prin radio
de tovarășul Chivu Stoica poporului chinez

PEKIN 10 (Agerpres). — în 
ziua plecării din R.P. Chineză 
tovarășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației guvernamen
tale a R.P. Romîne care a vizitat 
R.P. Chineză — marea țară prie
tenă — a adresat prin radio urmă
torul mesaj poporului chinez :

„Dragi tovarăși și prieteni,
Folosesc plăcutul prilej ce mi 

s-a oferit de a mă putea adresa 
prin radio poporului chinez, spre 
a-i aduce și pe această cale salu
tul fierbinte al delegației guver
namentale romîne, mesajul de 
prietenie și frăție din partea po
porului romîn. Puternice sînt im
presiile ce le-am adunat în aceste 
zile de vizitare a Chinei. Din cele 
văzute ne-am putut da și mai bine 
seama de amploarea transformări
lor istorice petrecute în anii pu
terii populare pe imensul terito
riu al Chinei, de victoriile ce 
le-ați dobîndit în dezvoltarea eco
nomiei și culturii, în transforma
rea patriei dv. într-o mare putere 
industrială socialistă. Importantele 
șantiere de construcție de pe cu
prinsul țării, uriașele lucrări hi
drotehnice și de împădurire, me
nite să schimbe natura unor în
tregi regiuni, construirea de fa
brici și uzine, de locuințe munci
torești și instituții social-cultura
le din China populară cer efor
turi mari. Dar poporul chinez do
vedește că știe să tacă asemenea 
eforturi.

Contactul pe care membrii de
legației noastre guvernamentale, 
l-au avut cu masele muncitorești 
din China ne-a confirmat cele 
știute despre entuziasmul și ela
nul lor patriotic, înalta lor con
știință politică, spiritul lor de or
ganizare și disciplină, hotărîrea 
constructorilor Chinei noi — mun-

citări, țărani, intelectuali, tineri 
și vîrstnici, bărbați și femei — 
de a traduce în viață hotăririla 
partidului și guvernului. Vom pă
stra mereu vie imaginea unității 
poporului chinez, a încrederii și 
dragostei cu care el urmează ma
rele său partid comunist, în frun
te cu tovarășul Mao Țze-dun.

Munca și lupta Partidului Co
munist Chinez sînt pline de în
vățăminte prin modul creator in 
care aplică învățătura marxist-le- 
ninistă la condițiile concrete ale 
Chinei, Ne va rămîne vreme în
delungată în amintire primirea 
plină de afecțiune și căldură pe 
care oamenii muncii și conducă
torii de stat și de partid ne-au 
făcut-o pretutindeni în cursul vi
zitei noastre și pentru care vă ru
găm să primiți mulțumirile noa
stre. Ne-am simțit la dv. ca intra 
adevărați prieteni și frați. Și este 
intrutotul firesc să fie astfel, de
oarece cele două popoare ale noa
stre aparțin aceleeași mari fa
milii a țărilor socialiste în frun
te cu Uniunea Sovietică, deoarece 
ele pășesc înainte, strins unite 
prin ideologia comună a marxism- 
leninismului, prin identitatea in
tereselor și țelurilor lor — con
struirea socialismului și apărarea 
păcii. Ca și poporul chinez, po
porul romin consideră că a con
tribui la întărirea continuă a uni
tății și solidarității țărilor lagă
rului socialist constituie prima sa 
îndatorire internaționalistă. Dragi 
tovarăși și prieteni, am venit în 
țara dv. pentru a ne cunoaște mai 
bine, pentru a întări și mai mult 
prietenia trainică, colaborarea și 
într-ajutorarea frățească dintre po
poarele noastre. Acum, spre sfîr- 
șitul vizitei, ținem să vă împărtă
șim deplina noastră satisfacție față 
de rezultatele ei rodnice. Convor-

birile avute cu eminenții dv. con
ducători au vădit deplina noastră 
unitate de vederi asupra 
chestiunilor examinate, atjt asupra 
acelora privind problemele politi
ce internaționale actuale, cit și a- 
celora referitoare la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării multilate
rale rommo-chineze. Înainte de a 
părăsi frumoasa capitală a patriei 
dv., orașul Pekin, adresăm cetățe
nilor săi un cuvint de bun rămas, 
iar întregului popor chinez îi urăm 
din adincul inimii să dobindească 
victorii tot mai mari în lupta 
pentru construcția socialistă și 
apărarea păcii.

testate de poporul

romlne

festate de poporul chinez în 
cursul vizitei făcute de delegația 
guvernamentală a R. P. Romîne 
în R. P. Chineză au impresionat 
profund pe membrii delegației.

In numele tuturor oamenilor 
muncii romîni, tovarășul . Chivu 
Stoica și-a exprimat convingerea 
că poporul chinez va obține noi 
succese în munca pentru prospe' 
ritatea țării sale și pentru con
solidarea întregului lagăr socia
list și apărarea păcii în lume.

Au fost intonate apoi imnurile 
de stat romîn și chinez. Pireșe- 
dinte.e Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, Chivu Stoica a tre
cut în revistă garda de onoare, 
însoțit de guvernatorul provin
ciei Liaonin, Tu Ce Hen.

Oaspeții romîni au salutat a'-' 
poi populația care a venit să-și 
ia rămas bun la aeroport și să 
ofere flori membrilor delegației.

La aeroport au fost prezenți 
între a’iții Van Cen, secretarul 
Comitetului provinciei Liaonin al 
Partidului Comunist, viceprima- 
rul orașului Șenian și numeroși 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, pre- 

tuturor ■ cum și ofițeri superiori și repre
zentanți ai organizațiilor de ma
să.

De asemenea au fost la aero
port Cian Ven-țian, ministru- ad
junct al Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze ; Ke Bo-nian, am
basadorul R. P. Chineze în R. P. 
Romînă, Iu Pei-ven directorul 
protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe, care an însoțit 
delegația guvernamentală a R. P. 
Romîne în cursul vizitei în R. P. 
Chineză. A fost de faiță la ple
care și consutul general al R.P.D. 
Coreene îa Șenian.

T E L E G R A M À

Stoica, a trimis premierului Con
siliului de Stat al R- P. Chineze, 
Ciu En-lai, următoarea telegra
mă :

PHENIAN 10. — De Ia trimi
sul special al Agerpres:

La plecarea din R. P. Chineză, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Chivu

„Tovarășului CIU EN-LAI, 
premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze,
Părăsind marea și frumoasa dv. țară, R. P. Chineză, țin să vă 

mulțumesc încă o dată dv, tovarășe premier al Consiliului de 
Stat, și colegilor dv, tuturor celor cu care am avut plăcerea de a 
ne întîlni, pentru sentimentele frățești, cordialitatea și căldura cu 
care delegația guvernamentala romînă a fost primită pretutindeni 
în cursul vizitei sale.

Urez poporului chinez să obțină noi și strălucite victorii în rea
lizarea grandiosului țel de transformare a patriei sale într-o mare 
putere industrială socialistă în lulpta pentru apărarea păcii. Îmi 
exprim convingerea că prietenia dintre popoarele noastre, unite în 
marea familie a țărilor socialiste, se va întări și dezvolta mereih 
în interesul construirii socialismului, al păcii și colaborării inter
naționale“.

CHIVU STOICA 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine

: •

:•

Piața Mao Țze-dun din Phenian

Cuvîntarea 
lui N. S. Hrușciov 
la uzinele „Csepel“

BUDAPESTA 10 (Agerpres).— 
TASS transmite: La mitingul de 
masă al muncitorilor combinatu
lui metalurgic „Csepel", care a 
avut loc la 9 aprilie, au luat cu
vîntul Jănos Kădăr.— primul se
cretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, și Ni- 
kita Hrușciov — primul secretar 
ai C.C. al P.C.U.S.

★
Adresîndu-se muncitorilor com

binatului metalurgic „Csepel“, 
N. S. Hrușciov a urătat că munci
torii din toate țările și de toate 
naționalitățile alcătuiesc puternica 
armată a proletariatului mondial, 
căreia îi revine o mare misiune 
istorică — și anume să ducă lu
mea la comunism.

Vorbind despre evenimentele 
din Ungaria, din octombrie—no
iembrie 1956, N. S. Hrușciov a a- 
ratat că născocirile mincinoase ale 
imperialiștilor cum că în toamna 
lui 1956 înșiși muncitorii ar fi 
acționat împotriva orînduirii de- 
mocrat-populare în Ungaria, sînt 
calomnii răuvoitoare. Se știe, a 
continuat Hrușciov, că majoritatea 
zdrobitoare a muncitorilor unguri 
s-a dovedit credincioasă democra
ției populare.

Oamenii muncii din Uniunea So
vietică și oamenii muncii din ță
rile socialiste nu au părăsit pe oa
menii muncii unguri aflați la 
strimtoare.

Nimeni, a subliniat N- S> Hruș
ciov, nu trebuie să se îndoiască 
că dacă imperialiștii vor întreprin
de o nouă provocare împotriva ță
rilor socialiste. Uniunea Sovietică 
va veni în ajutorul prietenilor săi 
cu toate forțele sale.

Referindu-se la dezvoltarea ță
rilor lagărului socialist și la în
făptuirea comunismului, N. S. 
Hrușciov a subliniat că toate ță
rile socialiste trebuie să intre lao
laltă în lumea comunistă.

N. S. Hrușciov a făcut urarea 
ca conștiința de clasă a muncito
rilor unguri să crească și să se 
întărească, să nu slăbească intran. 
sigența lor față de uneltirile duș
manilor, ca alianța frățească din
tre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare din Ungaria să se întă
rească in permanență.

s.

Declarația comună
sovieto-ungară

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — TASS transmite: N. S. HRUȘ- 
CIOV, prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., șeful delegației de partid și guvernamentale sovietice, și 
JANOS KADAR, prim secretar al Comitetului Centrăl al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, șeful delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare Ungare, au semnat la 9 aprilie de
clarația comună a celor două delegații cu privire la rezultatele tra
tativelor care au avut loc între ■ - - -
aprilie.
Uniunea Sovietică și Republica 

Populară Ungară, se spune în de
clarația comună, subliniază că 
principala problemă a situației in
ternaționale actuale continuă să fie 
realizarea unui acord cu privire la 
măsurile concrete și urgente pentru 
micșorarea încordării internaționa
le, pentru încetarea cursei înarmă
rilor și înlăturarea primejdiei iz
bucnirii unui război, care în seco
lul nostru implică consecințe grave 
pentru omenire. Cele două dele
gații și-au exprimat convingerea 
profundă că un pas important în 
această direcție ar fi convocarea 
în viitorul apropiat a unei confe
rințe a șefilor de guverne.

De o însemnătate deosebită pen
tru crearea unui sistem eficace 
de securitate colectivă — se spune 
în declarație — ar fi încheierea 
unui acord de neagresiune între 
statele membre ale blocului Nord- 
Atlantic și statele participante la 
Organizația tratatului de la Var
șovia.

Delegația Republicii Populare 
Ungare subliniază însemnătatea 
istorică a hotărîrii Sovietului Su
prem al U.R.S.S. cu privire la în
cetarea în mod unilateral de către 
Uniunea Sovietică a experiențelor 
cu armele atomice și cu hidrogen. 
Această hotărîre, se subliniază în 
declarație, deschide posibilitatea 
încetării generale a experiențelor 
cu armele atomice și cu hidrogen 
de către toate țările și pentru tot
deauna.

Cele două părți își exprimă spe
ranța că celelalte puteri care po
sedă arma nucleară vor înceta de 
asemenea, fără întîrziere, exploziilo 
experimentale.

ele, la Budapesta, între 2 și 10

Intreaqa omenire cere 
ca urmînd exemplul sovietic

S. U. A. și Anglia 
să înceteze experiențele 

cu armele nucleare
Cuvîntul americanilor de rînd

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Ziarele americane publică scri
sori ale cititorilor care dovedesc 
că americanii de rînd doresc ca 
Statele Unite să urmeze exem- 
lul Uniunii Sovietice și să înce
teze experiențele cu arma nuclea
ră. Ziarul „Chronicle“, care apa
re la San-Francisco, a publicat 
întro singură zi șapte scrisori de 
acest fel. Francis Hanlin declară 
în scrisoarea sa: „Eu spun: Tră
iască Uniunea Sovietică! Dacă

Scrisoarea 
emoționanta a unor 

fetițe japoneze
TOKIO 10 (Agerpres). — Zia

rele japoneze relatează că două 
fetițe din Hiroșima au adresat o 
scrisoare emoționantă președinte
lui Consiliului de Miniștri al Uni
unii Sovietice, N. S. Hrușciov, 
mulțumindu-i pentru hotărîrea 
Uniunii Sovietice de a opri în mod 
unilateral experiențele cu arme 
nucleare. Cele două fetițe, Mitsuko 
Sewada și Kyo Okura, eleve la o 
școală secundară din Hiroșima, 
arată că rude de ale lor au murit 
în cursul anilor trecuți de pe urma 
bolilor provocate de radiațiile ra
dioactive. Ele subliniază în scri
soarea lor că speră că guvernele 
Statelor Unite și Marii Britanii 
vor urma exemplul Uniunii Sovie
tice oprind experiențele cu armele 
nucleare, experiențe care repre
zintă un pericol imens pentru în
treaga omenire.Declarația guvernului R. P. D. Coreene

încetarea experiențelor nucleare 
este propagandă, atunci aceasta 
este o propagandă minunată. Cit 
mai multă propagandă de acest 
fel! Să facem propagandă pentru 
pace pe întregul glob pămîntesc".

Joseph Barlow, cerînd să fie 
urmat exemplul Uniunii Sovietice 
scrie: „întreaga lume dorește 
încetarea experiențelor nucleare".

Steven Tearmann scrie: „Să 
dăm un răspuns constructiv la 
propunerea rușilor cu privire la 
interzicerea experiențelor și să 
încetăm imediat experiențele noa
stre cu arma nucleară...“

Autorii celorlalte scrisori se 
pronunță de asemenea împotriva 
continuării de către Statele Unite 
a experiențelor cu arma nucleară.

★

LONDRA 10 (Agerpres). — 
Ziarul londonez „Star“ anunță 
că Marea Britanie v* continua să 
efectueze seria de experiențe cu 
bomba cu hidirogen. Viitoarea ex
plozie va avea loc în insula 
Christmas din Pacific în urmă
toarele 30 de zile.

strui viitorul fericit al patriei lor 
în strînsă colaborare cu celelalte 
țări ale lagărului socialist. Dele
gația s-a convins personal cît de 
profund este sentimentul de prie
tenie al oamenilor muncii unguri 
față de poporul sovietic.

Aflîndu-se în Republica Popu
lară Ungară — se spune în decla
rație — delegația de partid și gu
vernamentală a Uniunii Sovietice 
a avut posibilitatea să ia cunoștin
ță de marile realizări obținute de 
poporul ungar în perioada de după 
război, de succesele sale în lichi
darea urmărilor rebeliunii contra
revoluționare și în întărirea puterii 
populare în țară. Delegația de par
tid și guvernamentală a Republicii 
Populare Ungare subliniază, la rin- 
dul ei, că sprijinul politic și moral 
al Uniunii Sovietice a contribuit 
într-o măsură însemnată la lichi
darea cît mai grabnică a urmărilor 
rebeliunii contrarevoluționare, iar 
ajutorul ei economic a permis gu
vernului Republicii Populare Un
gare să înlăture într-un termen cît 
se poate de scurt greutățile econo
mice, să înlăture pericolul șoma
jului și să evite inflația în țară.

Cele două părți — se spune în 
declarație — își confirmă dorința 
de a se întîlni și de acum înainte 
pentru a discuta în comun proble
mele ce interesează cele două par
tide. In interesul mișcării munci
torești internaționale este de ase
menea util să se organizeze perio
dic întîlniri multilaterale ale re
prezentanților partidelor comuni
ste și muncitorești frățești.

Cele două partide consideră de 
datoria lor să continue lupta ho- 
tărîtă împotriva revizionismului, 
principalul pericol care amenință 
unitatea partidelor. Ele remarcă de 
asemenea pericolul dogmatismului 
și sectarismului, care duc la rupe
rea partidului de mase, ceea ce nu 
poate contribui de fel la victoria 
cauzei clasei muncitoare, cauzei 
socialismului.

In încheierea Declarației, Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice 
și Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar subliniază fidelitatea lor de 
nezdruncinat față de principiile 
leniniste ale internaționalismului 
proletar și declară că cele două 
partide vor lupta și de acum îna
inte cu hotărîre împotriva încer
cărilor dușmanului de a folosi na
ționalismul în scopul ațîțării vraj
bei și urii între popoare.

la Moscova

i In declarație se exprimă îngri
jorarea serioasă în legătură cu ho- 

. tărîrea Bundestagului Republicii 
Federale Germane, care a acor- 

i dat guvernului federal împuterni
ciri de a înzestra armata Germa
niei occidentale cu arme atomice 
și cu hidrogen, precum și îngrijo
rarea în legătură cu amplasarea 
pe teritoriul Germaniei occidentale 
de baze străine pentru arma ato- 

i mică și arma rachetă, deoarece în 
urma acestei politici a Germaniei 

. occidentale, în Europa începe să 
i se creeze o situație care se asea- 
, mănă în multe privințe cu situația 

în care Germania hitleristă a în
ceput pregătirile pentru dezlănțui-

• rea celui de-al doilea război mon- 
i dial.
i Gele două părți consideră că 
i realizarea unui acord cu privire la 
i interzicerea folosirii spațiului cos- 
■ mic în scopuri militare și lichida- 
i rea bazelor militare de pe teritorii
• străine — așa cum propune Uni

unea Sovietică — ar deschide ca-
, lea unei largi colaborări intema- 
t ționale în domeniul studierii spa- 
. țiului cosmic ț' ar constitui în a- 
. celași timp o acțiune importantă 
, care ar contribui la rezolvarea pro-
• blemelor dezarmării în ansamblu.

Uniunea Sovietică și Republica 
( Populară Ungară declară în mod 
t categoric că problema orînduirii 
. de stat a țărilor democrat-popu- 
[ lare, ca și a oricărui alt stat suve- 
, ran, nu poate constitui un obiect 

de discuție la conferințe internați
onale, deoarece a fost de mult re
zolvată de popoarele acestor țări, 
care au pășit ferm și definitiv pe 

’ calea construirii socialismului. 
’ Delegația de partid și guverna

mentală a Uniunii Sovietice — se 
- spune în declarație — a avut posi

bilitatea să se convingă de marele 
avînt în muncă și politic al oame
nilor muncii din Ungaria, care 
și-au demonstrat încrederea de ne
zdruncinat în măreața idee a so
cialismului și hotărîrea de a con- 

Mitingul de 
cu prilejul înapoierii delegației 
sovietice din R. P. Ungară

MOSCOVA 10 (Agerpres). — și guvernamentală a Uniunii So- 
TASS transmite: La 10 aprilie vietice în Republica Populară 
s.a înapoiat la Moscova venind 
din R.P. Ungară delegația de 
partid și guvernamentală a Uni
unii Sovietice condusă de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al Comi
tetului Central al P.C.U.S. 
președinte «.1 Consiliului de 
nișțri_al U.R.S.S.

★

MOSCOVA 10 (Agerpres).
TASS transmite: La 10 aprilie 
a avut loc la Palatul Sporturilor 
din Moscova un miting cu prile»- 
jul întoarcerii din Ungaria a de
legației de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice.

Mitingul, la care au participat 
peste 15.000 de persoane, a fost 
deschis de Vladimir Ustinov, se
cretar al Comitetului orășenesc 
Moscova al P.C.U.S.

La miting a rostit o amplă cu
vîntare N. S. Hrușciov, prim-se
cretar al C.C. al P.C.U.S. preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.Ș.

Considerăm că rezultatele vizi
tei făcute de delegația de partid

și 
Mi-

VASnFOQNAM
PRAG A. — La 10 aprilie s-a 

deschis la Praga conferința miniș
trilor Afacerilor Externe ai Repu
blicii Democrate Germane, Repu
blicii Populare Polone și Republi
cii Cehoslovace, la care vor fi 
examinate probleme generale care 
interesează cele trei state. La tra
tative participă Lothar Bolz, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al Afacerilor
Externe al R. D. Germane, Marian 
Naszkowski, ministru ad-interim
al Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Polone, și Vaclav David, ( 
ministrul Afacerilor Externe al Re- ' 
publicii Cehoslovace.,

MOSCOVA. — La invitația Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R,S.S., Qamal Abdel Nasser, 
președintele Republicii Anabe Uni
te Va vizita Uniunea Sovietică la 
sfîrșitul Hunii aprilie.

GENEVA. — La 9 aprilie, la Pa
latul Națiunilor din Geneva s-a 
deschis cea de-a 13-a sesiune a 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa (C.E.E.), la ale cărei lu
crări participă delegații din 29 
țări europene și din Statele Unite 
ale Amcricii.

PARIS. — Zilele acestea a apă
rut l.a Paris un amplu raport în- 

,tocmit de o Comisie specială a 
U.N.E.S.C.O., care a cercetat si
tuația analfabetismului în întrea
ga lume. Potrivit datelor cuprinse 
în acest raport, în momentul de 
față se găsesc în întreaga lume 

i , ■. 700 milioane de analfabeți, dintre
anun,e ca renunța la experien- care cei mai mulți în Asia Cen- 
țele cu armele nucleare. I trală șl de sud și în America Cen-

PHENIAN 10 (Agerpres). — 
La 10 aprilie, guvernul R.P.D. 
Coreene a dat publicității o de
clarație în, care salută hotărîrea 
Uniunii Sovietice de încetare a 
experiențelor cu arme nucleare 
ca o nouă și extrem de impor
tantă contribuție la consolidarea 
păcii și securității mondiale.

„Această măsură a Uniunii So
vietice — se spune în declara
ție — a creat condiții favorabile 
pentru ajungerea la un acord cu 
privire la încetarea experiențelor 
nucleare de către toate țările 
care dețin arme de acest fel. A- 
ceastă nouă inițiativă sovietică 
are sprijinul deplin al guvernu
lui și poporului R.P.D. Coreene“.

In declarație se arată că gut 
vernele Marii Britanii și State
lor Unite trebuie să urmeze 
exemplul Uniunii Sovietice și să

trală și de sud. Uti număr impor- 
tant de neștiutori de carte se gă
sesc, de asemenea, printre popoa
rele coloniale din Africa și chiar 
în țările din Europa de sud.

CAIRO. — Reprezentantul mi
siunii Gemenului la Cairo a decla
rat că la 5 aprilie trupele engleze 
au bombardat și mitraliat satul 
Al-Kamaș, situat in apropierea o- 
roșului Harib. In rîndurile locui
torilor pașnici ai satului s-au în
registrat numeroși morți șl răniți. 

. MOSCOVA..— La 10 aprilie -s-a 
„deschis la Moscova, în Palatul 
Mare al Kremlinului, Conferința 
unională pentru problemele con
strucțiilor, convocată de C.C. al 
P.C.U.S. șa de Consiliul de Mi
niștri ai U.R.S.S.

MOSCOVA. — După cum anun
ță agenția TASS, la Moscova a 
sosit o delegație guvernamentală 
a regatului Maroc pentru a duce 
tratative în probleme comerciale. 
Aceasta este prima delegație ma
rocană oficială care vizitează 
Uniunea Sovietică.

CAIRO. — Reprezentantul ima
mului Omanului la Cairo a de
clarat că. „englezii concentrează 
forțe militare aeriene și trupe pe 
insulele Bahrein, pregătindu-șe 
pentru o nouă agresiune împotrT. 
va orașelor și- satelor Omanului.

KABUL. — La Kabul a fost sem
nat un contract potrivit căruia 
U.R.S.S. va acorda Afganistanului 
un ajutor tehnic la construcția 
unei șosele prin defileul Salang 
(lanțul muntos Hindukuș), I

și guvernamentală a Uniunii So- ... . „
Ungară, a spus N. S. Hrușciov, 
sînt pur și simplu minunate. Im- 
părtășimdu-și impresiile de pe 
urma întîlnirilor cu reprezentan
ții oamenilor muncii unguri, N. 
S. Hrușciov a rei'.evat primirea 
deosebit de cordială făcută mem
brilor delegației de către mutici1' 
torii, țăranii și intelectualii un
guri. Aceste întîlniri, a spus N. 
S. Hrușciov, ne-au insuflat o în
credere și mai mare în trăinicia 
prieteniei dintre popoarele ungar 
și sovietic.

Poporul ungar se situează ferm 
pe pozițiile socialismului, iar oa
menii muncii unguri sprijină po
litica Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar și a guvernului 
său, a spus N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a vorbit cu o 
deosebită căldură despre condu" 
cătorii Ungariei — Janos Kadar, 
Ferenc Munich, Istvan Dobi, a- 
devărați revoluționari, devotat! 
pînă la capăt oauzei clasei mun
citoare și gata să-și consacre 
toate forțele luptei pentru con
struirea socialismului.

Trecînd la problemele de poli
tică externă Hrușciov a amintit 
numeroasele acțiuni de pace ale 
U.R.S.S. îndreptate spre slăbirea 
încordării internaționale și. în 
speciali recenta acțiune a guver‘ 
oului sovietic care a hotărît să 
înceteze în mod unilateral cu în
cepere de la 31 martie 1958 ex
periențele cu arma atomică.

Oamenii de știință din multe 
țări, inclusiv din S.U.A., declară 
categoric că exploziile nucleare 
experimentale nu pot fi ascunse, 
a spus N. S. Hrușciov. Intr-un 
timp cu aceasta era de acord și 
guvernul american ; acum însă el 
și-a schimbat poziția și în ciu
da faptelor, susține că controlul 
asupra exploziilor este cu ne
putință. Guvernul american pune 
tot timpul condiții inacceptabile 
care dovedesc că el nu dorește 
să ajungă la un acord. Dar, a 
continuat N. S. Hrușciov, noi nu 
ne pierdem speranța. Linia noa
stră este clară și avem suficien
tă răbdare.

Noi nu avem pentru ce să ne 
războim, a spus N. S. Hrușciov; 
în lupta noastră avem o altă 
armă — înflorirea economiei na
ționale, ridicarea bunăstării oa
menilor muncii, sporirea produc
ției mărfurilor de consum. N. S. 
Hrușciov a arătat că nu este 
departe timpul cînd Uniunea Sov 
vietică va depăși țările capitalis
te înaintate în ce privește pro
ducția de bunuri materiale pe 
cap de locuitor.
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