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CONSFĂTUIRII DE IA CONSTANTA
A*Mîine sosește în țara noastră
delegația de partid șl

guvernamentală a O P. Polone
Luni 12 mal sosește In Capitală delegația Partidului Munci

toresc Unit Polonez și a Guvernului Republicii Populare Po
lone care, la invitația Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și a Guvernului Republicii Populare Romîne, va 
vizita țara noastră.

Delegația se compune din : Wladyslaw Gomulka, prim secre
tar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, Josef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri 
și membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Edward Ochab, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez și ministru al

Agriculturii, Fellx PIsula, ministrul Industriei Alimentare și al 
Achizițiilor, membru al C.C. al Partidului Țărănesc Unit Po
lonez, Tadeusz Kropczynski, ministru adjunct al Comerțului Ex
terior, Janusz Zambrowicz, ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Polone în R.P. Romînă.

Delegația este însoțită de Maria Wiena, ambasador, director 
general în Ministerul Afacerilor Externe, Josef Czesak, secretar 
al Comisiei Externe a C.C. al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, precum și de Jerszy Grudzinski, ambasador, directorul 
Protocolului Diplomatic din Ministerul Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Gomulka
Prim secretar al C. C. al 

Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Acțiunea organizațiilor de 
bază U.T.M. din unitățile a- 
grlcole socialiste de a con
tribui activ, sub permanenta 
îndrumare a organizațiilor 
de partid, la înfăptuirea 
hotărîrilor Consfătuirii de la 
Constanța, a trezit un larg 
ecou în rîndul tuturor ute- 
miștilor șl tinerilor din agri
cultură din întreaga țară.

Utemiștii, tinerii colecti
viști, întovărășiți, coopera
tori, muncitori și mecaniza
tori din G.A.S. se angajează 
în masă să înfăptuiască o 
serie de obiective impor
tante din planurile de pro
ducție ale unităților în ca
drul cărora își desfășoară 
activitatea.

Discuțiile purtate în ca
drul adunărilor generale 
deschise ale organizațiilor 
de bază U.T.M. sînt carac
terizate de un nestăvilit en
tuziasm tineresc, do hotărî
rea fermă de a traduce în 
fapte angajamentele luate.

Este necesar ca munca de 
mobilizare, de antrenare a 
tinerilor în această acțiune 
tinerească să continua cu 
intensitate în întreaga țară, 
să cuprindă masele largi ale 
tinerilor, astfel îneît să nu 
rămînă nici un tînăr din 
sectorul socialist al agri
culturii care să nu-și asume 
obligația îndeplinirii unui 
obiectiv concret. In același 
timp trebuie desfășurată o 
muncă perseverentă, neîn
treruptă pentru înfăptuirea 
angajamentelor.

Preocuparea comitetelor 
regionale și raionale U.T.M. 
și a organizațiilor de bază 
U.T.M. trebuie să se în
drepte spre îndrumarea 
concretă a tinerilor și spre 
efectuarea unui control ri
guros, repetat al modului în 
care se îndeplinesc angaja
mentele. Numai astfel poate 
fi asigurat succesul acțiunii.

Hotărîrea adunării 
generale a organizației 
de bază U. T. M. și a 

tinerilor din cooperativa 
agricolă de producție 

cu rentă „1 Mai“ 
din comuna Vișina Nouă, 

raionul Corabia, 
regiunea Craiova

Hotărîrea adunării generale

a organizației de bază U.T .M.

și a tinerilor colectiviști

din G.A.C. „Răsăritul Nou“,

satul Horodnicul de sus, raionul

Rădăuți, regiunea Suceava

la

al C.C. al
Gomulka,

Primuî secretar
P.M.U.P., Wladyslaw (
s-a născut la 6 februarie 1905 lă 
Krosno, unde tatăl său lucra ca 
lăcătuș într-o întreprindere petro
liferă. La vîrsta de 14 ani a în
ceput să-și cîștige singur existen
ța, frecventînd în același timp o 
școală serală. In această perioa
dă, Gomulka se încadrează în 
mișcarea socialistă de stînga, iar 
în 1921 organizează asociația 
muncitorească de tineret ,,Pu
terea". Din tinerețe el intră în 
rîndurile Partidului Comunist Po. 
lonez și ia parte Ia lupta revolu
ționară a acestuia. In 1926, este 
ales secretar al Sindicatului mun
citorilor petroliști din Drochobicz. 

i In ajunul putch-ului fascist din

Polonia din mai 1926, Wladyslaw 
Gomulka este arestat, dar sub 
presiunea maselor, procurorul îl 
eliberează din închisoare. Mai 
tîrziu, Wladyslaw Gomulka devi
ne unul din conducătorii aripei 
de stînga a sindicatelor din Var
șovia, unde lucrează ca secretar 
al sindicatului muncitorilor din 
industria chimică. In 1931 el este 
ales secretar al Comitetului orga
nizatoric al aripei de stînga a 
sindicatului și lucrează printre 
minerii din bazinul Dombrowski 
din Silezia, printre metalurgiștii 
din Silezia și textil'știi din Lodz.

In 1932 Wladyslaw Gomulka 
este arestat și condamnat la pa-

(Continuare în pag. 4-a)

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, J. Cyran
kiewicz s-a născut la 23 aprilie 
1911 la Tornow. După terminarea 
liceului intră în facultatea de 
drept a Universității Jagelone din 
Cracovia. Fiind încă student, J. 
Cyrankiewicz activează intens în 
organizația socialistă a tineretu
lui, iar mai tîrziu intră în rîndu
rile Partidului Socialist Polonez. 
In această perioadă desfășoară 
activitate publicistică și este re
dactor al uneia din cele mai vechi 
publicații socialiste, „înainte".

Din 1935 pînă în 1939, J. Cy
rankiewicz este secretar al Corni, 
telului Regional Muncitoresc Cra
covia al Partidului Socialist Po
lonez. El este unul din organiza-

torit grevei generale de solidari
tate cu țăranii greviști din 1937. 
In septembrie 1939 ia parte la 
lupta împotriva ocupanților hitle- 
riști și este arestat de hitleriști,

(Continuare in pag. 4-a)

Azi dimineață te deschide 
Casa de Cultură a Sindicatelor din 
Capitală reuniunea internațională 
a reporterilor organizată de Uniu
nea Ziariștilor din R.P. Romînă.

Participanții vor dezbate pro
bleme profesionale pe tema : „Re
portajul — mijloc de cunoaștere și 
înțelegere între popoare“.

La reuniune iau parte ziariști 
din țările Europei, Asiei și Ame
rica. Sînt prezenți, între alții, 
reporteri din Suedia, U.RSS., 
R.F. Germană, Franța, R.P. Chi
neză, Mexic, R. Cehoslovacă, Gre
cia, Canada, R.D. Germană, Brazi
lia, RJ). Vietnam, R.P. Mongolă, 
R.P.D. Coreeană, RJ1, Ungară.

BINE AȚI VENIT,
DRAGI OASPEȚI!

< Tineretul nostru, împreună 
<? cu întregul popor, salută cu 
v căldură sosirea în R.P.R. a 
v delegației de partid și guver- 
<? namentale a R. P. Polonă în 
<2 frunte cu Wladyslaw Gomulka, 
v prim secretar al Comitetului 
v Central al Partidului Muncito- 
<2 resc Unit Polonez și J. Cyran- 
<2 kiewicz, președintele Consiliu- 
x lui de Miniștri al R. P. Polo- 
<2 ne. Cu prilejul vizitei pe care 
v o fac în țara noastră, poporul 
x nostru adresează înalților oas- 
\ peți tradiționalul : „Bine ați 
\ venit în patria noastră“ 1
x In timpul vizitei pe care o 
\ vor face, înaljii oaspeți vor a- 
X vea prilejul de a cunoaște mai 
x îndeaproape viața nouă, preo- 
a cupările constructive ale po- 
x porului romîn, succesele obți- 
X nute de oamenii muncii din 
X țara noastră, sub conducerea 
z, Partidului Muncitoresc Ro
zi mîn, în construirea sociaiis- 
a mulul.

Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Polonă, 
care fac parte din marele la
găr al păcii și socialismului 
în frunte cu U.R.S.S., oame
nii muncii din cele două țări 
ale noastre luptă pentru o 
cauză comună, pentru un țel 
comun. Ele pășesc tot înain
te pe drumul socialismului. In 
ambele țări orînduirea de stat 
se caracterizează prin aceea 
că la putere se alla clasa mun
citoare, in alianță cu țărăni
mea muncitoare, că forța con
ducătoare este partidul clasei 
muncitoare.

La baza relațiilor dintre 
R. P. Romînă și R. P. Polo
nă — relații de tip nou, creia
te pentru prima oară în isto
rie în cadrul lagărului socia
list în frunte cu Uniunea So
vietică — stau principiile in
ternaționalismului proletar, 
ale egalității în drepturi, res
pectării independenței și suve-

Noi, utemiștif și tinerii din G.A.C. „Răsăritul 
Nou“, studiind documentele Consfătuirii de la Con-, 
stanța și analizînd posibilitățile concrete pentru dez
voltarea gospodăriei noastre și mărirea rentabilității 
ei, am luat următoarea hotărîre :

Cele două echipe de 
tineret care fac parte din 
brigada statutară a gospo

dăriei vor realiza anul a- 
cesta următoarele s

Echipa de tineret ca
re lucrează la cîmp for
mată din 25 de tineri, va 
lucra anul acesta din to
talul suprafeței gospodă
riei de 300 hectare, o su
prafață de 50 hectare tea 
ren însămînțat cu grîu, 
porumb și cartofi. Apli- 
cînd regulile agrotehnice 
înaintate, de pe această 
suprafață vom obține o 
producție medie cu 100 
pînă la 300 kg. la ha. pes
te media planificată pe 
gospodărie, la cereale, iat 
la cartofi vom obțină cu 
1.000 pînă la 2.000 kg. lai 
ha. peste media planifi
cată.

Echipa de tineret ca
re lucrează în sectorul 
zootehnic se angajează ci 
printr-o furajare rațională, 
în funcție de productivita
tea fiecărei vaci cu lapte 
și prin asigurarea igienei 
în grajd să obțină de la 
cele șapte vaci proprieta
te obștească o producție

Noi, u tem iști! și tineri cooperatori din cooperativa 
agricolă de producție cu rentă „1 Mai", comuna Vi
șina Nouă, raionul Corabia, regiunea Craiova, dînd o 
înaltă prețuire sarcinilor ce ne revin nouă, tinerilor 
cooperatori, din documentele Consfătuirii de la Con
stanța, am hotărît să înfăptuim următoarele;

— Să lucrăm o suprafa
ță de două hectare cu po-* 
rumb dublu hibrid și un 
hectar cu sfeclă de zahăr 
din suprafața totală de 20 
de heotare însămânțate cu 
aceste culturi, de pe care 
să obținem o producție 
medie de 7.000 kilograme 
porumb boabe la hectar, 
față de 3000 kilograme cît 
se prevede în planul de 
producție al cooperativei 
și 32.000 kilograme sfeclă 
de zahăr, față de 18.000 
kilograme planificate.

Pentru realizarea aces
tor producții, socotite re
cord prin părțile noastre, 
vom efectua următoarele 
lucrări:

— Vom Iriga suprafe
țele de porumb și sfeclă 
de zahăr din „loturile de 
muncă ale tineretului“, 
precum și o suprafață de 
5 hectare însămânțată cu 
porumb dublu hibrid.

•— Vom executa cel pu
țin patru prașile la po
rumb și cel puțin 5 pra- 
șile la sfecla de zahăr.

— La sfecla de zahăr
vom executa răritul și bu- _ y____ __ r____ t„
chetațul, iar la cultura porumbului polenizarea arti- anuală cu 200—300 litri lapte mai mare ca media 
ficială suplimentară. anuală planificată pe gospodărie.

<— Pentru dezvoltarea multilaterală a cooperativei De la cele opt scroafe de prăsilă, Tespectînd
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Din hotărîrea adunării 
generale a organizației 
de bază U. T. M. și a 

tinerilor din întovărășirea 
agricolă „16 Februarie 
1933“, comuna Tansa, 

raionul Negrești, 
regiunea lași

• Vom plivi suprafața de 
145 ha. de grîu din cele 345 
ha. ale întovărășirii, supra
fața de 5 ha. orz de toamnă 
din cele 10 ha. cît are înto
vărășirea, suprafața de 10 
ha. orz de primăvară din to-

VIZITELE DELEGAȚIEI 
parlamentare a R. Cehoslovace
® Primirea la Consiliul 
membrii Biroului Marii 

de la
Președîntele Consiliului de MI. 

niștri al R. P. Romîne, tovarășul 
Chivu Stoica, a primit sîmbătă la

de Miniștri al R. P. Romîne ® Intîlnirea cu 
Adunări Naționale a R. P. Romîne S Recepția 
Palatul Marii Adunări Naționale
amiază Ia Consiliul de Miniștri 
pe membrii delegației Adunării 
Naționale a R. Cehoslovace în 
frunte cu tovarășul Josef Valo, 
vicepreședinte al Adunării Națio
nale, care fac o vizită în țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne.

La primire au fost de față to
varășii Emil Bodnăraș, Alexandru 
Moghioroș, Ștefan Voitec, Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
Avram Bunaciu, ministrul Aface
rilor Externe, Mihai Florescu, mi
nistrul Industriei Petrolului și 
Chimiei, Marcel Popescu, minis
trul Comerțului, Petre Drăgoies
cu și Tiță Florea, vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, Dionisie Ionescu,

ministrul Ceremonialului de Stat, 
întrevederea s-a desfășurat în- 

țr-o atmosferă prietenească.
★

Sîmbătă după amiază la Pala, 
tul Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne a avut loc o întîl- 
nire între membrii Biroului Marii 
Adunări Naționale, tovarășii Con
stantin Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunări Naționale, Petre 
Drăgoiescu și Tiță Florea, vice
președinți și reprezentanți ai co
misiilor permanente ale Marii A- 
dunări Naționale cu membrii de
legației parlamentare a R. Ceho
slovace, care ne vizitează țara, în 
frunte cu Josef Valo, vicepreșe-

Prin capitalele lumii

(Continuare în pag. 3-a)

ranitățH de stat și neameste
cului în treburile interne ale 
altor state.

Poporul nostru apreciază 
realizările obținute de oamenii 
muncii din R. P. Polonă, în 
anii regimului de democrație 
populară. Producția industriei 
socialiste a țării prietene a 
luat un puternic avînt, între- 
cînd cu mult volumul produc
ției antebelice, 
de după război 
iate în Polonia 
ale industriei constructoare de 
mașini — construcții navale, 
construcția de mașini unelte 
grele, de automobile, tractoa
re, turbine, puternice motoare 
electrice, utilaj minier, combi
ne cerealiere. In satele polo
neze s-au ridicat școli, cine
matografe, case de cultură, are

„Scînteia tineretului**
(Continuare în pag. 4-a)

In perioada 
au fost ere. 
noi ramuri

Un oraș, întocmai ca și ma
rea, întocmai ca și cerul, 
este mereu același și totuși 

mereu altul. Ca și inepuizabila 
gamă a verdelui marin și a al- 
bastrului ceresc, paleta nuanțe-: 
lor „citadinului“ se deschide ne
limitată.

Am văzut Varșovia în toate 
orele zilei și în toate orele nop
ții. Și cu cît mai mult timp se 
scurge de cînd ne-am despărțit, 
cu atât mai des mă încearcă 
nostalgia pentru orașul care mi-a 
pricinuit atîtea și atît de puter
nica emoții, care mi-a impus a- 
tîtea grave reflecții intime, ds 
neuitat.

In Varșovia am simțit mai in
tens ca oriunde, cu propria-mi 
inimă și am pătruns mai adînc 
ca oricînd, cu propria-mi jude
cată, ce înseamnă pustietoarea 
durere a războiului, ce a însem
nat monstruoasa existență a fas
cismului la fel de sălbatic și de 
nemilos ca și calamitățile geolo
gica ale inconștientei naturi.

Era în ziua în care prietenii 
polonezi au ținut să-mi 
arate semnele marilor dra

me trăite de Varșovia în cel de 
al doilea război mondial. Era

In amurg și lumina muiată tn 
sîngo se întindea ca o vopsea 
subțire pe ziduri, pe ferestre, pe 
caldarîm. Treceam printr-o pia
ță largă și pustie cînd m-am 
oprit, deodată, înfiorat. Aveam 
în față un ciudat mausoleu. Co
loane de marmoră răsărind din 
pămînt — ca niște colți retezați 
— încolăcite de lanțuri de fier, 
și un acoperiș de piatră. O in
scripție în marmoră, jerbe proas
pete de flori și un ostaș nemiș
cat, de gardă. „Ce idee impre
sionantă — m-am gîndit și am 
împărtășit gîndul însoțitorilor. 
Aici se vede mîna unui arhi
tect original și inspirat“.

Există o penibilă naivitate tu
ristică de care avea să-mi fie 
rușine. Aici nu construise nimeni 
nimic. Aici mîna „originală" și 
„inspirată" a arhitectului, fusese 
mîna distrugătoare a războiului. 
Piața largă și goală din fața 
noastră nu fusese niciodată o 
piață. Aici fusese o uriașă clădi
re militară din care n-au mai 
rămas decît aceste coloane de 
marmoră retezate și acest plan- 
șeu.

Din aceste ruine evocatoare, 
varșovienii au făcut „Monumen
tul eroului necunoscut“.

Rătăceam în amurgul acelei 
zile pe străzile Varșoviei sub im
presia puternicelor emoții, și 
plimbarea aceasta mi se părea o 
plimbare printr-un oraș pustiu. 
Aflîndu-ne, fără să știu, pe ar
tere secundare, nu mai întîlneam 
nici un om. întrezărind în a- 
ceasta o sinistră semnificație, 
i-am întrebat pe însoțitori:

— Unde sînt oamenii ?
Ințelegîndu-mi probabil senti

mentele, tovarășii mei de drum 
au zîmbit și m-au liniștit.

Varșovia a fost apoi mereu a- 
ceasta și totuși, mereu alta.

A doua zi de dimineață, în- 
tr-un strălucitor început 
da duminică, i-am văzut 

pa varșovieni. Pe toți deodată, 
îneît parcă un spiriduș poznaș 
mi-i scosese în cale ca să mă 
convingă că Varșovia trăiește, că 
a bogat populată, că viața circu
lă din noii tumultoasă, prin toa
te arterele. Varșovia își revărsa
se întreaga populație, într-un mi
rific joc de culori, pe malurile 
largi ale Vistulei. De pe arcurile

DUMITRU POPESCU

Sirena — simbolul Varșoviei(Continuare în pag. 4-a)



€c nc-au transmis 
SATELIȚII ?

Pentru prima oară în isto- 
fia omenirii la 3 octombrie 
1957, a fost înfăptuit un gran
dios experiment științific — e- 
fectuarea lansării primului sa
telit artificial din lume al Pă
mîntului. Datorită muncii și 
geniului creator al oamenilor 
sovietici a fost creat pentru 
prima oară un corp cosmic ar
tificial. La 3 noiembrie 1957 
a fost lansat cel de-al doilea 
satelit artificial sovietic al 
Pămîntului. Sateliții au fost 
înzestrați cu o variată apara
tură științifică.

Lansarea cu succes a pri
milor sateliți artificiali ai Pă
mîntului marchează pătrunde
rea omului în spațiul cosmic. 
Sateliții artificiali au deschis 
cele mai largi perspective pen
tru înfăptuirea unei serii în
tregi de cercetări științifice 
dintre cele mal însemnate.

Una din paginile „Pravdei" 
de acum citva timp este dedi
cată analizării clto-rva rezul
tate ale cercetărilor științifice 
efectuate cu ajutorul celor doi 
sateliți artificiali ai pămin- 
tului.

Dorind a informa cititorii 
noștri asupra rezultatelor do- 
bîndite cu ajutorul sateliților 
artificiali ai pămîntului publi
căm în pagina de astăzi cite
va noi date dobindite în stu
diul razelor cosmice, urmind 
ca într-un număr viitor să ex
punem deosebit de interesan
tele concluzii ce au reeșit 
urma cercetărilor biologice 
fectuate cu cei doi sateliți 
tificiali ai pămîntului.

In 
e- 

ar-.

Pentru studierea radiației cos
mice pe bordul celui de al doilea 
satelit artificial au fost montate 
două aparate care au înregistrat 
numărul particolelor acestei radia
ții. In cursul evoluției sale în ju
rul pămîntului, sațglitul a trecut 
la distanțe diferite de suprafața 
lui. Din această cauză, măsurăto
rile asupra razelor cosmice, efec
tuate de pe satelit, au permis 
stabilirea modului în care numă
rul particolelor variază în func
ție de altitudine.

După cum a rezultat din mate
rialele culese, de la înălțimea mi
nimă a orbitei (225 km), pînă la 
altitudinea de 700 km., s-a înre
gistrat intensificarea cu aproxi
mativ 40% a radiației cosmice. 
Această creștere‘este determinată 
în primul rînd de circumstanța 
că pe măsura creșterii înălțimii 
se micșorează acțiunea de ecra
nizare a pămîntului, și razele 

, , ......... i să
aparat dintr-un număr 
de diferite direcții, 

magnetic al pămîntului 
de asemenea o piedică 
radiația cosmică să a- 

pămînt. Devierile parti
colelor razelor cosmice în cîmpul 
magnetic al pămîntului au ca 
urmare că iiecare punct de pe 
suprafața pămîntului, dintr-o a- 
numită direcție, poate fi atns 
numai de particolele a căror e- 
nergie este mai mare decît o anu
mită mărime. Este natural că cu 
cît mai mult ne îndepărtăm de 
pămînt cu atît mai slab devine 
cîmpul magnetic și cu atît mai 
puțin acționează el asupra raze
lor cosmice. Calculele arată că 
creșterea intensității razelor cos
mice în funcție de înălțime, de
terminată în timpul evoluției sa
telitului. poate fi explicată prin 
cauzele mai sus arătate.

................. , Și 
cosmice capătă posibilitatea 
ajungă Ia 
mai mare

Cîmpul 
constituie 
pentru ca 
jungă pe

La studierea razelor cosmice, cu 
ajutorul aparatajului instalat pe 
satelit, s-a putut determina de a- 
semenea modul în care intensita
tea razelor cosmice variază în 
funcție de latitudine și longitu
dine. Aceasta permite să se obți
nă noi date despre cîmpul mag
netic al pămintu'lui. Măsurarea 
cîmpului magnetic pe suprafața 
pămîntului oferă posibilitatea să 
ne facem o imagine despre carac
terul magnetismului terestru și să 
presupunem ce cîmp magnetic ar 
trebui să existe la mari distanțe 
de pămînt. Pornind de la aceasta 
se poate calcula repartizarea pro
babilă a intensității razelor cos
mice pe suprafața'pămîntului. In 
special se pot indica liniile inten
sității permanente a razelor cos
mice (izocosme). Măsurătorile a- 
supra razelor cosmice efectuate 
in timpul evoluției satelitului au 
arătat că liniile intensității per
manente, obținute pe cale experi
mentală și calculate pe baze teo
retice, se deosebesc în mod esen
țial. Acest rezultat coincide întoc
mai cu concluziile fizicianului a- 
merican Simpson, care a organi
zat un mare număr de zboruri ale 
unor avioane de mare altitudine 
în regiuni ecuatoriale. Ele au a- 
rătat că ecuatorul stabilit cu aju
torul razelor cosmice, nu coinci
de cu ecuatorul geomagnetic.

In consecință există o diferență 
considerabilă între caracteristicile 
cîmpului magnetic terestru, obți
nut pe de o parte cu ajutorul ra
zelor cosmice și, pe de altă par
te, pe calea măsurării cîmpului 
magnetic pe suprafața pămîntu
lui. Aceste diferențe se explică 
prin faptul că traiectoria mișcării 
razelor cosmice este determinată 
de cîmpul magnetic la înălțimi 
foarte mari, în timp ce măsurarea 
nemijlocită caracterizează cîmpul 
magnetic în apropierea suprafeței 
pămîntului. Razele cosmice per
mit „tatonarea“ cîmpului magne
tic terestru la mari distanțe de 
pămint, ceea ce oferă posibilita
tea folosirii unei noi metode pen
tru studierea cîmpului magnetic 
al pămîntului și a sistemelor cu
rentelor electrice în atmosfera 
înaltă.

Observațiile făcute asupra ra
zelor cosmice de pe satelit, au 
permis de asemenea să se înre
gistreze oscilațiile (variațiile) in
tensității acestei radiații. Aceste 
variații, după cît se pare, sînt le
gate de starea mediului interpla
netar din apropierea pămîntului. 
S-a înregistrat un caz de crește
re bruscă (cu 50%) a numărului 
particolelor radiației cosmice, tn 
același timp stațiile terestre n-au 
observat în acea perioadă o mă
rire substanțiaă a intensivității 
radiației cosmice. In prezent se 
studiază în mod detailat acest fe
nomen. Este posibil că el a fost 
provocat de generarea în soare a 
unor particole de raze cosmice 
de energii mici (în mare măsură 
absorbite de atmosfera pămîntu
lui), sau satelitul a nimerit într-un 
șuvoi de electroni cu energii mari 
(legat de radiația corpusculnră a 
soarelui) Asemenea fenomene 
n-au putut fi înregistrate pînă în 
prezent, deoarece aparatajul pen
tru observația îndelungată a ra
zelor cosmice a fost instalat nu
mai pe suprafața pămîntului. Sa
teliții artificiali ai pămîntului 
permit pentru prima oară efec
tuarea unor cercetări complecte 
asupra radiației cosmice primare.

PASIUNE
Ce ne declară acad. prof. dr. A. Kreindler
și organizare în muncă

Ce putem face pentru a trăi mai mult P — Această între
bare a frămîntat omenirea din cele mai vechi timpuri și pu
tem spune că aceste frămîntări nu au fost inutile căci azi in
tr-adevăr omul trăiește în medie mai mult decît acum cîteva 
secole. Durata medie a vieții a oresout mult în ultimele dece
nii grație marilor descoperiri făcute de oamenii de știință. 
Multe boli irrfecțioase se vindecă astăzi datorită antibioticelor, 
mortalitatea infantilă scade mereu, iar bolile parazitare, cum e 
malaria, datorită aplicării insecticidelor, în multe părți din lu
me sînt pe cale de dispariție. S-ar mai putea da în felul ace
sta încă multe alte exemple care să arate că omul este din ce 
în ce mai des victorios în lupta continuă pe care o duce cu 
moartea.

Durata medie a vieții se prelungește deci azi prin faptul 
că sîntem din ce în ce mai bine înarmați împotriva bolilor și a 
consecințelor lor de multe ori mortale. In această direcție un 
mare efort îl depune marea armată a cercetătorilor din dome
niul științelor medicale, care se străduiesc mereu să găsească 
cele mai potrivite mijloace pentru a evita bolile sau pentru a 
le vindeca. Dacă nu ne vom îmbolnăvi, sau dacă îmbolnăvin- 
du-ne ne vom putea vindeca pe deplin, vom trăi mai mult.

Dar medicii și biologii nu vor numai atît, nu vor numai să 
a individului prin evitarea

8.000 calcule 
P E

Mașina de calculat T. 520, de cu. 
rtnd construită tn Cehoslovacia, 
execută 20 de operațiuni. Ea de
ține astăzi primatul mondial în 
domeniul mașinilor releu de acest 
tip. Pentru operațiile complicate și 
numeroase de acest gen se folo
sesc de obicei în întreaga lume 
mașini electronice care sînt nu nu. 
mal cu mult mal mari dar tot
odată mult mal scumpe. Realiza
rea unei Instalații atît de perfec
ționate a cerut multă pricepere din 
partea tehnicienilor. Timp de 2 
ani au dunat numai probele de 
construcție a releurilor pentru a 
asigura mașinii o viteză de ac
țiune care să asigure pînă la 8000

de calcule pe oră. Noua mașină de 
calculat are 900 de releuri prin 
care trec circa 20 de kilometri de 
sîrmă de legătură.

obțină o prelungire a vieții medii 
sau vindecarea 
bolilor sale, nu 
vor numai să îm
piedice moartea 
timpurie cauzată 
de boală. Ei vor 
să devenim mult 
mai 
meni 
Deci, 
bolile 
gem la 
cit mai 
tată și această 
vîrstă să fie însoțită cît mai tîrziu de fenomenele obișnuite și de
seori penibile ale bătrîneții.

Oamenii de știință din țara noastră s-au ocupat de mult de 
problema bătrîneții. Prof. Gh. Marinescu, marele nostru om de 
știință, a crezut că principalul fenomen care stă la baza pro
cesului de îmbătrînire este o modificare particulară a coloizilor 
celulari. Acad. C. I. Parhon, care 
de problema bătrîneții crede că un rol esențial îl joacă 
ales glandele endoorine.

Nu mă îndoiesc că eforturile multiple ale oamenilor de ști
ință din întreaga lume vor reuși să ne indice și mijloacele prin 
care, pe de o parte să ajungem la o vîrstă înaintată, și pe de 
altă parte, odată ajunși la această vîrstă, să rămînem tineri.

Lupta împotriva bolilor care scurtează viața omului, lupta 
împotriva bătrîneții preocupă însă și trebuie să preocupe în 
primul rînd pe medici și pe biologi. Noi nu avem decît să ne 
supunem măsurilor pe care le preconizează ei.

Dar pentru fiecare dintre noi se mai pune încă și o altă 
problemă și anume aceea de a ști prin ce putem contribui noi 
înșine la prelungirea vieții noastre. Fiecare dintre noi se naște 
cu un anumit potențial biologic pe care ni-1 încredințează na
tura și noi îl putem cheltui în mod chibzuit sau dimpotrivă să-l 
cheltuim nesăbuit. Omul este un animal care poate judeoa, care 
poate să folosească experiența pe care au acumulat-o întregul 
șir de generații care l-au precedat precum și pe care le-a adu
nat el însuși în oursul vieții.

Cred că un rol foarte important în prelungirea vieții îl are 
între altele și felul în care omul știe să-și organizeze felul de 
trai și în cele ce urmează voi face cîteva considerații din punc
tul de vedere al unuia care se ocupă de multă vreme de stu
diul funcțiunilor sistemului nervos.

Munca pe care o facfem, profesiunea pe care ne-o alegem, 
trebuie să ne intereseze, s-o facem cu dragoste și cu interes. 
Altfel efortul pe care-1 facem nu este suficient de compensat 
și în creierul nostru iau naștere anumite procese fiziologice 
care se repercută defavorabil asupra întregului organism. Pro
cesul de excitație care stă la baza efortului în procesul muncii, 
fie că ea e intelectuală sau că e manuală, este însoțit, în ca
zul că această muncă nu suscită în suficientă măsură satisfac
ția noastră, de procese de inhibiție pe scoarță și de aci pot 
lua naștere situații conflictuale. Ele se repercută asupra între
gului organism și pot da naștere chiar la boli organice, cum e 
ulcerul, hipertensiunea arterială și altele. Atitudinea noastră 
față de munca pe care o facem, satisfacția pe care știm s-o cu
legem de pe urma eforturilor în munca noastră, pot constitui 
după mine un factor de seamă nu numai în evitarea bolilor, 
care ne pot scurta viața, dar și în însăși prelungirea vieții.

Munca trebuie să fie pe de altă parte ordonată și niciodată 
nu trebuie să fie uitată capacita tea noastră funcțională, ca și 
capacitatea funcțională a celulelor scoarței cerebrale. în această 
privință există desigur și mari variații individuale, unii avînd în 
capitalul lor biologic prevăzută o capacitate funcțională mai 
mare a organelor, alții o capacitate mai mică. Intensitatea muncii 
va trebui deci adaptată acestor variații individuale ale capacității 
funcționale.

tîrziu oa- 
bătrîni. 
evitînd 

să ajun- 
o vîrstă 

înain-

Un punct foar
te important în 
organizarea unui 
fel de viață care 
să ducă la o 
prelungire a vie
ții o are și felul 
în caro știm 
să întrebuințăm 
timpul liber, tim
pul rezervat o- 
dihnei și proce
sului de refa
cere al organis
mului după e- 
fortul depus în
muncă. Pentru muncitorul intelectual sînt deosebit de însemnate 
exercițiile fizice, sportul, dar desigur sub forma unei partici
pări active și nu numai asistînd la performanțele făcute de al
ții. Sportul bine chibzuit și bine dozat este de o mare însem
nătate pentru păstrarea sănătății și deci a prelungirii vieții. 
Spun bine chibzuit căci mulți nu găsesc în această privință mă
sura justă. Am impresia că în

Tehnicianul H. CIU- 
RARU din București 
ne roagă să publi
căm în ziar citeva 
informații în legătură 
cu ultimele teorii a- 
supra vîrstei pămîn- 
tului.

Răspunzînd 
ței cititorului 
vom publica 
mente dintr-o 
tă declarație

dorin- 
nostru 

frag- 
recen- 

a u- 
nui cunoscut oceano- 
graf sovietic cu pri
vire ia cîteva noi 
concluzii asupra isto
riei planetei noastre.

Oceanologul Lev 
Zenkevici, membru 
corespondent al A- 
cademiei de Științe a 
U.R.S.S. a ajuns la 
concluzia că pentru 
ca viata de pe pă
mînt să devină așa 
cum o vedem astăzi, 
planeta noastră tre
buia să se formeze 
cu cel puțin 10 mi
liarde de ani în ur
mă. Oceanologul so
vietic a subliniat fap
tul că această ipo
teză este confirmată 
de studierea depune
rilor de pe fundul o- 
ceanului. După cum 
a declarat Lev Zen
kevici s-a calculat că

în timp de 1.000 de 
api pe fundul ocea
nului se depun pînă 
la 3 mm aluviuni de 
proveniență vegetală 
și animală.

După cum știați, 
conform cercetărilor 
efectuate cu ajuto- 
rul energiei nucleare, 
vîrsta pămîntului ar 
fi de 5 miliarde de 
ani. Savantul sovie
tic a declarat însă că 
cercetările pe fun
dul oceanului dau in
dicații mai precise 
decît acelea efectua
te cu 
atomic“ 
Tocmai de aceea 
viitorul apropiat 
vor face explorări 
o mare adîncime 
fundul oceanului.

In ceea ce prive
ște modul de cerce
tare a fundului o- 
ceanului, aceleași 
știri ne transmit sis
temul de luciii al oa
menilor de știință 
sovietici. Astfel ei 
folosesc pentru cerce
tarea 
nului 
gice 
ror

„Ceasornicul
cu uraniu.

ÎP 
se 
la 
în

fundului ocea- 
tuburi geolo- 

speciale a că- 
functionare se

bazează pe principiul 
loviturii de berbec. 
Acest tub. se prezintă , 
ca o „seringă" care 
este ooborîtă la fund 
de pe bordul navei. 
Apa presează cu u- 
riașă pytere asupra 
pistonului „seringii“ 
și este suficient să s« 
apese pe maneta de. 
pornire pentru ca „ 
cui" — un tub me-1 
talie rezistent — să 
se împlînte adînc în 
fundul oceanului. 
Proba de rocă luată 
în acest fel este ri
dicată pe bordul na
vei. In prezent se 
construiește un tub 
geologio cu ajutorul 
căruia se va putea 
flătrunde în straturi- 
e de pe fundul ocea

nului pînă la 100 me
tri. Aceasta va per
mite studierea epoci
lor geologice care cu
prind o perioadă în
tre 3 și 4 miliarde 
ani.

In viitorul apropiat 
— a declarat prof. 
Lev Zankevici — oa
menii de știință so
vietici vor avea |a 
dispoziție mijloa," 
pentru forarea fundi 
lui oceanului la orice 
adîncime.

Un tren etajatdictonul latin : „O minte sănă
toasă

corp 
accentul 
totuși pe minte 
Și proverbul 

nostru care spu
ne „unde nu-i 
cap vai de pi
cioare“ cred că 
constituie un 
bun corectiv 

pentru toate e- 
xagerările deri
vate dintr-o ex. 

cesivă aderare la perceptele dictonului latin. Dar nu numai spor
tul, ci și lecturile, care ne ins truiesc și ne complectează în timpul 
liber și preocupările noastre pro fesionale, schimbul de idei cu alți 
oameni etc. fac ca să se producă în scoarța noastră cerebrală pro
cese fiziologice armonice, bine echilibrate, care contribuie la des
fășurarea armonioasă a proceselor în întregul organism. Deci nu 
numai igiena muncii constituie un factor irAportant în prelungi
rea vieții, ci și organizarea ra țională a odihnei, aș zice igiena 
odihnei, constituie și ea un factor tot atît de însemnat.

Raportul just dintre muncă și 
odihnă și organizarea lor rațio
nală constituie o preocupare 
continuă a statului nostru de
mocrat-popular și nu mă în- 
doieso că statele socialiste vor 
aduce datorită condițiilor de 
viață care se îmbunătățesc me
reu, o contribuție însemnată 
la problema prelungirii vieții ; 
tinerii noștri de astăzi vor trăi 
mai mult și vor îmbătrîni mai 
tîrziu.

se ocupă de multi ani de zile 
mai

io carte tehnică

gului organism și pot da naștere chiar la boli organice, 
ulcerul, hipertensiunea arterială și altele. Atitudinea

Cea mai mare viteză

Reologie, reometrie — no
țiuni noi legate de determină
rile efectuate asupra maselor 
plastice, produselor petrolife
re și asupra tuturor fluidelor.

Cartea „Vîscozimetrie și ele
mente de teorie a vîscozită- 
ții" de Max Solomon, apărută 
în Editura Tehnică tratează ' 
aceste noțiuni în cadrul ge
neral al teoriei și practicii 
vîscozimetrice.

Prezentînd bazele teoretice 
ale vîscozimetriei șl descriind 
apoi aparatele și metodele de 
mînuire, de etalonare și de 
interpretare a rezultatelor, 
cartea aceasta este utilă cer
cetătorilor fizicieni și chimiști 
și tuturor celor ce lucrează în 
problemele petrolului, maselor 
plastice, în laboratoarele de 
analize și în controlul pro
ducției de lubrefianți, combu
stibili, cauciuc, lacuri, vopsele, 

■ cerneluri, produse alimentare.

1:

i

intr-un 
sănătos“ 

cade

Pe căile fera
te ale R. D. Ger. 
mane au început 
să circule cu 
regularitate tre
nuri de călători 
de tip nou.

Acest tren 
secționat cu e- 
taj a fost cons
truit în între
prinderea „LO-
VA“. Lungimea trenului este de 
210 metri. El are 1.300 locuri pe 
scaune adică de două ori mai 
mult decît într-un tren accelerat 
obișnuit, deși acesta este cu 20 
de metri mai lung decît trenul 
etajat.

In noul tren, Ia un loc revin

202 kg. greutatea trenului, fată 
de 600 kg. ia un tren obișnuit. A- 
xele pentru roți la noul tren nu 
se montează sub caroseria va
goanelor, ci sub vagoane-căru- 
cioare scurte, intercalate, care 
servesc în același timp ca sprijin 
și ca intrare.

Oînd prof. Th. Burghele este alături, tinerii chirurgi sînt mult mai siguri.

DIN UNIVERS (III) *’
După cum s-a mal arătat, con- 

aluziile atît de surprinzătoare ale 
teoriei relativității au oferit scrii
torilor de știință fantastică un ma. 
terial de-a dreptul inepuizabil, in- 
tr-o asemenea povestire este vor. 
ba de racheta fotonică care se în
toarce pe pămint, venind cu 
259.000 kmjs dintr-o îndelungată 
expediție In cosmos. Nerăbdători, 
astronauțll cercetează pămlntul cu 
ajutorul unor telescbape electro
nice extrem de puternice. Curlnd. 
ei disting și amănuntele : orașe, 
vapoare, case, mașini și chiar oa
meni.

Dar deodată el izbucnesc cu toții 
tn hohote de rîs, căci ceea ce văd 
întrece orice închipuire și oare mat 
degrabă un film cu desene anima- 
te decît lumea bine orlnduită pe 
care au oărăsit-A cu citva timp In 
urmă. Străzile care sȘrăbat orașe
le In direcția d* zba’ a rachetei, 
par toate exagerat de largi și de

scurte, tn timp ce bulevardele 
transversale au devenit niște ulițe 
lungi foarte înguste. Cit despre 
persoanele care se văd prin tele
scop, ele par atît de turtite, Incit 
seamănă mal degrabă cu niște 
sclnduri decît cu oameni In carne 
și oase. O mașină scurtă și tur
tită parcă tn urma unei groaznice 
ciocniri, cotește de pe o stradă 
largă Intr.o uliță îngustă șl In 
aceeași clipă vehiculul se alungeș
te ca burduful unui acordeon în
tins de o tortă nevăzută și devine 
un tel de rimă lungă șl îngustă. 
La intersecția străzilor e postat un 
milițian ; bietul, are mîinile extrem 
de lungi. Dar imediat ce se în
toarce cu W grade pentru a dirija 
circulația, mîinile sale întinse se 
contractă de parcă ar fi de cau
ciuc. Cauciuc /... acesta este cuvln- 
tul. Toată această lume pare de

gumă. Este greu de priceput ce 
s-o fi Intlmplat cu bietul Pămînt și 
astronautii au toate motivele ca să 
fie tngrijorafl. Dar imediat după 
aterizarea lor, ei constată cu bucu
rie că nimic, dar absolut nimic, nu 
s-a schimbat In înfățișarea lucru
rilor șl a oamenilor.

Așadar, totul nu a fost decît un 
vis, o halucinație ?

Nicidecum 1

•H
Lăslnd la o parte faptul că o 

rachetă care s-ar deplasa cu o ase
menea viteză ar depăși Pămintul 
într-o clipă, povestirea de mai sus 
are totuși o bază riguros științi
fică care rezultă din teoria relati
vității.

Să urmărim raționamentul care 
conduce la alte concluzii 'surpriiț, 
zătdare șl care ne vor perfidie să

înțelegem misterul lumii de cau
ciuc.

Lăsați un corp să cadă și ob
servați mișcarea lui: indiferent 
dacă e vorba de o nucă sau de un 
meteorit, de o lalea sau de ele
fant, viteza corpului in cădere de
vine în fiecare clipă tot mai mare. 
O asemenea mișcare se numește 
accelerată șl pentru a o realiza a- 
supra corpului respectiv trebuie să 
acționeze necontenit o forță. (Asu
pra corpurilor în cădere acționea
ză forța gravitației).

Potrivit mecanicii clasice, forța 
necesară pentru a imprima unui 
corp o creștere a vitezei, de pildă 
cu l mțs este mereu aceeași, indi
ferent dacă el își sporește viteza 
în unitatea de timp de la l mțs 
la 2 mjs sau de la 300.000 kmjs 
la 300.000 kmjs plus 1 metru pe 
secundă.

După teoria relativității însă, a- 
ceastă lege nu este valabilă. Cu

cît viteza se apropie mal mult de 
cea a luminii (aproximativ 300.000 
kmjs), cu atît sînt mai necesare 
forțe mai uriașe pentru a o spori. 
O viteză egală cu cea a luminii nu 
mal poate fi mărită in nici un fel, 
ea constituind o limită superioară 
a vitezelor posibile în univers.

Cui se datorește acest lucru ?
Se știe că un corp se opune cu 

atît mai mult tendinței de a i se 
schimba mișcarea, cu cît masa lui 
este mai mare (putem accelera 
mult mai ușor un kilogram decît 
o tonă). Dar in timp ce mecanica 
clasică nu cunoaște nici o deose
bire intre masa unui corp tn re
paus și masa aceluiași corp In 
mișcare, teoria relativității demon
strează dimpotrivă, că masa corpu- 
rilor crește odată cu viteza lor și 
că la viteza luminii masa oricărui 
corp (cu excepția luminii însăși și 
a gravitației propagată și ea cu 
viteza luminii) devine Infinit de 
mare. Așadar, pentru a spori viteza 
de 300.000 kmjs chiar cu o cantitate 
extrem de mică ar fi nevoie de for
țe infinit de mari care nu pat fi 
realizate tn natură.

Departe de a fi o simplă teorie, 
această consecință ar fi putut fi

verificată în mod strălucit prin 
experiențe efectuate asupra parti
culelor elementelor radioactive care 
sînt expulzate cu viteze apropiate 
de cea a luminii. In toate cazurile 
s-a dovedit că există o concordan
ță deplină între teorie și experien. 
ță: rezistența opusă de aceste 
particule la accelerarea lor depin
de de viteză în modul prezis de 
teoria relativității.

Iată deci că și masa unui corp 
este o noțiune relativă, ea depin
de de viteză șl devine infinit de 
mare la viteza luminii. Din această 
cauză viteza luminii este cea mat 
mare viteză posibilă, limita vite
zelor în natură ; pentru mișcarea 
corpurilor această viteză este, in
accesibilă nu numai din punct de 
vedere practic, însă și teoretic.

In genere, noi nu putem înțele
ge cu ușurință aceste concluzii. 
Intr-adevăr, imaginați-vă două 
corpuri care avansează unul către 
celălalt pvind față de un al trei
lea corp fiecare o viteză de 
200.000 kmjs. Acesta înseamnă că 
ele se apropie cu viteza totală de 
400.000 kmțs.

Se observă acest fenomen atunci 
clnd mergem tntr.un tren și dacă 
din sensul opus vine un alt tren

care trece pe lingă noi, cu viteza 
sa ce pare uriașă, el trece de-a 
dreptul ca o nălucă. Aceasta deoa
rece ne deplasăm față de călătorii 
din celălalt tren cu o iuțkală ega
lă cu suma vitezelor ambelor tre
nuri.

Dar tn exemplul de mai sus am 
ajuns la o viteză nepermisă de 
teoria relativității (200.00U + 200.000 

400.000 kmțs.) înseamnă oare 
aceasta că am descoperii totuși o 
cale de a realiza viteze mai mari 
decît cea a ■ luminii. Nicidecum ! 
Din teoria relativității rezultă că 
nu se pot aduna vitezele mari așa 
cum se procedează cu cele mici. 
Cele două corpuri care se apropie 
unul de celălalt, fiecare cu viteza 
de 200.000 kmțs nu se vor mișca 
decît cu cel mult 300.000 kmțs unul 
față de celălalt, viteza luminii ne- 
putlnd fi în nici un caz depășită.

Ing. J. WAGNER

(Va urma)

•) Continuarea articolului „C 
surprinzătoare concluzie a lui Ein- 
stein“ apărut în numărul 2775.

jAflați că...
( ...abia pe la anul 1700 au 
I apărut minutarele pe cadra- i 
j nele ceasornicelor.
f ...un mesteacăn poate evapo- 
jra prin frunzele lui 40 de litri. 
| de apă în 24 ore.
' ...în India fabricația pînzelor
| de bumbac a luat naștere cu 
ț 2.500 ani în urmă. Arta de a 
I fabrica aceste țesături s-a 
} transmis din generație în gene- 
j rație. Dintr-un kilogram de 
i bumbac producătorii indieni 
[ se pricepeau să capete un fir 
( lung de kilometri. Și acest fir 
( subțire ca firul de păianjen se ' 
} caracteriza printr-o uimitoare ] 
( durabilitate. j
i ...omul are nevoie în fiecar 
[ zi de un litru și jumătate 
(apă. Hrana zilnică cons> 
( de om și de animale 
[ peste 75 la sută apă 
( tatea ei totală.
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Patriotismul dramaturgiei
LUI DELAVRANCEA

Mă gîndesc acum, cu prilejul 
Centenarului, cu emoție la tinerii 
care deschid cărțile lui Barbu Ște- 
fănescu Delavrancea, la cei care 
asistă la piesele marelui scriitor. 
Sentimentele lor patriotice, drago
stea pentru pămîntul stămoșesc, 
prețuirea eroismului și a abnega
ției dovedite in lupta pentru apă
rarea valorilor străbune fi al ce
lor moderne își găsesc în opera lui 
Delavrancea un ecou profund in
tim. Cu aproape jumătate de se
col in urmă, dramaturgul a știut 
să dea o neuitată expresie artisti
că celor mai bune și mai adevă’ 
rate năzuinți de libertate fi drep
tate socială ale multora dintre ge
nerațiile care l-au urmat.

Dramaturgia lui Delavrancea 
își făcea apariția intr-un secol 
care abia început, părea să răs
fețe oligarhia bucureșteană ce 
umplea cafenelele fi localurile de 
noapte. Naționalul, unica scenă, 
era invadată de o producție tea
trală bulevardieră de import cu 
subiecte mărunte și plictisitoare în 
care se depanau povești stupide 
fi imorale, în jurul faimosului tri
unghi : soțul, soția și amantul. 
Eroii defilau pe scenă intr-un cor
tegiu ireal de duci, prinți și 
conți, care debitau fraze impo
sibile intr-un jargon franco-ro
mîn. Pe vremea aceea fi-a făcui 
apariția spărgînd tiparele scenei 
de un asemenea gen, dramatur
gia lui Barbu Dwavrancea. Ște
fan cel Mare, epoca lui voevoda- 
lă este adusă în scenă ou o mare 
putere de evocare pe care o a- 
preciem și o prețuim și noi as
tăzi. Apărarea patriei, abnegația 
și devotamentul dovedite în slul- 
ba pămintnlui natal, este una 
dintre ideile fundamentale care 
străbat ca un fir roșu întreaga 
operă a scriitorului. Atitudinea 
voevodului Ștefan, a celor care

Vizitele delegației parlamentare a R. Cehoslovace
(Urmare din pag. l-a) 

dinte al Adunării Naționale a R. 
Cehoslovace.

In convorbirile prietenești care 
au avut loc cu acest prilej, depu
tății romîni și cehoslovaci s-au 
informat reciproc asupra formelor 
de organizare și activității parla
mentare din cele două țări.

★
Președintele Marii Adunări Na

ționale a R.P. Române, tovarășul 
Constantin Pîrvulescu a oferit 
simbătă seara o recepție la Palatul 
Marii Adunări Naționale în cin
stea delegației parlamentare a R

Al. Kirițescu

luptau alături de el, a răze
șilor a căpătat in teatrul lui De
lavrancea o rezonanță dramatică 
neobișnuită. Cei care am asistat 
pe vremea aceea la piesele lui am 
simțit cu limpezime olt adevăr și 
cîtă valoare morală cuprind scene
le care ne încîntau prin vigoarea 
replicei, prin intensitatea acțiuni
lor, prin acel inedit al figurilor 
care se perindau prin fața noa
stră și mai ales al chipului ma
relui voevod, ctitor de țară, care 
a apărat hotarele Moldovei atîția 
zeci de ani și a zdrobit navalele 
cotropitorilor. Mi se pare remar
cabil faptul că legătura in
timă și de nezdruncinat între 
ostași și conducătorul lor, bazată 
pe sentimente de dragoste pa
triotică, i-a unit deopotrivă pe 
apărătorii Moldovei din piesele 
lui Barbu Delavrancea.

Pentru cine a asistat la cele trei 
piese cum sini „Apus de sare“, 
„Viforul“ fi „Luceafărul“, ca și 
pentru cei care au studiat cu mi
gală valoarea ideologică și artisti
că a acestor lucrări, a fost evident 
mesajul înflăcărat al autorului, un 
mesaj al dragostei credincioase 
pentru patrie, pentru popor. Ace
ste idei trăiesc în dramaturgia lui 
Delavrancea prin inermediul unor 
neuitate figuri de oșteni, harnici 
și vînjoși, întreprinzători și dibaci, 
vioi la spirit și mîndri la port, 
care au făcut minuni de vitejie pe 
timpul de luptă, în codrii Cosmi- 
nului sau la Valea Albă. Paginile 
de istorie care reînvie în teatrul 
lui Delavrancea și-au găsit întot
deauna un ecou profund în sufle
tele tinerelor generații. îmi dau 
seama însă că, mai vădit ca nicio
dată pînă acum, tineretul nostru

Cehoslovace în frunte cu Josef 
Vaio, vicepreședinte al Adunării 
Naționale a R. Cehoslovace care 
ne vizitează tara.

La recepție au participat tova
rășii Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Anton 
Moisescu, vicepreședinte al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Stoica, secretar al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Petre Drăgoescu și Tiță Florea, 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, miniș
tri, conducători ai instituțiilor 

simte în lăuntrul său ecoul răs
colitor al faptelor străbune. Și a- 
ceasta pentru că în zilele noastre, 
pentru prima oară trăim cu toții 
cv sentimentul unei enorme satis
facții, ideea unei patrii cu adevă
rat populare care reprezintă în 
chip fidel cele mai bune năzuin
țe de totdeauna ale întregului 
popor muncitor. Întreaga operă 
teatrală, pe care și-a clădit-o De
lavrancea cu bogate semnifica
ții privind rolul maselor populare 
în lupta pentru apărarea pămîn- 
tului sfînt al patriei, constituie 
un prilej important de educație 
cetățenească și patriotică a tine
retului nostru.

Pentru noi, cei ce am văzut 
aceste piese cu mulți ani înainte, 
în trecut și acum, ideile gene
roase și înflăcărate ale operei 
lui Delavrancea continuă să ne 
emoționeze, să ne deschidă noi 
și nebănuite semnificații asupra 
drumului nostru și asupra dato
riei pe care o avem în piață. 
Scriitorii epocii contemporane 
preiau cu venerație tradițiile pa
triotice glorioase ale înaintașilor 
lor și le transmit mai departe 
ca pe cel mai de seamă mesaj al 
lor generațiilor prezente și vii
toare. Mîndria noastră este de a 
fi ajuns să trăim într-o epocă de 
construcție liberă aflată în sluj
ba fericirii poporului și cred că 
niciodată ideile patriotismului nu 
au putut fi mai organic legate 
de soarta celor mulți care fău
resc istoria, ca în zilele noastre. 
Iată de ce cred că patosul pa
triotic din opera teatrală a lui 
Barbu Delavrancea înseamnă 
pentru tînăra generație un în
demn viguros și entuziast pentru 
iubirea cu devotament și nețăr
murită abnegație a țării în oare 
trăiește și muncește în libertate 
poporul romîn.

centrale și ai organizațiilor obș
tești, numeroși deputați.

Au luat parte ambasadorul R. 
Cehoslovace la București, dr. Ivan 
Rohall Illkiv, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Tovarășii Constantin Pîrvulc- 
scu. președintele Marii Adunări 
Naționale și Josef Valo, vicepre
ședinte al Adunării Naționale a 
R. Cehoslovace, conducătorul de
legației, au toastat pentru priete
nia frățească de nezdruncinat 
dintre popoarele romîn și ceho
slovac.

Primăvară, flori, copii

O expresie a unității clasei 
muncitoare internaționale 
Intîlnirea membrilor delegațiilor sindicale de peste hotare 

care au participat la sărbătorirea zilei de 1 Mai 
cu activul sindical din Capitală

Membrii delegațiilor sindicale 
de peste hotare care au participat 
la sărbătorirea zilei de 1 Mai 
s-au întilnit 'sîmbătă după amia
ză în'sala Teatrului C.Q.S. cu 
activiști Sindicali din Capitală,

In prezidiu au luat loc tovară
șii Gheorghe Apostol, președinte
le Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Romînă, Anton 
Moisescu, vicepreședinte al C.C.S., 
Ion Dobfe, secretar al C.C.S., 
Maria Moraru, membru în pre
zidiul C.C.S., precum și membrii 
delegațiilor din U.R.S.S., M.area 
Britanie, reprezentantul Confede
rației internaționale a sindicate
lor arabe și cel al Uniunii sin
dicatelor din Harna —■ Repttblica 
Arabă Unită, ai 'delegațiilor din 
Argentina, R. P, Bulgaria, R. D. 
Germană, Maroc, R. P. Polonă, 
Sudanul francez și R. P. Ungară.

Au luat cuvîntuil Florențio 
Faustino Farias, membru în con
ducerea Federației Naționale a 
constructorilor din Argentina, Is- 
mail Abd El Rohman El Deme- 
llawi, secretar al Confederației 
internaționale a sindicatelor ara
be, Driss S-maâli, responsabilul 
regiunii sindicate agricole Casa- 
blânca și membru în Departa
mentul agriculturii din cadrul 
Uniunii marocane ,a muncii, Adam 
Sumiga, președintele Consiliului 
de.conducere al sindicatului mun
citorilor din R. P. Polonă, Sako 
Cheick Abou. secretar general al 
Sindicatului muncitorilor din lu
crările publice, deilegat al Uniunii 
teritoriale a muncitorilor din Su
danul francez, I. F. Skuratov, se
cretarul C.C. al Sindicatului

DECLARAȚIE COMUNĂ

Cursa Păcii

Echipa R. P. Romine a urcat pe locul VI
KARL MARX-STADT 10 (Ager- 

preș). — prin telefon :
Marea competiție ciclistă „Cursa 

Păcii“ a continuat sîmbătă cu 
desfășurarea etapei a 8-a Leipzig- 
Karl Marx-Stadt (182 km). Primii 
40 km pînă în orașul Halle au 
fost parcurși contra cronometrului 
individuali cu plecări din minut în 
minut. Cel mai bun timp a fost 
realizat de Gustav Schur — 
lh02’ll” înaintea lui Kîevțov 
(U.R.S.S.) - lh02’52”. Constantin 
Dumitrescu unul din favoriții a- 
cestei probe a obținut timpul de 
lh04'41”, clasîndu-se pe locul 14. 
Ludovic Zanoni a fost cronometrat 
în lh05’37” iar Mojceanu în 
lh05’57”. De la Halle la Karl 
Marx-Stadt, pe pil traseu muntos 
deosebit do dur, întrecerea s-a dis
putat cu plecarea îh bloc. In a- 
ceastă semi-etapă reprezentanții 
noștri Constantin Dumitrescu și 

muncitorilor din agricultură, con
ducătorul delegației sovietice, 
A. B. Reinolds, vicepreședinte al 
Consiliului sindicatelor și consi
lier municipal din orașul Huli din 
Marea Britanie.

A. B. Reinolds a dat apoi citi
re textului declarației comune a 
delegațiilor sindicale de peste ho
tare și al Consiliului Central al 
Sindicatelor din R, P. Romînă cu 
privire la unitatea clasei munci
toare și la întărirea luptei pentru 
pace în întreaga lume.

Tov. I. Mitarcă a dat citire 
unei telegrame adresată de adu
nare guvernului statului iranian, 
prin care cere anularea sentinței 
de condamnare la moarte a lui 
Khosrow Ruzbeh și punerea ime
diată a lui în libertate.

(Agerpres) 

Gabriel Moiceanu s-au menținut 
tot timpul în plutonul fruntaș, ală. 
turi de Schur, Hagen, Kapitonov, 
Klevțov și alți cinci alergători cu 
care au evadat împreună încă de 
la plecare. C. Dumitrescu a de
monstrat din plin calitățile sale de 
cățărător, sosind a.l doilea la urcu. 
șu>l de pe vîrful Zeitz și al doilea 
pe „zidul“ Meerane, o pantă 
foarte abruptă la intrarea în ora
șul cu același nume. Sprintul la 
Karl Marx-Stadt a fost cîștigat de 
Klevțov (U.R.S.S.), cronometrat 
pe distanța de 142 km cu 3h55’44”. 
In același timp cu el au sosit Ha
gen, Kapitonov, Schur, Kowalski, 
Dumitrescu și Moiceanu. Olande. 
zul Damen și bulgarul Koțev au 
trecut linia de sosire la 2’36”, iar 
plutonul cu ceilalți fruntași ai 
clasamentului împreună cu ei a- 
flîndu-se Zanoni. Șelaru și Vasi- 
lescu, la 4’30” după cîștigător.

Clasamentul final al etapei a 
8-a: 1. Schur (R.D.G.) 4h57’55”.

Au fost desemnați campionii 
de box pe anul 1958

Pe stadionul Republicii în fața 
a 15.000 de spectatori s-au des
fășurat sîmbătă seara finalele 
campionatului republican de box 
pe anul 1958. Un mare succes 
au repurtat boxerii clubului Di
namo care au cucerit 5 titluri din 
cele 10 puse în joc. Au fost în. 
registrate însă și cîteva mari 
surprize: Dumitru Ciobotaru a 
fost învins de V. Mariuțan, cam
pionul olimpic N. Linca a pier
dut în fața lui I. Dragnea, iar 
V. Șchiopu care a deținut cinci 
ani consecutiv titlul de campion 
al țării la categoria cocoș a fost 
nevoit să-1 cedeze în favoarea 
excelentului boxer dinamovist 
Toma Constantin.

lată rezultatele tehnice: cate
goria muscă: P. Nicolae (Dina
mo) învinge la puncte pe V. Vin- 
tilă (Constanța); categoria co
coș; T. Constantin (Dinamo) ob
ține decizia la puncte in dauna 
lui V. Șchiopu (C.C.A.); catego
ria pană: E. Cișmaș (C.C.A.) 
pierde Ia puncte la A. Farcaș 
(Timișoara); categoria semi- 
ușoară: V. Czekeli (C.C.A.) dis

2. Klevțov (U.R.S.S.) 41158’36” ; 3. 
Kapitonov (U.R.S.S.) 5h.OOT7” ; 4. 
Dumitrescu (R.P.R.) 5h00’27” ; 5. 
Kowalski (R.P.P.) 5h00’52”; 6.
Glowaty (R.P.P.) 5h00’58” ; 7. Ha
gen (R.D.G.) 5h01’21”; 8. Moicea
nu (R.P.R.) 5h01’44".

Pe echipe a cîștigat U.R.S.S. ur-> 
mată de R.D.G. și R.P.R.

In clasamentul general indivi
dual Damen (Olanda) a trecut din 
nou pe primul loc cu 39h01’02’’< 
urmat de Hermans (Belgia) la 
2’07” și Gustav Schur (R.D.G.) la 
5’48”. L. Zanoni se află pe locul 
13 iar Dumitrescu a trecut pe lo
cul 20.

Cicliștii sovietici continuă să 
conducă detașat în clasamentul pe 
națiuni. Echipa R.P.R a urcat pe 
locul 6, înaintea Angliei, Franței, 
Bulgariei etc.

Astăzi este zi de repaus. Mtine 
se desfășoară etapa 9-a Kanl Marx- 
Stadt — Karlovy Vary (117 km.).

pune la puncte de M. Trancă 
(Dinamo); categoria ușoară: C. 
Dumitrescu (Dinamo) bate la 
puncte pe C. Gherasim (Voința); 
categoria seml-mijlocie: 1. Drag
nea (Dinamo) întrece la puncte 
pe N. Linca (Dinamo); categoria 
mijlocie ușoară: Ș- Neacșu 
(C.C.A.) este declarat învins la 
puncte în meciul cu D. Rizea 
(Titanii București); categoria 
mijlocie: P. Popescu (Voința) 
cîstigă la puncte în fața lui V. 
Vlădescu (Locomotiva) ; catego
ria semi-grea: Gh. Negrea
(C.C.A.) bate la puncte pe P. Za- 
haria (Locomotiva); categoria 
grea: V. Mariuțan (Dinamo) ob
ține decizia ia puncte în intilni- 
rea cu D. Ciobotaru (Dinamo).

Astăzi pe Stadionul 
„23 August**

Meciurile din cadrul celei de-a 
XVIII-a etape a campionatului 
categoriei A de fotbal programare 
în Capitală se vor disputa, în 
program cuplat, pe stadionul „23 
August“: ora 15: Progresul Bucu
rești — U.T.A. și ora 16,45: Ifct- 
pid București — Știința Timișoa
ra. Reprizele secunde ale acestor 
întâlniri vor fi transmise ta radio 
pe programul I.

Utemiștii, tinerii din agricultură 
se angajează în masă să contribuie la 

înfăptuirea hotărlrilor 
Consfătuirii de la Constanta
Hotărîrea adunării generale a organizației de bază U.T.M. și a tinerilor 

din cooperativa agricolă de producție cu rentă „1 Mai“ 
din comuna Vișina Nouă, raionul Corabia, regiunea Craiova

(Urmare din pag. l-a)

noastre de producție agricolă cu rentă am hotărit ca, 
prin muncă voluntară, să facem importante econo
mii de zile-muncă la toate lucrările ce se vor efec
tua, iar cu sumele provenite să se cumpere 45 oi, 
4 scroafe de prăsilă și 20 de gîște, pentru mărirea 
fermei proprietate obștească.

— Vom însămînța două hectare și jumătate sudan, 
trei hectare sorg furajer, un hectar și jumătate po
rumb furajer și două hectare ovăz, adică întregul 
plan de cultură furajeră al cooperativei.

— Utemiștii și tinerii cooperatori își iau angaja
mentul să execute toate lucrările de construcții din 
acest an.

In acest sens organizația de bază U.T.M., cu spri
jinul organizației de partid și al conducerii coopera
tivei, va lua următoarele măsuri:

— Va creea o echipă de construcții formată din 
12 tineri sub directa supraveghere a tinerilor meș
teri Rizea St. Florea și Simion Coton căreia să i

se încredințeze : construcția unui grajd modem în 
care să poată fi adăpostite 20 vite mari, a unui sai
van de oi ou o capacitate de 200 capete, a unei ma
ternități în care să poată fi adăpostite 20 scroafe fă- 
tătoare, o remiză pentru adăpostitul uneltelor agri
cole și o magazie de cereale cu o capacitate de trei 
vagoane.

— Pe o suprafață de cinci hectare vom efectua 
toate lucrările pregătitoare în vederea cultivării ei în 
anul 1959 cu legume și zarzavaturi.

— Organizația de bază U.T.M. și tinerii agitatori 
din cooperativa agricolă vor desfășura o intensă 
muncă de convingere în rîndul tinerilor săteni Cu 
gospodării individuale pentru ca la sfîrșitul acestui 
an numărul membrilor cooperativei agricole să crea
scă cu încă 20 de familii.

Pentru îndeplinirea acestor angajamente am sta
bilit un plan concret de măsuri, am repartizat sar
cinile pe oameni, am stabilit termene pentru anali
zarea felului în care se duc la îndeplinire angaja
mentele.

Delegațiile sindicale din U.R.S.S., Marii Britanii, Argentina, repre
zentantul Confederației internaționale a sindicatelor arabe, reprezen
tantul Uniunii sindicatelor din Hama—Republica Arabă Unită, delega, 
țiilor din R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, R.D. Germană, Italia, Maroc, 
R.P. Polonă, Sudanul Francez și R.P. Ungară aflate în Republica 
Populară Romînă, la invitația Consiliului Central al Sindicatelor, cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai 1958, precum și reprezentanții 
Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Romină, în urma unui 
schimb de păreri asupra situației internaționale actuale consideră 
că în momentul de față datoria primordială a tuturor oamenilor 
muncii și a organizațiilor sindicale este să întărească unitatea de 
acțiune și să ia parte activă la lupta pentru apărarea păcii, pen
tru înlăturarea pericolului unui nou război.

Alături de oamenii muncii din lumea întreagă noi sîntem îngri
jorați de faptul că cercurile monopoliste agresive în frunte cu cele 
din S.U.A. intensifică cursa înarmărilor, amplasează rampe pentru 
rachete pe teritoriile statelor membre ale N.A.T.O., înarmează ar
mata vest-germană cu arme rachete și nucleare, continuând poli
tica „de pe poziții de forță“ și amenințând pacea între popoare.

Este știut că dezlănțuirea unui război atomic ar însemna dis
trugeri colosale și moarte a zeci și sute de milioane de oameni ai 
muncii. De aceea salutăm cu satisfacție recenta hotărîre a Uniunii 
Sovietice cu privire la încetarea unilaterală a experiențelor cu toate 
tipurile de arme atomice și cu hidrogen, hotărîre care este o ex
presie a politicii consecvente de pace a U.R.S.S. Totodată alături 
de opinia publică mondială, cerem ca și celelalte puteri care posedă 
arme atomice și cu hidrogen — S.U.A. și Marea Britanie — să 
țină seama de voința popoarelor iubitoare de pace și să înceteze 
și ele experiențele cu armele nucleare.

Ca reprezentanți ai sindicatelor și ai oamenilor muncii din țările 
noastre, ne dăm pe deplin seama de rolul istoric ce revine clasei 
muncitoare de a strânge într-un singur front unitar toate păturile

Hotărîrea adunării generale a organizației de bază U.T.M. și a tinerilor 
colectiviști din G.Â.C. „Răsăritul Nou“, satul Horodnicul de sus, 

raionul Rădăuți, regiunea Suceava

populației în lupta comună pentru încetarea Imediată a experien
țelor nucleare, după exemplul Uniunii Sovietice, împotriva insta
lării rampelor de lansare a rachetelor și împotriva zborurilor 
avioanelor americane încărcate cu bombe atomice și cu hidrogen, 
pentru interzicerea fabricării și folosirii armelor atomice, pentru 
dezarmare, pentru rezolvarea pe cale pașnică a problemelor inter
naționale litigioase.

Pentru ca să-și îndeplinească cu succes acest rol istoric este 
imperios necesar de a întări unitatea de acțiune pe plan națio
nal și internațional a clasei muncitoare. Considerăm că o mare 
însemnătate are în această privință Conferința Sindicatelor și 
oamenilor muncii din țările Europei, convocată din inițiativa Fe
derației Sindicale Mondiale pentru 13—15 iunie 1958 la Berlin. 
Conferință care trebuie să constituie un pas important pe calea 
unirii forțelor oamenilor muncii și sindicatelor din Europa în lupta 
împotriva primejdiei unui război atomic, pentru salvgardarea păcii, 
pentru bunăstare și progres social.

In numele organizațiilor sindicale și oamenilor muncii pe care-i 
reprezentăm, chemăm frățește oamenii muncii și sindicatele din 
toate continentele, indiferent de opinia politică, religioasă sau afi
liere internațională, să întărească și să înmulțească acțiunile uni
tare pentru apărarea intereselor economice și sociale ale clasei 
muncitoare, pentru drepturi și libertăți democratice în lumea în
treagă.

Chemăm oamenii muncii și organizațiile sindicale din toate țările 
să intensifice lupta lor unită pentru încetarea războiului colonia
list din Algeria, pentru a se acorda poporului algerian indepen
dența națională și dreptul la o viață liberă și prosperă.

Ne adresăm celor trei organizații sindicale internaționale — 
F.S.M., C.I.S.L., C.I.S.C., cerîndu-Ie să se întâlnească și să stabi
lească în comun acțiuni unite ale oamenilor muncii și ale sindi
catelor din toate țările în vederea asigurării păcii și securității 
popoarelor, pentru progresul social al omenirii.

Ne exprimăm convingerea că sindicatele și oamenii muncii din 
lumea întreagă, acționînd uniți, vor împiedica dezlănțuirea unui 
nou război, vor face să triumfe cauza păcii în lume.

(Urmare din pag. l-a)

întocmai cele mai înaintate învățăminte zootehnice, 
vom obține 20 purcei peste cifra de 80 prevăzută 
în planul gospodăriei .

Pentru asigurarea hranei animalelor cu nutreț 
verde, în vederea realizării angajamentului de a de
păși planul de lapte de vacă, vom însiloza întreaga 
cantitate de 200 tone porumb furajer, prevăzut în 
planul gospodăriei. In acest sens vom amenaja 3 
gropi pentru siloz.

Prin muncă voluntară vom îngriji cele 26 ha. 
de pășune naturală pe care le are gospodăria.

Vom căra în cursul acestui an cantitatea de 
1.500 tone gunoi de grajd care va fi îngropat sub 
brazdă pe suprafața de 50 ha. ce va fi lucrată de 
tineret și în anul viitor.

Vom întreține în mod voluntar cele 8 ha. plan
tație tînără de pomi fructiferi, iar în toamna acestui 
an vom planta o suprafață de 30 ari cu căpșuni, din 
oare 15 ari prin muncă voluntară.

Vom îngriji voluntar plantația de duzi tineri a 
gospodăriei pentru asigurarea hranei viermilor de 
mătase. (Sericicultura va deveni o puternică ramură 
de producție a gospodăriei în anii viitori).

Pentru creșterea rentabilității gospodăriei noa
stre vom contribui cu 100 zile de muncă voluntară 
la amenajarea unui iaz pentru pește.

Vom reda circuitului agricol 22 ha. teren acci
dentat.

Vom asigura frecvența de sută la sută a tuturor 
tinerilor din gospodărie la cursurile agrozootehnice 
cu durata de 3 ani, ce funcționează în gospodăria 
noastră.

Contravaloarea tuturor zilelor de muncă vo
luntară prestate de tineri va fi alocată fondului de 
bază al gospodăriei.

Prin aceste acțiuni ale tineretului, (inclusiv cele 
realizate cu muncă voluntară), vom aduce un bene
ficiu gospodăriei de 55.000 lei peste prevederile pla
nificate, sumă care va fi alocată fondului de bază 
al gospodăriei.

Din hotărîrea adunării generale a organizației de bază U.T.M. 
și a tinerilor din întovărășirea agricolă „16 Februarie 1933“, 

comuna Tansa, raionul Negrești, regiunea lași
(Urmare din pag. l-a) 

talul de 29 ha. și vom face 
polenizarea suplimentară 
artificială pe o suprafață de 
5 ha. de floarea soarelui din 
cele 20 de ha. ale întovără
șirii.
• Vom executa toate lu

crările de întreținere pe o

suprafață de un ha. din cele 
20 pe care le are întovără
șirea însămînțate cu porumb 
dublu hibrid, generația l-a.

& In perioada campaniei 
de treieriș, vom forma două 
echipe de tineret care vor 
lucra zi și noapte la batoză, 
inclusiv duminicile.

■ Fotografiați cu rAr,,'7^KI'r“„ORIZONT
Cereți la toate magazi
nele de specialitate noul 
aparat de fotografiat
„ORIZONT“ cu film de 

36 mm. și obiectiv 
1:3,2—f=50

fabricai de
Industria Optică 
Romină București

B-dul Muncii nr. 94

Garantăm calitatea aparatului

Informații
Sîmbătă, 10 mat a. c„ vice- 

președintei^ Consiliului de 
Miniștri al 'Republicii Popu
lare Ramine, Emil Bodnăraș a 
primit in audiență pe ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Albania, Hasan Alimerka.

Intre 5 și 10 mai 1958 au 
avut loc la București tratati
ve între delegațiile Republicii 
Populare Romîne și Republicii 
Populare Federative Iugosla
via, în vederea deschiderii 
tranzitului trenurilor pe liniile 
lașa Tornici — Media și Sta 
mora Monavița — Vîrșeț — 
Baziaș.

In urma discuțiilor purtate, 
s-a încheiat o Convenție adi
țională la „Convenția pentru 
reglementarea serviciului de 
cale ferată de frontieră între 
Republica Populară Romină si 
Republica Populară Federativă 
Iugoslavia“, încheiată la 4 au
gust 1954.

Convenția a fost semnată 
din partea romînă de inginer 
Dumitru Mocanu, secretar ge
neral al Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicații
lor, iar din partea iugoslavă 
de Blagoe Bogavac. director 
penerai al Căilor ferate Iugo
slave.

La semnare au asistat ing. 
Ionel Diaconescu, adjunct al 
ministrului Transporturilor si 
Telecomunicațiilor, C a i u s 
Franțescu, director a. i. în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
iar din partea iugoslavă dr. 
France Hocevar, ambasade ul 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia la București.

Profesorul Rene Maublanc, 
directorul revistei „La Pensée“, 
care ne vizitează țara la invi
tația I.R.R.C.S.. a conferențiat 
sîmbătă seara la Casa Univer
sitarilor din Capitală despre 
„Invățămîntul filozofiei în 
Franța“.

Au fost de față reprezentanți 
ai Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea și cadre didactice din în- 
vătămîntul superior.

Conferința a fost urmărită 
ou viu interes.

ANUNȚ
Direcția Centrală de Statistică 

aduce la cunoștință absolvenți
lor fostelor școli medii tehnice 
de statistică fără examen de 
diplomă, că organizează o ulti
mă sesiune a examenului de di
plomă între 1—15 septembrie 
1958. Examenul se va ține la 
București și se va da din obiec
tele prevăzute în planul de în- 
vățămint pentru examenul de di
plomă din anui școlar 1954— 
1955.

Cererile de înscriere însoțite 
de certificatul de studii, se vor 
depune la D.C.S. str. Stavropo- 
leos nr. 6, raionul Tudor Via. 
dimirescu, București pină Ia 
data de 15 august a.c.

Pentru informații suplimentare, 
candidații se vor adresa Direcției 
Centrale de Statistică.



Dezvoltarea industriei chimice 
în vederea ridicării nivelului de trai 

al oamenilor sovietici
Raportul lui N. S. Hrușciov la plenara C.C. al P.C.U.S.

ciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a prezentat un raport 
cu privire la dezvoltarea indus
triei chimice în Uniunea Sovietică 
în anii următori.

MOSCOVA lo (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
avut loc în zilele de 6 și 7 mai 
plenara C.C. al P.C.U.S. In ca
drul acestei plenare N. S. Hruș-

Mai multe fibre sintetice și mase plastice
N. S. Hrușciov a arătat că în 

anii următori se vor aloca pentru 
dezvoltarea industriei chimice 
peste 100 miliarde de ruble. Alo
carea unor mijloace materiale atît 
de mari este, după cum a subli
niat N. S. Hrușciov, un indiciu 
concret al puterii economice a 
Uniunii Sovietice mai ales dacă 
se ține seama de dezvoltarea con
comitentă și a altor ramuri ale 
economiei naționale sovietice, 
precum și de dezvoltarea cu pre
cădere a industriei grele.

Necesitatea accelerării dezvol
tării industriei chimice este dic
tată de interesele dezvoltării con
tinue a economiei sovietice, a 
luptei pentru progresul tehnic și 
de rezolvarea sarcinilor de spo, 
rire rapidă a producției mărfuri
lor de consum popular.

In raportul său N. S. Hrușciov 
a arătat că, potrivit calculelor 
preliminare, în anul 1965 produc
ția principalelor produse chimice 
va crește de aproximativ două ori 
față de nivelul anului 1958, iar 
producția de cauciuc sintetic de 
2,5 ori. In ce privește producția 
de fibre artificiale Și sintetice se 
prevede o creștere de 4,6 ori, iar

Mîine sosește în țara noastră delegația 

de partid și guvernamentală a R.P. Polone
Delegația R. P« R»dușmanilor, au mers cu încredere 

înainte pe drumul indicat de ma
rele Lenin.

N. S. Hrușciov a anunțat că în 
curînd va fi examinat și adoptat 
planul de perspectivă de dezvol
tare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959-1965. înde
plinirea acestui plan, a spus Hruș
ciov, va apropia foarte mult U- 
niunea Sovietică de rezolvarea 
sarcinilor economice fundamenta
le și anume ca în cea mai scurtă 
perioadă istorică să ajungă din 
urmă și să depășească cele mai 
dezvoltate țări capitaliste în ce 
privește producția pe cap de lo
cuitor.

DUPĂ CE VOM ATINGE NI
VELUL DE PRODUCȚIE AL 
CELUI MAI DEZVOLTAT STAT 
CAPITALIST — S.U.A. — a ară
tat N. S. Hrușciov, NU NE VOM 
OPRI LA ACEASTA. VOM MER
GE ȘI MAI IMPETUOS ÎNAIN
TE, ACCELERINO RITMUL DE 
DEZVOLTARE, ÎNMULȚIND 
BOGĂȚIILE NAȚIONALE CREA
TE DE POPOR, PENTRU PO
POR.

Capitalismul, a arătat N. S. 
Hrușciov, a înlocuit orînduirea 
feudală pentru că a fost mai pro
gresist în comparație cu feuda
lismul. In prezent capitalismul se 
află, după cum știți, la asfințit. 
Iar în locul lui a apărut o socie
tate nouă mai progresistă, so- 
citatea socialistă. Ea se dezvoltă 
rapid ; ei îi aparține viitorul.

Sintem convinși, a spus N. S. 
Hrușciov în încheierea raportului

în Argentina
^Vladysîaw Gora><a3fcaIn aceeași zi, A. Joja, vice

președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul Invățămintului 
și Culturii al R. P. Romîne, a 
avut o întrevedere cu ministrul 
Educației și Justiției al Argenti
nei, Luis Mac Kay. Cu acest pri
lej a avut loc un larg schimb de 
vederi asupra relațiilor culturale 
între cele două țări. In cursul a- 
cestel întrevederi au fost exami
nate diversele posibilități de dez
voltare a acestor relații cu aju
torul schimbului de publicații, oa
meni de știință, expoziții etc., 
care vor contribui la cunoașterea 
reciprocă a celor două popoare și 
la întărirea păcii.

La 9 mal V. Dumltrescu, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe al R.P.R., a făcut o vi
zită ministrului Afacerilor Exter
ne al Argentinei, Carlos Florit, 
cu care & avut un schimb de pă
reri tn legătură cu relațiile din
tre Argentina și R.P. Romînă.

Buenos Aires

BUENOS AIRES 10 (Ager
pres).— La 3 mai I. Gh. Maurer. 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a R.P. Romîne, 
însoțit de V. Dumiîriu, ministrul 
R.P.R. în Argentina, a făcut o 
vizită la Facultatea de drept din 
Buencs Aires și la Institutul de 
Cercetări Juridice rl Academiei 
Argentiniene. Oaspeții j-omini au 
fost primiți de întregul corp pro
fesoral precum și un grup de stu- 
dențl. 1 I

In timpul vizitării sălilor de 
studii, un mare număr de stu- 
denți au făcut președintelui 
Maurer o caldă manifestare de 
simpatie. Au urmat discuții cu 
profesorii și studenții prezenți 
care s-au interesat îndeosebi de 
probleme din specialitatea lo.r și 
de felul cum sînt rezolvate ele 
în R. P. Romînă. Cei prezenți 
și-au manifestat dorința de a cu
noaște mai bine activitatea știin
țifică în domeniul dreptului care 
se desfășoară în R.P. Romînă și 
de a strînge legăturile cu oame
nii de știință romini, «■

Plecarea din

a producției de mase plastice de
8 cri.

N. S. Hrușciov a arătat că 
Uniunea Sovietică deține în pre
zent al doilea loc în lume, după 
S.U.A., în ce privește dezvoltarea 
industriei chimice, iar în ceea ce 
privește ritmul de creștere a pro
ducției se situează in fruntea tu
turor țărilor capitaliste dezvoltate 
din punct de vedere industrial. 
Pentru o creștere și mai accele
rată a producției industriei ’chi
mice există în Uniunea Sovietică 
toate condițiile.

Astfel în anul 1958 la exploa
tările petrolifere din U.R.S.S. se 
vor extrage peste nouă miliarde 
de metri cubi de gaze de sondă 
ca produse secundare. Din această 
cantitate de gaze se pot produce 
400.000 tone de polietilenă, adică 
de aproximativ 1,5 ori mai mult 
decît s-a produs în 1957 în 
S.U.A., precum și peste 500.000 
de tone de cauciuc sintetic. Uniu
nea Sovietică are rezerve explo
rate de minereuri fosfatice care se 
cifrează la trei miliarde de tone,. 
Uniunea Sovietică ocupă primul 
loc în lume în ce privește rezer
vele de săruri de potasiu și sulf

său, că pretutindeni vor fi răstur
nate forțele exploatării omului de 
către om. De asemenea sintem 
convinși că vor fi create condi
țiile în care războiul va fi înlă
turat, deoarece forțele comunis
mului vor crește, atît de mult in
cit nimeni nu le va mai putea în
frunta.

(Sublinierile și subtitlurile 
aparțin redacției).

(Urmare din pag. l-a)

tru ani închisoare. Eliberat îna
inte de termen și arestat din nou 
în ajunul zilei de 1 Mai 1936, el 
este deținut în închisoare pînă la 
izbucnirea celui de-al doilea 
război mondial. In 1939 Wladys
law Gomulka iese din închisoare 
și intră în rîndurile batalioanelor 
muncitorești care au luptat pen
tru apărarea Varșoviei.

După crearea Partidului Mun
citoresc Polonez, Wladyslaw Go
mulka îndeplinește diferite sarcini 
de partid. In 1942 el devine se-

cretar al Organizației din Varșo
via și în același an membru al 
C.C. al P.M.P.

In 1943, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Polonez 
îl alege secretar general. El este 
organizator al Gărzii Populare și 
unul din inițiatorii creării Consi
liului National al Poloniei.

După eliberarea Poloniei, Wla
dyslaw Gomulka este numit vice
președinte al Guvernului Provizo
riu îndeplinind funcția de minis
tru pentru teritoriile apusene, 
fiind totodată deputat în Seim. 
In guvernul de unitate națională,

W. Gomulka ocupă postul de prim 
ministru. După unificarea Parti
dului Muncitoresc Polonez și 
Partidului Socialist Polonez în 
decembrie 1948, el devine mem
bru al C.C. al PAl.U.P.

In octombrie 1956, la plenara 
a 8-a a C.C. al P.M.U.P., Wla- 
dyslaw Gomulka este ales prinț 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

La 20 ianuarie 1957, WladysJ 
law Gomulka este ales deputat al 
Seimului R.P.P., iar la 20 februa
rie 1957 este numit, membru ai 
Consiliului de Stat,

natural,

Se apropie ziua depășirii nivelului 
de producție al S. U. A.

dintre socialism și capitalism, 
cînd raportul de forțe dintre ele 
se decide pe tărîmul întrecerii 
pașnice.

In cursul acestei întreceri se 
poate constata care orînduire 
poate să dezvolte mai bine forțe
le de producție.

Dușmanii socialismului, a spus 
Hrușciov, și-au bătut joc de noi 
țipînd că Uniunea Sovietică a- 
cordă puțină atenție producției 0- 
biectelor de consum și îmbunătă
țirii vieții de toate zilele. Am fost 
ponegriți în fel și chip de lacheii 
imperialiștilor specializați prin 
elogierea „minunilor“ modului de 
viață capitalist și prin răspîndi- 
rea unor născociri calomnioase 
despre socialism. La atacuri furi
bunde împotriva Uniunii Sovietice 
și a politicii ei s-au dedat tot fe
lul de renegați, revizioniști și re
formiști care-și zic apărători și 
chiar conducători ai clasei mun
citoare, dar care de fapt sînt a- 
genți ai capitalismului. Criticînd 
socialismul și ascunzînd succese
le lui reale, debitînd diferite năs
cociri despre țările socialiste și 
prezentînd într-o lumină tranda
firie capitalismul contemporan, 
pseudosocialiștii încătușează for
țele revoluționare ale clasei mun
citoare, slăbesc simțul ei de cla
să, frînează eforturile ei în lupta 
de clasă și aduc astfel servicii 
capitalismului.

Poporul sovietic, partidul no
stru comunist, a spus în conti
nuare N. S. Hrușciov, în ciuda 
tuturor acestor născociri calom
nioase și atacuri furibunde ale

Dezvoltarea producției de ma
teriale sintetice, a spus N. S. 
Hrușciov în raportul său, repre
zintă o orientare foarte importan
tă. principial nouă, în dezvoltarea 
economică a U.R.S.S. Pentru ac
celerarea înfăptuirii programului 
prevăzut este indicat ca Uniunea 
Sovietică să ajungă la un acord 
de colaborare în primul rînd cu 
guvernele R.D. Germane, R. Ceho
slovace șl ale celorlalte țări so
cialiste cărora li se vor plasa co
menzi de utilaj în condiții avan
tajoase pentru ele. N. S. Hrușciov 
a arătat că Uniunea Sovietică este 
dispusă să comande o parte din 
utilajele necesare și în țările ca
pitaliste, în primul rînd în S.U.A., 
Germania occidentală și Anglia, 
pe baze reciproc avantajoase. 
De asemenea Uniunea Sovietică 
este dispusă să folosească servi
ciile oamenilor de știință, ingine
rilor, inventatorilor și practicieni
lor din țările străine pentru re
zolvarea sarcinilor de sporire ac
celerată a producției de mase 
plastice și fibre sintetice.

N. S. Hrușciov a arătat că 
acum, cînd forțele socialismului 
au crescut nemăsurat și continuă 
să crească zi de zi, cînd Uniunea 
Sovietică, China Populară și ce
lelalte țări socialiste formează 
lagărul socialist unit și acumu
lează forțe, una din orientările 
principale în lupta împotriva ca
pitalismului este dezvoltarea con
tinuă a economiei țărilor socia
liste. In prezent, a subliniat N. S. 
Hrușciov, ne găsim într-o fază 
0 luptei dintre muncă și capital,

BUENOS AIRES 10 (Agerpres). 
La 10 mai delegația RJ’. Romîne 
în frunte cu I. Gh. Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a RJ1. Romîne .a 
părăsit Argentina plecînd cu a- 
vionul spre țară.

La orele 7.45 dimineața (ora 
locală) președintele Frondizi în
soțit de colaboratorii săi apropiați 
au venit la reședința delegației 
romîne. In fața lui Alvear Palace

La Budapesta au început convorbirile 
între delegațiile de partid și guvernamentale 

ale R. P. Ungare și R. P. Polone
BUDAPESTA 10 (Agerpres). - 

M.T.I. transmite : In după-amiaza 
zilei de 9 mai au început la Bu
dapesta, în clădirea Parlamentului, 
convorbiri între delegațiile de par
tid și guvernamentale ale R. P. 
Ungare și R. P. Polone. Din par
tea ungară la convorbiri participă 
Jano,< Kadar, prim secretar al C.C. 
al P.M.S.U., membru în Biroul Po- 
litio și ministru de Stat; dr. Fe
renc Münnich, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.S.U. și pre
ședinte al guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărăneso — conducă
torii delegației; Antal Apro, mem
bru în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.S.U. și prim vicepreședinte al 
guvernului; György Marosan, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.S.U. și secretar al Comite
tului Central, ministru de Stat; 
Gyula Kallai, membru în Biroul 
Politio și secretar al Comitetului 
Central al P.M.S.U., ministru de 
Stat; Endre Sik, ministrul Aface
rilor Externe ; Jenö Incze, minis
trul Comerțului Exterior; Janos

Katonă, ambasadorul R. P. Un
gare la Varșovia.

Delegația poloneză care participă 
la convorbiri este condusă de Wla
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și Joszef Cyran
kiewicz, membru în Biroul Politic 
al C.C. al P.M.U.P. și președinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone. Din delegație fac parte 
Edwar Ochab, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.U.P. și mi
nistru al Agriculturii ; Felix Pi- 
sula, ministrul Industriei Alimen
tare și al Achizițiilor ; Tadeusz 
Kropczynski, ministru adjunct al 
Comerțului Exterior ; Adam Wil- 
lmann, ambasadorul R. P. Polone 
la Budapesta. •

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

Hotel o companie de onoare a 
Școlii Militare a prezentat ono
rul.

Pînă la aeroportul Eseiza tov. 
1. Gh. Maurer a fost însoțit de 
președintele Frondizi cu care s-a 
întreținut în mod cordial.

La despărțire delegația romînă 
a fost salutată de președintele 
Frondizi, ministrul Afacerilor Ex
terne Carlos Florit, generali, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, șefi ai unor 
misiuni diplomatice. De asemenea 
delegația a fost salutată la pleca
re de V. Dimitriu, ministrul RJ’. 
Romîne în Argentina și de mem
brii legației.

Pe aeroport cei doi președinți 
au trecut în revistă o companie de 
onoare a aviației militare.

In aceeași zi tn drum spre pa
trie delegația Republicii Populare 
Romîne a trecut prin Montevideo.

Pe aeroportul Carrasco, delega
ția a fost salutată de Francisco 
Forteza, subsecretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Uruguayului, căpitanul Marrooni, 
reprezentantul personal al preșe
dintelui Carlos Fisclier, Victor 
Cao, directorul Protocolului, șefii 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la Montevideo. In timpul es
calei membrii delegației R.P. Ro
mîne s au întreținut amical cu cei 
prezenți.

Alegerile din Grecia

(Urmare din pag. l-a)

însă evadează și se întoarce la 
Kracovia și continuă lupta ile
gală împotriva ocupanților.

In 1941 J. Cyrankiewicz este 
arestat de gestapo și aruncat în 
închisoare, iar mai tîrziu trimis în 
lagărul morții din Oswenczim. 
Aici, J. Cyrankiewicz intră în or
ganizația antifascistă clandestină, 
devenind unul din conducătorii ei. 
In 1943 devine comandant al 
grupului militar conspirativ care

intră în legătură cu organizațiile 
poloneze ilegale din afara lagă
rului. Mai tîrziu. J. Cyrankiewicz 
este mutat în lagărul de la Maut- 
hauisen de unde este eliberat în 
mai 1945 după zdrobirea hitleriș- 
tilor.
i După eliberarea Poloniei în iu
nie 1945, la Congresul al XXVI 
al Partidului Socialist Polonez, J. 
Cyrankiewicz este ales secretar 
general al Comitetului Central 
Executiv al Partidului.

1 După formarea Partidului Mun< 
citoresc Unit Polonez în decern- 

al 
al

nu
lii

brie 1948 el devine membru 
Biroului Politic și secretar 
C.C. al P.M.U.P, In 1946 este 
mit ministru fără portofoliu 
guvernul de unitate națională. Din 
1947 pînă în 1952 și din martie 
1954pînăîn prezent, J. Cyrankle- 
wicz este președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P- Polone, fiind 
în perioada 1952—1954 vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,

Bine ați venit, dragi oaspeți!

Partidul Comunist Italian
cheamă la unitate de acțiune

ROMA 10 (Agerpres). — TASS 
transmite: Conducerea Partidu
lui Comunist Italian a adresat 
oamenilor muncii din Italia un 
apel, chemînd la unitate de acți
une toate forțele democratice din 
tară, în ajunul alegerilor parla
mentare.

Conducerea Partidului Cornut

nist Italian cheamă clasa munci
toare, pe toți oamenii muncii să 
asigure în alegerile din 25 mai 
victoria forțelor populare. In apel 
se arată printre altele că colabo
rarea politică dintre partidele co
munist și socialist nu constituie 
nicidecum un obstacol, ci dimpo
trivă, reprezintă baza pe care se

S.ÜÄ. SE PREGĂTESC PENTRU UN RĂZBOI, 
CHIMIC, BACTERIOLOGIC ȘI NUCLEAR

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
La 9 mai subcomisia Comisiei 
pentru alocații a Camerei Repre
zentanților a Congresului S.U.A. 
a dat publicității textul prescurtat 
al stenogramei ședinței sale se
crete, din 26 mai în cadrul că
reia a luat cuvintul generalul- 
maior William Creasy, comandan
tul corpului chimic al armatei a- 
mericane.

După cum reiese din declarația 
lui Creasy, Statele Unite încă de 
mult timp se pregătesc activ în 
vederea unui război chimic, bacte
riologic și nuclear.

După cum declară Creasy, 
corpul chimic al armatei S.U.A. 
lucrează la producerea diferitelor

feluri de gaze și arme bacterio
logice. Creasy a declarat printre 
altele că corpul chimic este foar
te interesat in obținerea de mij
loace chimice care să provoace 
zdruncinarea complectă a siste
mului nervos și a activității inte
lectuale a omului.

După cum reiese din declarația 
lui Creasy, programul de creare 
a mijloacelor chimice care să ac
ționeze asupra sistemului nervos 
al omului constituie numai o par
te din activitatea corpului chimic. 
Creasy a lăsat să se înțeleagă că 
corpul chimic experimentează ar
ma de exterminare în masă, în 
special arma bacteriologică, asu
pra unor oameni vii.

poate întemeia această mișcare 
unită.

„Comuniștii leagă această pro
punere — se spune în apel — de 
revendicarea generală de a se 
promova o nouă politică economi
că, o politică de pace, de a se e- 
fectua reforme sociale și de a se 
organiza schimburi comerciale cu 
toate țările. Comuniștii sînt con
vinși că în {ară există o mare 
majoritate care se pronunță pen
tru satisfacerea acestor revendi
cări. Trebuie să se obțină ca la 
25 mai aceste năzuințe să ducă 
la crearea unei noi majorități po
litice și parlamentare care să fie 
în măsură să formeze un nou 
guvern corespunzător nevoilor ță
rii. Pentru ca o astfel de majori
tate și un astfel de guvern să de
vină realitate, trebuie să se obți
nă progresul considerabil al par
tidului comunist. Aceasta ar pune 
capăt anticomunismului, care risi
pește forțele ți face jocul cleri
calilor".

Astăzi au loc în Grecia alegeri 
parlament0re tn urma demisiei gu
vernului Kanamanlis și a dizolvă
rii parlamentului.

'Analizînd situația politică tn 
Grecia, așa cum s-a dezvăluit în 
cursul campaniei electorale, obser
vatorii politici obiectivi sînt una
nimi în a o considera complexă. 
Acest caracter complex reiese din 
multitudinea, partidelor ce se în
fruntă .și din atitudinea lor față 
de diversitatea problemelor pe 
care Grecia trebuie să le rezolve.

Principalele probleme politice ce 
au fost dezbătute în cadrul cam
paniei electorale 
problemele cheie 
ceastă perioadă 
tuația economică 
și construirea de 
baze atomice 
și termonucleare 
precum șl a 
rampelor de lan
sare a rachetelor

și care constituie 
ale Greciei în 0- 
sînt:. Ciprul, si-

Numai cîteva partide mal mici 
se prezintă tn alegeri tn cele două 
coaliții principale „Uniunea Parti
dului populist“ și „Uniunea pro
gresistă democrată agrară“. Coa
liția partidelor progresiste n-a 
putut fi alcătuită tocmai din cau
za unor vederi deosebite asupra 
principalelor probleme politice. 
Tratativele pentru o coaliție între 
EDA, EPEK partidul democrat și 
partidul agrarian au eșuat din 
cauză că șeful Uniunii progresiste 
(EPEK). Markezlnis s-a decla
rat împotriva proiectului de pro
gram al „Frontului patriotic“. 
După această respingere, par
tidul democrat, inițiatorul undi a- 
lignțe bilaterale

(Urmare din pag. l-a) 

loc o amplă operă de cultura
lizare a maselor. La sate au 
luat ființă unități cooperatlst- 
socialiste în agricultură. In 
prezent pe cimpurile Poloniei 
lucrează peste 65.000 de trac
toare, mii de combine, planta
toare de cartofi și alte mașini 
agricole. Polonia ,care a avut 
mult de suferit în urma distru
gerilor pricinuite de hoardele 
hitleriste desfășoară o vastă 
operă de construire de lo
cuințe și clădiri de interes ob
ștesc. Numai la Varșovia în 
perioada 1955-1958 au fost 
construite 95.000 camere de 
locuit, în medie 25.000 de ca
mere anual.' înflorește conti
nuu știința și cultura care au 
devenit un bun al maselor.

Poporul nostru alături de 
celelalte țări socialiste, apre
ciază succesele obținute de po
porul frate polonez pe drumul 
construirii socialismului.

In anii regimului de demo
crație populară relațiile de 
prietenie romîno-polone au că
pătat o bază trainică, trans- 
formîndu-se Intr-o prietenie 
de nezdruncinat.

In anii regimului de demo
crație populară, pe baza prin
cipiilor internaționalismului 
socialist, cele două state au 
stabilit între ele o largă cola
borare economică și culturală. 
Necontenit se extinde colabo
rarea romîno-polonă, atît pe 
tărimul economic cit șl teh- 
nico-științific și cultural.

La 27 februarie 1958 s-au 
împlinit 10 ani de la semna-

rea convenției de colaborare 
culturală dintre R.P.R. și R. P. 
Polonă. In cei 10 ani țara 
noastră a fost vizitată de nu
meroși mesajeri din patria lui 
Chopin, reprezentanți ai unei 
școli muzicale de un înalt ni
vel. Numeroși interpreți de 
valoare au concertat in țara 
noastră, obținind succese. So
lii artei noastre muzicale au 
răspuns la rîndul lor vizitelor 
făcute. Filarmonica de stat 
„George Enescu" a participat 
la festivalul de muzică con
temporană .Toamna varșovia- 
nă“ din 1956, obținînd un 
mare succes. Schimburile de 
mari ansambluri artistice, 
schimburile în domeniul fil
mului, aduc complectarea ne
cesară la bogatul tablou al le
găturilor artistice dintre cele 
două țări. Și în domeniul lite
raturii s-a manifestat din plin 
colaborarea culturală romino- 
polonă. Din literatura contem
porană polonă au apărut in 
editurile romînești o seamă de 
lucrări al căror tiraj total de
pășește 200.000 exemplare. In 
același timp numeroase tradu
ceri din literatura romînă cla
sică și contemporană publica
te in R. P. Polonă se bucură 
de o deosebită popularitate.

Se întăresc necontenit legă
turile dintre Partidul Munci
toresc Unit Polonez și Parti
dul Muncitoresc Romîn, rare 
îndeplinesc rolul de forță con
ducătoare în ambele țări.

In anii regimului democrat 
popular, intre tineretul romîn 
și cel polonez s-au stabilit 
strînse legături frățești care

te dezvoltă în permanență.
Socotind apărarea păci! 

drept o sarcină principală, 
combătînd cu hotărire planu
rile agresive ale cercurilor im
perialiste in frunte cu cele din 
S.U.A.. de a dezlănțui un nou 
război, R.P. Romînă și R.P. 
Polonă depun eforturi susți
nute pentru a asigura lumii 
o pace trainică. Exprimind 
năzuințele cele mai fierbinți 
ale popoarelor romîn și polo
nez spre menținerea Și întări
rea păcii politica externă a 
țărilor noastre se călăuzește 
după principiile leniniste ale 
coexistenței pașnice, militînd 
pentru slăbirea continuă a în
cordării internaționale, pentru 
interzicerea pretutindeni a ex
periențelor cu armele nuclea
re, pentru ținerea unei confe
rințe la cel mai înalt nivel, 
pentru întărirea securității in 
centrul șl sud-estul Europei și 
in lumea întreagă.

Salutind prezența In țara 
noastră a inalților oaspeți, 
poporul romîn e convins că 
această vizită, ca și tratativele 
ce vor avea loc cu acest pri
lej vor contribui din plin la 
dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor de prietenie și cola
borare romîno-polone și la 
continua întărire a lagărului 
păcii și socialismului.

Tineretul romîn, împreună 
cu întregul nostru popor, adu
ce inalților oaspeți din R. P. 
Polonă, și prin el întregului 
popor polon, tineretului frate 
polon, un salut fierbinte.

Bine ați venit, dragi oas
peți 1

4

R!f>MËwa»i»J

teritoriul Gre
ciei. Dacă în ceea'ce privește pro
blema Ciprului există o unanimi
tate de vederi 0 tuturor partidelor 
politice, în legătură cu celelalte, pă
rerile sînt diferite. Unghiurile din 
care partidele politice grecești au 
privit aceste probleme au stat în 
primul rînd la baza coalițiilor ce 
s-au alcătuit în vederea alegerilor. 

In actualele alegeri, unele parti
de se prezintă pe liste separate. E 
vorba de Uniunea națională radi
cală a lui Karamanlis, Partidul 
liberal condus de Venizelos și 
Papandreu, Uniunea democrată de 
stìnga (E.D.A.)

pe

Astăzi se deschide la Moscova 
Expoziția agricolă unională

MOSCOVA 10. De la corespon
dentul Agerpres. — tn legătură 
cu apropiata deschidere a Expozi
ției agricole unionale din Uniu
nea Sovieticii ce va avea loc la 11 
mai a.c., Comitetul general al ex
poziției și Comitetul de stal pen
tru legăturile culturale cu străină
tatea au convocat la 9 mai o con
ferință de presă. A luat cuvînlul 
în fața ziariștilor sovietici și 
străini V. V. Mațkievici, președin
tele Comitetului general al expo
ziției și ministrul Agriculturii al 
U.RSS. Cea mai importantă par
ticularitate ce caracterizează expo
ziția anul acesta — a arătat el — 
p reprezintă demonstrarea lărgirii

și 
de 

rezultate 
agricolă.

metodelor și procedeelor noi 
înaintate, precum și a căilor 
urmat pentru a obține 
superioare în producția 
Vorbind despre succesele agricul
turii sovietice, Mațkievici a ară
tat că în 1957 producția de lapte 
din Uniunea Sovietică a ajuns să 
reprezinte circa 95 la sută din 
producția de lapte a Statelor Uni
te, iar producția totală de unt a 
fost chiar mai ridicată decît în 
S.U.A.

in continuare Mațkievici a vor
bit despre realizările 
sovietice in domeniul 
telor, pomiculturii și 
muri,* realizări ce sînt 
pavilioanele expoziției.

agriculturii 
creșterii vi- 
a altor ra- 
oglindite in

LENINGRAD. - La 10 mai, Ga- 
mal Abdel Nasser, președintele 
Republicii Arabe Unite a sosit Ia 
Leningrad venind de la Kiev.

BEIRUT. — Presa anunță că în 
Irak continuă de clteva zile greva 
generală în semn de protest îm
potriva falsificării de către autori
tăți a rezultatelor alegerilor par. 
lamentare din 5 mai.

NEW YORK. — La 9 mai. Paul 
Robeson a dat. pentru prima oară 
după o întrerupere de zece ani, un 
concert la „Carnegie-Hall“ din 
New York.

BUDAPESTA. - La Teatrul Er- 
kel din Budapesta a avut loc sub 
auspiciile Consiliului Păcii din 
Ungaria festivitatea deschiderii 
Lunii prieteniei popoarelor.

MOSCOVA. — La 10 mai a so
sit la Moscova pentru tratative 
economice o delegație guverna
mentală bulgară în frunte cu Rai- 
ko Damianov, membru al Biroului 
Politic el C.C. al Partidului Co
munist din Bulgaria șl prim vice
președinte «I Consiliului de Mi
niștri al Bulgariei.

CAIRO. — De curînd a fost edi
tat la Cairo un volum despre 
R. P. Romînă, intitulat „Dunărea 
Nouă“. Autorul lui este scriitorul 
Ahmed Hamrouche, directorul Tea
trului național din Cairo care a 
vizitat recent țara noastră.

SEVASTOPOL. - La 10 mai a 
sosit la Sevastopol într-o vizită de 
răspuns o escadră de nave milita
re iugoslave comandată de contra
amiralul Bogdan Pesotici.

PEKIN. - In zilele de 9 șl 10 
mai au continuat lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Congresului al 
VlII-lea al Partidului Comunist 
Chinez.

LONDRA. — După cum a decla
rat la 9 mai, D. Lloyd, ministrul 
Invățămintului al Angliei, limba 
rusă se predă în 60 de școli medii 
In Anglia.

BERLIN. — Agenția ADN anun
ță că zilele trecute a avut loc o 
ședință 0 Comitetului permanent 
al Congresului tineretului munci
tor din întreaga Germanie la care 
« fost examinată problema luptei 
tineretului german împotriva peri
colului războiului atomic.

cu EDA, a re- 
examinat proble
ma și s-a decla
rat împotriva 
coaliției cu 12 
voturi contra 11. 
In urma acestui 

vot, președintele partidului, Stratis 
și șase deputați au părăsit partidul 
democrat înscriindu-se în listele 
EDA. Și din Uniunea progresistă 
și din Partidul agrarian, o serie 
de personalități s-au declarat de 
acord cu programul preconizat de 
EDA și au hotărtt să-l sprijine.

Programul Uniunii democratice 
de stînga se inspiră din aspirațiile 
și interesele poporului grec. Ele 
cer ca Grecia să ducă o politică 
de independență șl de prietenie cu 
toate popoarele, cer interzicerea 
construirii de baze atomice pe te
ritoriul grec și o politică econo
mică îndreptată spre redresarea 
economiei grecești.

In directă opoziție cu această 
linie este aceea preconizată de 
Uniunea națională radicală a lui 
Karamanlis care în afara poziției 
juste față de rezolvarea problemei 
cipriote, în conformitate cu drep
tul la autodeterminare, cere apli
carea unei politici de sprijinire 0 
scopurilor N.A.T.O. Opoziția față 
de această atitudine a guvernului 
Karamanlis a dus odată la căderea 
guvernului și la crearea unei dizi
dente în rîndul partidului său. Cu 
toate acestea. Uniunea națională 
radicală stăruie în această atitu
dine.

Intre aceste două poziții se si
tuează celelalte partide mai mari 
sau mai mici. Partidul liberal al 
lui Venizelos e de acord cu ade
ziunea Greciei la N.A.T.O,, dar 
condiționează instalarea bazelor de 
rezolvarea problemei cipriote. Alte 
partide cer rămînerea în alianța 
nord-atiantică, dar vor 
derea relațiilor comerciale și 
prietenie și cu alte state, în 
cial cu țările socialiste din 
oanl. 1

Acesta este tabloul politic 
Greciei în ziua alegerilor,

AL. GIRNEAȚA

Varșovia mereu aceeași
și mereu alta

(Urmare din pag. l-a)

extin
de 

spe- 
Baj-

► podurilor, varșovienii se vedeau 
, ca un popor de furnici. Sub ra-
► zele aprinse ale soarelui își îm- 
k brățișau străvechea soră — Vis- 
’ tuia.
► I-am văzut din nou pe var-
• șovieni intempestivi, pasionali, în
► elegantul amfiteatru al stadionu-
► lui. Această splendidă podoabă 
’ a Varșoviei este fructul aceluiași 
, elan tineresc, constructiv, care a
• dat naștere și iubitului nostru 
ț „23 August". Ambele sînt „Sta- 
. dioanelo Festivalului“, ofrande
• aduse de tînăra generație a ță- 
ț rilor noastre aspirațiilor de „pace 
. și prietenie".
• I-am întîlnit apoi pe varșo- 
, vieni la lucru. In fabrică și la

masa de scris. Pe cei care au 
luat puterea statului în mîinile 
lor, care și-au asumat răspun
derea de avangardă în marea 
operă socialistă a poporului po
lonez, cît și pe colegii de breas
lă, al căror oaspete eram.

Uzina de automobile „Zeran“ 
este una din citadelele muncitori
mii varșoviene. Precum una din 
mîndriile patriotice ale pietonu
lui polonez este eleganta „Var- 
szawa" ieșită din mîinile munci
torului de la „Zeran“. I-a intrat 
în sînge varșovianului obiceiul 
de a-și număra în gînd, pe stra
dă, automat, favoritele. Pe cele 
pe care aveam să le văd în zi
lele următoare alunecînd suplu 
pe Marszalkowska, le-am văzut 
în ziua aceea aliniate ordonat în 
curtea uzinelor situate h margi
nea Capitalei.

Stînd de vorbă cu tovarășii din 
fabrică mi-am dat seama că ceea 
ce e caracteristic tuturor între
prinderilor socialiste — în ori
care dintre țările noastre priete
ne — e să-i auzi pe muncitori 
vorbind de productivitatea mun

cil, „lucrul cel mai important* 
cum îl numea Lenin. Muncitorii 
polonezi ieftiniseră în luna 
aceea (iulie 1957) prețul de cost 
al mașinii cu 2000 de zloți și 
livraseră pe piață 200 de mașini 
neprevăzute în plan. Apoi, un 
număr de 100 elegante „Warsza- 
wa“ nu costase nimic. Mașinile 
fuseseră fabricate numai din 
economii. Acesta e unul din 
semnele distinctive cele mai si
gure după care recunoști clasa 
muncitore care construiește so
cialismul.

După cum tot atît de bine re
cunoști căldura și umanismul 
unui stat socialist, după grija 
față de tînăra generație. Un nu
măr de tineri muncitori tocmai 
primiseră credite de la stat și, 
cu sprijinul organizației de par
tid, luase naștere o acțiune mai 
largă de tineret pentru construi
rea prin muncă voluntară a unor 
locuințe pentru tinerii căsătoriți.

Și, i-am văzut apoi la lucru, 
după cum am spus, pe gazetarii 
polonezi. Poate că din „discreție 
profesională" nu m-aș fi oprit 
asupra acestui aspect, dacă n-aș 
fi remarcat la prietenii polonezi 
un detaliu original. „Casa ziariș
tilor“ înzestrată — în afară de 
sălile de conferințe și spectacole 
— cu un restaurant și cu o te
rasă mai mult decît agreabilă, 
constituie un cadru al activității 
zilnice pentru mulți dintre zia
riștii varșovieni. Aici am văzut 
uneori confrați lucrînd pe manu
scrise și pe șpalte, de dimineață 
pînă seara.

Aproape exact în centrul 
Varșoviei se află marele 
Palat al Culturii dăruit 

varșovienilor cu generozitate 
prietenească de poporul sovietic. 
Pentru străini această magnifică 
clădire care domină Întreaga t

Varșovia e punctul de reper care 
face imposibilă orice rătăcire în 
labirintul străzilor.

Iar pentru varșovieni e piscul, 
înălțimea, de pe care-și contem
plă în clipele de răgaz roadele 
muncii încordate, pe care se 
urcă pentru ca, rotindu-și ochii 
în jur, să-și îneînte privirile cu 
ceea ce răsare necontenit prin 
puterea mîinilor lor. E locul unda 
varșovianul se urcă pentru ca, 
privind în jur, departe, cu satis
facție, să soarbă noi forțe de 
muncă, noi puteri pentru a duce 
mai departe opera începută.

Am văzut în amurgurile liniș
tite ale zilelor de vară părinți cu 
copiii lor, tineri și tinere cu 
obrazul lipit unul de altul, îm- 
pungînd aerul cu degetul într- 
unul din cele patru puncte car
dinale ale orașului.

— Acolo e casa noastră I
— Acolo va fi casa noastră I 
Si am văzut Varșovia, săr- 

bătorindu-și — mai mult 
decît ziua sa de naștere: 

„ZIUA RENAȘTERII". în ziua 
da 22 iulie, sărbătoarea eliberă
rii Poloniei, am străbătut de di
mineața pînă seara, alături da 
poporul însuflețit străzile anima
te, _ piețele înțesate de oameni 
strînși în jurul scenelor, am as
cultat vocea cîntăreților, coruri
le de masă improvizate, am ur
mărit îndelung dansul perechilor 
tinere, care reproduceau cu bi
necunoscuta grație poloneză vagi 
mișcări de menuet.

Plutea deasupra Varșoviei a 
incandescentă bucurie de viață, 
căldura unor profunde sentimen
te de recunoștință pentru elibaa 
ratori, pentru partidul conducă
tor, un irezistibil optimism, l 

In noaptea înstelată, Varșovfcț 
era aceeași și totuși din nou alta.
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