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tîn ă ră
L ucrurile s-au petrecut cam 

așa: Pe la sfirșitul lui 
aprilie anul trecut, mun

ca de însămînțări în comuna 
Armășești, raionul Urziceni, nu 
mergea cum trebuie. îndeosebi, 
rămăseseră în urmă țăranii 
muncitori in vîrstă, ai căror fii 
își satisfăceau stagiul militar, 
sau femeile văduve care nu a- 
veau atelaje. Aceasta n-a scă
pat din vederea bunilor gos
podari din Armășești — ute- 
miștilor. Și, într-o seară, după 
ce au dejugat vitele obosite de 
muncă dîndu-le tainul de nu
treț, utemiștii au pornit-o 
drept la sediul lor. Ce s-a dis
cutat acolo nu vom mai po
vesti. Fapt cert este că hotă- 
rîrea lor a fost de a sărbători 
ziua de 1 Mai într-un fel deo
sebit, adică să lucreze ajutînd 
pe cei lipsiți de ajutor 
sămînțatul porumbului. I 
făcut. în seara zilei de 
utemiștii din Armășești 
torceau de la cîmp cu 
Împăcată. In ziua aceea 
mînțaseră 8,5 ha. cu porumb.

Există o zicală populară: 
„Vorba de rău se duce ca glon
țul“. Dar vorba de bine des
pre fapta omenească, patrioti
că a utemiștilor din Armășești 
s-a dus mai abitir decit glon
țul, răzbătînd în multe sate, la 
sute de kilometri depărtare, 
răzbătînd în timp. Utemiștii 
din alte sate au îmbrățișat cu 
căldură inițiativa utemiștilor 
din Armășești și au făcut din 
ea o metodă de a participa la 
lupta pentru recolte bogate.

A trecut aproape un an de 
cînd s-a născut această^ ini
țiativă valoroasă. Și iată, a- 
flăm de curînd că într-un sat, 
Cerna, din regiunea Timișoa
ra, utemiștii socotesc de dato-

la în- 
Zis și 
1 Mai 
se în- 
inima 

. însă-

ria lor să ajute pe cel bătrîni, 
pe văduve la anumite lucrări 
agricole. Corespondentul Sil
viu Truți ne-a scris (corespon
dența a apărut în ziar) că u- 
temiștii au inițiat o acțiune 
pentru evacuarea apei ce băl
tea pe ogoare. Săpînd șăn
țulețe de scurgere, ei au scăpat 
circa 100 hectare teren de a- 
ceastă calamitate. Printre o- 
goarele salvate sînt și ale bă- 
trînului Gheorghe Sfetcu și ale 
Floarei Lungu și Victoriei 
Olaru.

Știți unde este satul Mogo- 
șești ? Nu, nu e tot în regiunea 
Timișoara și nici lîngă Armă
șești, ci lîngă Pașcani, în Mol
dova.

De aci, de la Mogoșești 
ne-a sosit o scrisoare trimisă 
de utemistul Andrieș Isidor, 
colectivist, care ne arată că 
utemiștii Pleșca Mihai și Pău- 
leț Petru au cules cuiburile de 
omizi din 
prejurul 
Varvara 
Birlom.

Și acum 
acei pomi 
cuiburile de omizi, 
nu ar fi putut culege în toam
nă măcar o fructă din acei 
pomi. Dar nu numai atît. O- 
mizile, înviind, ar fi invadat 
și livezile învecinate și ar fi 
produs daune recoltei de fruc
te. Sau închipuiți-vă că tinerii 
din satul Cerna n-ar fi eva
cuat apa și de pe ogoarele 
bătrînului Gheorghe Sfetcu și 
ale Floarei Lungu și Victoriei 
Olaru. E drept paguba ar fi 
fost în primul rînd a acestora. 
Dar nu ar fi fost asta și o pa
gubă pentru hambarul țării în
tregi ?

De aci se vede că inițiativa 
minunată a utemiștilor din 
Armășești reprezintă nu numai 
o formă a participării tineri
lor țărani muncitori la lucră
rile agricole dar și un mijloc 
de educație patriotică, gospo
dărească, a tinerilor. Și nu 
întîmplător, pornind de aici, 
tinerii țărani muncitori se u-

19 pomi aflați îm- 
caselor bătrînelor 
Bișoc și Maria

închipuiți-vă că din 
n-ar fi fost culese 

Bătrînele

nesc în grupe de fntr-ajutorare £ 
în muncile agricole, și, pășind z 
din treaptă în treaptă, urcă pe Z 
scara buneistări spre întovă- Z 
rășirea agricolă și gospodăria z 
colectivă. z

Inițiativa utemiștilor din Z 
Armășești a prins deja rădă- Z 
cini. Dar ca orice mlădiță o- c 
dată sădită, cere îngrijire, are Z 
nevoie de un sprijin continuu, z 
pentru a da roadele cele mai ( 
bogate. Are cine să se ocupe C 
de ea ? Firește 1 S-a născut Z 
într-o organizație de bază Z 
U.T.M., multe alte organizații z 
U.T.M. au preluat-o. Deci pri- Z 
mul sprijin al acestei inițiative Z 
sînt organizațiile de bază 6 
U.T.M. sătești. Să nu fim greșit 6 
înțeleși. Aceasta nu presupune o 
cît de cît, o dezinteresare a co- C 
mitetelor U.T.M. pe comună, a y 
comitetelor raionale și regio- Z 
nale U.T.M. Dimpotrivă. Cine ( 
altcineva decit ele ar putea Z 
ajuta mai bine organizațiilor z 
U.T.M. sătești în această pri- Z 
vință ? Cine ar putea organiza Z 
popularizarea largă a inițiati- Z 
vei utemiștilor din Armășești ? Z 
Cine ar putea înlesni schimbul ( 
de experiență între organiza- Z 
țiile U.T.M. sătești și pe acea- ( 
stă linie ? Cine altul decît or- Z 
ganele amintite mai sus. Acea- ( 
sta este cu atît mai necesar cu z 
cît sarcinile noastre, stabilite ( 
în primul an din cel de al doi- z 
lea cincinal sînt sporite, cu ( 
atît mai necesar cu cît lucră- z 
rile agricole imediate, în cam- ( 
pania de primăvară, trebuie ț 
făcute mai bine, deși primă- ( 
vara a întîrziat să vină la timp, z 

încheind, nu putem să nu Z 
amintim aprecierea Biroului Z 
C.C.al U.T.M. făcută anul tre- Z 
cut, care „consideră inițiativa Z 
organizației de bază U.T.M. Z 
din comuna Armășești ca o Z 
acțiune patriotică, tinerească, Z 
prin care organizațiile de bază ( 
U.T.M. de Ia sate pot să adu- z 
că o contribuție mai activă la > 
buna desfășurare a lucrărilor Z 
agricole“. (

„Scînteia tineretului“ }

Un nou aparat

e

1t
Iuliu Colibaș este student în 

anul 111 al Institutului agronomic 
din Timișoara. De obicei îl găsești 
în laboratorul catedrei de pe
dologie. Aici e locul lui preferat 
de lucru. In acest laborator și-a 
început primele cercetări în ca
drul cercului științific de pedolo
gie și tot în acest laborator, stu
diind, sfătuindu-se și cerînd aju
torul tovarășului profesor dr. 
Oprea și al asistenților Crișan și 
Drăgan, Iulfu Colibaș a ajuns a- 
nul acesta șă realizeze o lucrare 
originală ,și valoroasă. E vorba 
de aparatul „CoezometruT'^cu a- 
jutorul căruia se determină mai 
rapid și mai bine coeziunea so
lului.

Fotograful l-a surprins pe Iuliu 
Colibaș tocmai cînd făcea ultima 
.verificare a aparatului său.

Corespondent
PETRU BRINCUȘ

ltică o fabrică 
de brînzeturi 

la Vatra Dornei
Fabrica de brînzeturi superioare 

și lactoză care se construiește în 
apropierea orașului Vatra Dornei 
va intra în curînd în funcțiune.

Halele principale au fost termi
nate. S-au montat circa 90 la sută 
din utilajele și instalațiile noii în- 

j treprinderi. Mașini dintre cele mai 
moderne vor transforma zilnic, 
15.000 litri de lapte în produse 
pasteurizate pentru consum : unt, 
șvaițer și lactoză.

S-a terminat șl construirea 
centralei termice proprii. La noua 
întreprindere procesul de produc
ție va fi complect mecanizat și 
automatizat.

Pentru muncitori se construiesc 
16 apartamente și un grup social 
cultural.

ramă
Dl. Guy Mollet, președintele 

Consiliului de Miniștri al Franței, 
a transmis următorul răspuns la 
telegrama de felicitare trimisă de 
tov. Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
cu ocazia semnării declarației co
mune franco-marocane.

„Vă mulțumesc pentru felicită
rile pe care mi le-ați adresat cu 
ocazia semnării declarației co
mune franco-marocane, care tre
buie să permită crearea între 
Franța și Maroc a unor relații 
strînse de interdependență și pli
ne de încredere, pe baza respec
tului mutual și a voinței de pace 
și de libertate a ambelor po
poare“.

Prieten i
Cine a venit cu ide
ea, cum s-a strins 
întreg colectivul, 
n-am aflat. Poate 
nici n-a fost vorba 
de ideea 
anume, 
suficient 
va să 
mergem 
toți ca 
gur, actori și regi
zori, răspunzind 
propriilor lor în
demnuri. să plece 
pe neașteptate din 
Baia Mare, 
găsi unii 
străini de 
colectivului 
ghiar de la teatrul 
din Baia Mare, să 
se mire cum de au 
putut pleca toți, așa 

neașteptate, la o premieră în
tr-un alt oraș. Nu e însă la mijloc 
nimic de mirare.

...In urmă cu trei ani, o clasă 
întreagă care a absolvit Institu
tul de Teatru din Cluj, a cerut 
să fie repartizată în centrul miner 
Baia Mare pentru a pune bazele 
unui teatru in limba maghiară. 
Lucrul este știut și s-a mai scris 
despre el, așa cum cunoscut este 
și faptul că tn anii care s-au 
scurs de atunci tinerii absolvenți, 
entuziaști și pasionați pentru me
seria lor, au obținut o serie de 
succese. Ceea ce vrem să vă spu
nem acum poate părea un fapt a- 
parent neînsemnat, totuși el do
vedește că acești tineri care au 
sosit de la Baia Mare însuflețiți 
de visuri, au rămas în pofida ani
lor care s-au scurs, la fel de uniți 
ca in prima zi cind și-au început 
activitatea în teatru.

In viața acestui colectiv s-a pe
trecut acum citeva luni un fapt 
care poate într-un alt teatru ar 
fi trecut neobservat, ori numai 
comentat.

Paula Krasznoi, una dintre ti
nerele actrițe, a plecat din teatru. 
Fata s-a măritat cu un tînăr care 
lucra la Cluj și — cu tot regretul 
încercat cînd și-a părăsit prie
tenii alături de care a învățat tn 
institut, împreună cu care a apă
rut pe scena de la Baia Mare timp 
de două stagiuni — inima și-a 
spus cuvîntul și Paula și-a urmat 
soțul. E greu insă să-ți închipui 
că tineri care au cunoscut îm
preună emoția examenelor luate 
cu foarte bine și neliniștea prime
lor premiere pot șterge cu bure
tele asemenea amintiri, pot da ui
tării un prieten drag.

Tocmai pentru că Paula 
considerată 
dintre Cluj 
membru al

■ ■ ■

unui om 
ci a fost 
ca cine- 
spună — 

la Cluj, și 
unul sin-

Se vor 
care, 

tradiția 
ma

— in ciuda distanței 
și Baia Mare — un 
colectivului lor, un

prieten ale cărui bucurii și emo
ții e firesc să le împărtășească 
tovarășii, cei de la Baia Mare au 
plecat cu toții la premiera piesei 
„Viteazul mut". Era primul rol 
pe care Paula îl interpreta pe 
scena teatrului maghiar din Cluj, 
primul contact cu exigentul pu
blic clujean.

Și așa cum se întimpla la fa
cultate — unde, dacă unul dintre 
colegi urma să dea un examen 
greu, întreg colectivul era alături 
de el — tot așa și la examenul 
în fața publicului clujean, colegii 
au înțeles că trebuie să fie ală
turi de Paula. Și 20—25 de oa
meni au mers la Cluj pentru a 
strînge mina tovarășei lor. Iar 
atunci cind, in toiul aplauzelor 
entuziaste ale spectatorilor, Paula 
a zărit în sală și pe prietenii ei, 
se poate înțelege lesne emoția pe 
care a încercat-o. Erau din nou 
împreună și la această premieră, 
la fel ca în alte dăți...

Fericirea de a face parte din- 
tr-un asemenea colectiv cred că se 
înțelege fără comentarii. Oare 
n-ar dori toți tinerii actori și re
gizori să muncească și ei într-un 
asemenea colectiv ? Cred că da. 
Totul depinde numai de ei ca în 
locurile unde își desfășoară acti
vitatea, să-și creeze un colectiv 
la fel de unit și puternic.

ADA SIMIONESCU
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Folosirea experienței anului trecut

Pe șantierul viitoarei filaturi
Corespondent 

PREDA ISPAS

Duminică 15 aprilie 1956

'Folosirea iiotopilor j 
radioactivi
in industrie

i i 
i 
i 
i i 
j 
i 
i 
\ 

In fotografie : Se ] 
pune în funcțiune j 
aparatul pentru j 
controlul radioactiv j 
al sudurii unei părți ) 
dintr-un rezervor. I

Foto: M. ClOCț

In cadrul întreprinderii nr. 5 
montaje, trestul de construcții 
rafinării Ploești, s-a început 
folosirea izotopilor radioactivi 

jdin cobalt la descoperirea unor 
I eventuale -defecte în structura 
I unor piese și materiale, prove- 
j nite din turnare, sudură, tra- 
I tamente termice etc.

De pe lotul experimental al Școlii profesionale de plante teh
nice și alimentare din comuna Armășești, raionul Urziceni, s-au 
recoltat anul trecut 61.000 kg. sfeclă de zahăr la hectar. Bineîn
țeles că rezultatul acesta a fost obținut datorită faptului că sfecla 
a fost însămînțată la timpul cel mai potrivit și in timpul vege
tației i s-au aplicat îngrijirile necesare.

Anul acesta a fost repartizată pentru sfecla de zahăr o supra
față de 5 hectare. Pentru ca recolta să fie tot atît de bogată și 
mai mare chiar, elevii școlii, îndrumați de profesori, au folosit din 
plin experiența anului trecut.

Organizația de bază U.T.M. din școală a format din vreme 
echipe de tineri care, sub îndrumarea tehnicienilor școlii, au por
nit însămînțatul sfeclei imediat ce timpul și terenul au permis 
acest lucru. In două zile a fost insămînțată o suprafață de 2 hec
tare și a fost distrusă scoarța ce se formase pe tarlalele insă- 
mînțate în „ferestrele iernii''. O contribuție deosebită în aceste 
munci au adus-o tinerii Niță Ludea, Gheorghe Petre, Elena Io- 
nescu, Urania Sandu și alții din echipele conduse de Ion Drăghi- 
cescu, Tudor Stanciu și Stan Ristea.

Elevii Școlii profesionale de plante tehnice și alimentare din Ar
mășești, au fost cei care au dat semnalul începerii insămînțatului 
sfeclei în comună.

In întîmpinarea zilei de 1 Mai, 
constructorii de pe șantierul fila
turii de cînepă din Fălticeni mun
cesc cu avînt sporit. Atît la cor
pul industrial al filaturii, cît și 
la clădirile auxiliare ei execută 
acum lucrările de finisaj. In ace
lași timp, în corpurile principale 
se fac instalațiile de forță, de 
ventilație precum și instalațiile 
sanitare. Pentru grăbirea ritmu
lui lucrărilor de finisaj, pe șan
tier s-a amenajat o stație de pre
parare a mortarului. De aici, cu 
ajutorul pompelor, mortarul este 
trimis la locul de muncă al bri
găzilor de tencuitori. Un colectiv 
de tehnicieni experimentează 
acum fixarea mortarului cu aju
torul unui compresor electric. Fo
losirea compresorului electric la 
fixarea tencuielii va duce la spo
rirea productivității muncii cu 200 
la sută.

Urmărind reducerea prețului de 
fOOOOOOMOOCSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOrv k ă
8 Creșterea traficului de măr- £ 
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aspect din rada portului Con- g 
stanța. |
oooooooooooo oooooeoooooot

cost al lucrărilor, constructorii de 
pe acest șantier au executat pe
reții despărțitori ai halelor din 
blocuri prefabricate. In afară de 
făptui că pereții despărțitori au 
fost montați într-un timp scurt, 
costul lucrărilor este mai mic cu 
50 la sută.

Micul inovator
lin nou record 

de foraj

furi din portul Constanța 8 
este o urmare a dezvoltării le- g 
gâturilor comerciale ale țării 
noastre cu alte state. Pen- 8 
tru a se face față traficu- g 
lui sporit și pentru ușurarea 
muncii oamenilor, încărcarea și 
descărcarea mărfurilor se 
cu mijloace mecanizate.

In fotografia noastră :

face

Foto: AGERPRES

Plecarea spre Anglia
a tovarășilor N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 14 aprilie au părăsit Moscova, ple- 
cînd în Anglia la invitația guvernului englez, 
N. A Bulganin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., pre
cum și persoanele care ii însoțesc.

La gara Bielorusă, N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov au fost conduși de L. M. Kaganovici, 
A. I. Kiricenko, G. M. Malenkov, A. I. Mikoian,

V. M. Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. Saburov, 
M. A. Suslov, K. E. Voroșilov; G. K. Jukov, L. I. 
Brejnev, D. T. Șepilov, E, A. Furțeva, N. M. 
Șvernik, P. N. Pospelov ; miniștri ai U.R.S.S., 
mareșali ai Uniunii Sovietice și alte persoane 
oficiale.

Au fost de asemenea de față Consilierul de 
ambasadă S. C. Parrott, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Marii Britanii în U.R.S.S. și toți 
membrii corpului diplomatic.

Ora se sftrșise de mult și pro
fesorul Pană se pregătea să 
chidă laboratorul, cind ușa 
deschise timid și un băiețel 
bucle negre păși pragul.

— Ce-i Fay, ai uitat ceva ?
— Nu — răspunse acesta sim

plu. Am adus o inovație!
— Inovație ? se miră profe

sorul. Nu mai spune! Și ce ai 
inventat ?

— O „nivelă gradată"
Elevul vorbea serios și profe

sorului nu-i venea să creadă că 
are in față pe visătorul Fay. Din 
servietă apăru un fel de jucărie 
de carton, cu un cadran gradat 
și un ac colorat.

— Și ce vrei să determini cu 
ea ?

— Valoarea unghiurilor, în 
special a celor de deviație.

Profesorul o examină atent. Era 
o mașinărie simplă, dar destul de 
interesantă. Văzu și citeva gre
șeli. pe care începu să le explice 
încurcat, căci nu credea ca băie
țașul de 13 ani să înțeleagă ceva. 
Acesta însă asculta atent și nu 
pierdea nici o vorbă.

Cind a ieșit din laborator, co
legii l-au luat pe sus.

— Ei, e bună „invenția" ?
— Aproape, răspunse el gîndi- 

tor. Trebuie să mai lucrez .
Au pornit veseli și gălăgioși 

spre casă, dar trecind prin scuarul 
din colț, un coleg îi opri.

— Știi ce, Fay ? Trebuie să săr
bătorim evenimentul.

Și zicind, îi și arse un ghiont 
prietenesc.

Atît le-a trebuit. Peste citeva 
minute erau grămadă pe iarbă. 
Fay, care era dedesubt, strigă dez
nădăjduit :

— Stați, stați, servieta I

in- 
se 
cu

dar cu ochii negri strălucind, 
membrii comisiei au rămas mirați.

— Dumneata ai făcut nivela ?
— Da, eu I
Și a început să explice cum i-a 

venit pentru prima oară „ideea" 
astă vară, la Săliște, unde se 
construia un pod cu baza de sus
ținere în formă conică. Cum s-a 
rugat de unchiul care lucrează la 
fabrica de bachelită să-i constru
iască corpul aparatului, cum s-a 
dus la Editura C.C.S. pentru a i 
se tăia din carton cadranul, cum 
a confecționat acul indicator din- 
tr-o foaie subțire de tablă luată 
de la un tub de izolaj etc. A ex
plicat apoi principiul de funcțio
nare.

Comisia l-a ascultat tăcută, l-a 
pus citeva întrebări și apoi ■ a 
hotărît : „I se va elibera „Certifi
cat de Inovator", i se va da un 
premiu de 2000 de lei, iar Trustul 
de construcții nr. 1 va confecționa 
500 de bucăți ce se vor trimite 
șantierelor din țară". Micuțul ino
vator și-a luat simplu certificatul 
și a pornit spre ușă. Cind a des
chis-o s-a oprit aducindu-și ceva 
aminte.

— Tovarăși ingineri, știți, acum 
lucrez la o mașină de curățit ză
padă.

Să fi fost noi in locul ingineri-

— Ei, ce-i cu servieta ?
Copiii se sculară și Fay începu 

s-o deschidă nervos. Din mașină
rie nu mai rămăseseră decit bu
căți. Se așeză abătut pe iarbă și-l 
podidi un plins amar. Foarte rar 
îl văzuse cineva plingind.

Copiii se îndepărtară tăcuți. Nu
mai bunul prieten și coleg de 
bancă, Mircea Grosu, se așeză 
lingă el.

— Lasă mă, nu plinge, c-o faci 
tu iar.

S-a dus acasă și s-a apucat fe
bril de lucru. In biroul alăturat 
era lumină. Tatăl lui, scriitorul 
Ștefan Andrei, închega filă cu 
filă noua carte „Fata fruntașului". 
Copilul li auzea plimbindu-se, au
zea scirțîitul scaunului cind se 
așeza la scris și lucra mereu la 

..schița inovației.. Deodată, ușa se 
deschise larg și chipul tatălui se 
încruntă.

— Ce faci tu la ora asta ?
— Lucrez la inovație.

; — Cum, acuma? La ora asta
se doarme. In pat /

★
De atunci au trecut citeva luni. 

La începutul lui aprilie la Ministe
rul construcțiilor sosește un plic', 
cu adresa expeditorului: „Fay 
Ștefan, elev clasa a Vl-ă A Școala 
medie nr. 13 București". înăuntru, 

bachelită, lor, i-am fi atras atenția să și 
și un ac ' ‘ ................ ...

„Nivelă
l-au cer-
văzut că

un aparat cu corp de 
cu un cadran gradat 
pendular. Pe el Scria: 
gradată". Specialiștii 
cetat cu atenfie și au 
inovația era de mare folos pentru 
măsurarea valorii unghiurilor de 
deviație și montarea prefabricate
lor pe porțiuni înclinate. S-a for
mat imediat o comisie și a fost 
chemat inovatorul. Cind a intrat, 
așa, mititel și în pantaloni scurți,

invețe mai bine, pentru că notele 
lui nu sînt mulțumitoare și nu 
cumva să se tngimfe, căci nimic 
nu poate fi mai rău pentru un 
tinăr.

Dar nimeni nu i-a spus atunci 
nimic.

Așa că a ieșit, mititel și tn pan
talonași scurți, în primăvara căl
duroasă de afară.

VAS1LE T1NCU

Recent, la sonda de explorare 
nr.4-Mica a fost stabilit un nou 
record de foraj: 4.015,5 metri. 
Sonda și-a atins astfel talpa fi* 
nală fiind cea mai adîncă sondă 
săpată pînă acum în țara noas
tră.

Forajul acestei sonde a consti
tuit un serios examen attt pentru 
petroliști, cit și pentru utilajele 
de foraj romînești. Acest examen 
a fost trecut cu succes. Sondorii 
din brigada condusă de Gh. Fi- 
nichiu, ajutați de șeful de secție 
N. Mititelu și de alți tehnicieni 
și specialiști, au coordonat cu pri
cepere parametrii principali ai fo-< 
rajului (turația mesei rotative, a- 
păsarea pe sapă și circulația flui
dului de foraj), reușind să ob* 
țină o viteză mecanică de 7 me* 
tri pe oră, la intrarea în sondă* 
și de 0,45 metri pe oră, la ter
minarea ei. In cursul forajului 
sapa a trebuit să străbată straturi 
dificile, printre care și un masiv 
de sare la adtncimea de 3.800 
metri.

Otjată cu forarea acestei son* 
de, geologii au descoperit pentru 
prima oară în țara noastră exis
tența sării chiar și la ,4 kilometri 
sub pămînt. In curind urmează 
să se facă probele de producție 
și pentru identificarea prezenței 
țițeiului.'

Despre marile proporții ale a- 
cestei sonde vorbește șj faptul că 
numai greutatea totală a coloa
nelor de tubare introduse în son
dă se ridică la 426.000 kg, — mai 
mult, de 42 vagoane.

t

REPORTA ]
DIN SATUL PUSTIU
După ce cobor din troleibus, o iau puțin 

la dreapta și ajung în satul pe care-1 căutam. 
La început rămîn foarte surprins. împrejur 
e o liniște deplină, totul pare adormit de 
veacuri, de parcă satul ar fi 6 străveche așe
zare omenească, acum descoperită din adîn- 
cul vremii. Nu vine nici o persoană oficială 
să mă primească, să mă întrebe ce doresc, 
dacă am nevoie de cazare și hrană. Doar din 
vîrful unei șuri, dintr-un călduț culcuș de 
paie, își face apariția capul unui cîiri.e alb, 
care, știind probabil că nu are căderea și 
obligația de a-i primi pe reporteri, își- con
tinuă binefăcătoarea odihnă.

Drept pentru care pătrund 
mai aștept invitația nimănui 
curaj pe ulița principală. Mă uit în dreapta, 
în stînga, înainte și-napoi, dar nu zăresc 
nici un picior de om sau altă, vietate cuvîn- 
tătoare sau necuvîntătoare. îmi vin în min
te felurite gînduri dintre cele mai ireale și 
fantastice. Probabil că mă aflu într-un sat 
de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Focurile 
aprinse de străjeri pe culmile cele mai înalte 
i-au anunțat pe oameni că se apropie hoar
dele otomane și aceștia s-au retras cu tot 
calabalîcul spre întunecimea munților. Acea-' 
stă credință este răsturnată însă de faptul 
că prin curți nu se observă cîtuși de puțin 
semnele plecării în bejenie. Peste tot stăpî-

în sat fără să 
și înaintez cu

dar nu zăresc

nește o ordine deplină, întreținută de gospo
dari tihniți.

Mister. înseamnă că n-am despre ce scrie în 
satul acesta și-mi fac pana reportericească 
de ocară. Dacă nu sînt oameni, nu e nici 
viață, riu sînt probleme și frămîntări, lipsesc 
deci cu desăvîrșire subiectele de reportaj. 
Voi pleca în altă parte. Cînd ajung la mar-

ginea satului mă opresc însă o clipă, apoi 
pornesc hotărît înapoi. Dacă nu sînt oa
meni, atunci am să scriu despre casele aces* 
tui sat, adică am să fac un reportaj des
criptiv.

Pornesc deci în documentare.
Mă opresc la prima locuință de pe partea 

dreaptă și o studiez cu atenție. Interesantă* 
E aidoma cu cele de prin părțile Năsăuduluî. 
Curtea nu e prea largă, lîngă gard e o cruce 
străveche și mucegăită, iar casa are două 
odăi, tindă și tîrnaț în spate. Pereții sînt 
tăcuți numai din scînduri groase, de brad, 
iar acoperișul din șipci. Intru înăuntru și 
bat la ușă. Un lacăt mare, ruginit se uită 
chiorîș la mine prin gaura cheii.

(Continuare in pag. 2-a)

Una din casele satului pustiu, construită la începutul sec. XX
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Ca niște adevărate prietene
Multe fête din secția a 11-a cu

sut a fabricii „Ianoș Herbac" din 
Cluj, obișnuiesc să-și nuntească 
locul de muncă ,,Casa noastră co
mună“. Și aceasta nu numai pen
tru că acolo e curat, vesel și pri
mitor. Principalul lucru pe care 
tinerele îl prețuiesc și-l mențin 
în secție este prietenia și tovără
șia trainică care s-a statornicit 
între ele. Cele 57 de utemiste for
mează o familie strîns unită, în 
care fiecare învață una de la cea
laltă. Bucuriile și supărările ori
căreia dintre fete sint bucuriile 
și supărările tuturor. Greșelile u- 
nora sînt analizate și înlăturate 
cu ajutorul colectivului. Dragos
tea și interesul pentru soarta to
varășelor lor caracterizează pe 
tinerele care fac parte din acest 
minunat colectiv. Despre aceasta 
am vrea să vorbim pe scurt în 
rindurile care urmează.

★
Utemista Viorica Laszlo a ve

nit în secție cu un an și jumă
tate în urmă. Ea a fost reparti
zată să muncească la pregătirea 
manuală a fețelor de pantofi. Zi
lele se scurgeau una după alta, 
în munca Vioricăi începură să 
apară lipsuri. Uneori întîrzia de 
la lucru, alteori nu lucra cu. su
ficientă atenție. In cîteva rînduri 
fetele și maistrul secției au criti
cat-o serios. De cele mai multe 
ori criticile erau urmate de anga
jamente, promisiuni și... din nou 
repetarea greșelilor. Intr-una din 
zifle, din brigada de rihtuit „Donca 
Simo" a plecat o fată. „S-o pu
nem pe Viorica în discuția bri
găzii — a hotărft biroul U.T.M. 
într-o ședință a sa. Poate va fi 
primită ; se va îndeplini și do
rința ei de a deveni rihtuitoare 
și mai știi, acolo s-ar putea ca 
fata să se dea pe brazdă“. La cî
teva zile după această ședință 
membrele brigăzii discutau cu a- 
prindere :

— In brigada noastră, fiecare 
se străduiește să folosească cu 
chibzuință cele 8 ore de muncă 
— au spus mai multe fete. După 
cîte știm însă Viorica nu prea 
face la fel.

Și rînd pe rînd ele au arătat 
Vioricăi tot ce știau în legătură cu 
lipsurile ei. In cele din urmă au 
hotărît ca fata să nu fie primită 
deocamdată în brigadă.

...După consfătuire Viorica se 
îndrepta spre vestiar. Supărarea i 
se citea pe față. Iși scoase hala
tul, îl împături cu grijă și-l puse 
în dulap. Se așteptase ca fetele 
s-o critice serios, dar ca să n-o 
primească în brigadă... In timj> 
oe-și îmbrăca paltonul se pomeni 
cu cîteva tinere din brigadă care 
făcuseră cerc în jurul ei. „Poate 
că vor să mă mai prelucreze — se 
gîndea ea. Sau poate că...“

— Nu fi necăjită Viorica — în
cepu Ang Bucșa. Și noi am fost 
scuturate cînd am intrat în bri
gadă. Și încă cum! La critica 
tovărășească caută să răspunzi 
prin fapte. Noi o să verificăm cum 
vei munci de astăzi înainte și în 
ce măsurii poți face parte din bri
gadă.

După aceste cuvinte în aparen
ță simple, obișnuite, dar spuse 
tocmai cînd nu se aștepta, fata 
parcă prinse curaj. Treptat, trep
tat, ea își dădu seama că are a- 
lături prietene care nu sînt por
nite împotriva ei, ci împotriva a 
ceea ce este rău în ea, că ele 
vor s-o ajute ca să devină o 
muncitoare înaintată. Cu timpul, 
fata s-a dat cu adevărat pe braz
dă. Acum ea face parte din bri
gadă unde cu ajutorul colectivu
lui s-a calificat ca rihtuitoare și 
a devenit o muncitoare de nă
dejde.

Iată uin alt fapt care arată prie
tenia strînsă ce există în acest 
colectiv.

Intr-o zi Elena Ungher a lip
sit de la lucru. După masă una 
din utemiste s-a dus acasă la 
Elena. Ea a aflat că fata s-a 
îmbolnăvit și a fost internată în 
spital. „Trebuie s-o ajutăm pe 
Lenuța să suporte mai ușor 
boala — și-au zis utemistele. In 
prima duminică un colectiv de fete 
și-au vizitat prietena. Unele i-au 
dus cărți și ziare, altele portocale 
și dulciuri.

...Margareta Pali a venit în
tr-o zi la lucru tare abătură. „Ce 
are Margareta ?“ s-au întrebat 
colegele ei. In pauza pentru 
masă fetele s-au dus la ea să 
afle ce-o preocupă. Margareta ie-a 
povestit că strînsese din casă to
tul ca să zugrăvească, dar că sin
gură nu putea face mare lucru. 
Acasă nu erau decît părinții ei 
bătrîni și bolnavi, de la care nu 
putea primi prea mult ajutor. Și 
erau atîtea lucruri de făcut 1

— Lasă Margareta, nu fi ne
căjită — au sărit fetele cu gura. 
O să-ți ajutăm noi. După schimb 
venim la tine și în cîteva ore ai 
să vezi, dăm gata totul. Și fetele 
s-au ținut de cuvînt.

Dar nu numai la nevoie, ci și 
la bucurie tinerele rihtuitoare sint 
întotdeauna alaiuri. A devenit o 
tradiție a secției ca atunci cînd 
unele din ele se căsătoresc, sau 
își sărbătoresc ziua de naștere, să 
se facă totul pentru ca sărbătorita 
să se simtă bine. De mai mult 
timp colectivul secției cunoștea 
că Iolanda Zahariaș se împriete
nise Cu un băiat din fabrică. Se 
știa că-i un muncitor bun, harnic, 
și tare chipeș. Știuse fata ce să 
aleagă! Intf-o zi Iolanda le-a 
spus tovarășelor ei că în curînd 
urmează să se căsătorească.

La nuntă au venit multe fete 
din secție împreună cu Florica 
Torner, secretara organizației 
U.T.M. Nunta Iolandei a fost fru
moasă, plină de tinerețe și vese
lie. S-a cîntat, s-a dansat, s-au 
spus glume. La masă au început 
toasturile, rîsetele și iar glumele. 
Tare mult s-a bucurat Iolanda 
cînd a văzut cadoul adus din 
partea secției. Ceea ce însă îi va 
rămîne o amintire de neuitat, e că 
împreună cu tovarășele ei de 
muncă, a petrecut unul din mo
mentele cele mai fericite din 
viață.

*
In activitatea acestei organi

zații de secție U.T.M. se întîmplă 
multe lucruri neașteptate, nepre
văzute în planuri de muncă și 
hotărîri. Nimeni nu le-a învățat pe 
fete anumite reguli de comportare 
sau tact. Se știe că asemenea re
guli sau rețete de-a gata nu pot 
exista 1 Birou! organizației de 
secție U. T. M. caută însă să 
educe pe tinerele muncitoare în 
spiritul dragostei și atenției uneia 
față de cealaltă. El cunoaște 
despre fiecare utemistă mult mai 
mult decît este scris în cartea de 
evidență. Cunoscîndu-le îndea
proape, văzînd care sînt intere
sele și năzuințele lor, intervenind 
la timp cînd o fată a rămas în 
urmă, biroul U.T.M. reușește să 
repartizeze just forțele, să gă
sească fiecărei tinere o muncă plă
cută și folositoare în organizație. 
El este animatorul acestei familii 
utemiste, fie în producție, fie la 
club, fie pe terenul de sport.

GEORGETA VASILIU

PETROLIFERA
Sarcinile celui de-al doilea 

plan cincinal în indus
tria petroliferă prevăd 

acordarea unei atenții deose
bite lucrărilor pentru, menține
rea presiunii de zăcămînt și 
lucrărilor pentru recuperare 
secundară. în legătură cu a- 
ceastă problemă, coresponden
tul nostru pentru regiunea Ba
cău a adresat tovarășului 
GEORGE GIURGIU, '

ționale a zăcămintelor petroli
fere din Moldova a fost in 
mare măsură rezolvată. Pentru 
noi desigur că aceasta a fost 
o problemă destul de grea.

Astăzi exploatarea țițeiului 
se realizează pe baze științifi
ce, prin menținerea presiunii 
In zăcămînt. în lupta cu natu
ra. pentru a-i smulge cit moi 
mult (iței, de mare ajutor ne-a 
fost experiența petroliștilortehnolog

Desen : M. COSTI

Produc-

REPORTAJ ------------
din satul pustiu

(Urmare din pag. l-a)

— Nu vezi că nu-i nimeni 
acasă ? 1...

— Mă rog !
Plec mai departe și mă opresc 

în fața unei case foarte arătoase, 
cu un fel de etaj, cu beci în față, 
cu șură, povarnă și tot felul de 
acareturi, Case la fel ca aceasta 
am văzut prin satele de pe lingă 
Curtea de Argeș.

Peste drum de biserică se înal
ță impunătoare casa unui gospo
dar, după cum se vede treaba, 
cu ceva stare. Are și ea etaj, bal
con mare, camere multe și largi, 
împodobite cu covoare țesute de 
femeile casei, cu tișlaifuri pe 
masă și cu preșuri pe jos. Curtea 
e foarte largă, iar porțile înalte 
și sculptate cu migală și price
pere. In grădină albinele dorm 
amorțite în cîțiva stupi modern 
construiți, iar mai lîngă casă se 
află cotețul găinilor, cușca pentru 
porumbei și alta pentru cîine. Dar 
nici porumbei și nici cîinele nu 
se află la locul și datoria lor.

Casa asta o recunosc. Am mai 
văzut-o în satul Chiojdu Mic de 
pe apa Buzăului.

Deși nu e zi de sărbătoare trec 
și pe la biserica de alături. Are un 
acoperiș țuguiat și înalt, împun- 
gînd cerul ca o suliță. E con
struită toată din lemn de brad și 
carii au ros-o fără încetare. De 
pe o inscripție aflu că are o vîrstă 
impresionantă : 229 de ani. înă
untru sînt privit cu răceală și 
smerenie de către ochii spălăciți 
de vreme ai sfinților care popu
lează pînă la refuz pereții lăca
șului. Totul e arhaic și bătrînesc 
și trăiesc senzația stranie că mă 
aflu în vremea vechilor domni, 
stăpînitori ai pămînturilor aces
tea.

Îmi continui vizita prin satul 
pustiu. Intîinesc o moară de vînt, 
foarte puțin avansată ca tehnică 
față de cele cu care vitejește s-a 
luptat cavalerul Don Quijotte de

Ia Mancha, o moară de măcinat 
nisipul aurifer al apelor Arieșului, 
o cherhana pescărească, o casă 
moțească, copleșită și covîrșită de 
un acoperiș de paie impresio
nant de înalt. Mă uit înăuntru pe 
geamul cît pumnul și văd albia 
copilului atîrnînd de grindă, răz
boiul de țesut cu spata gata să 
lovească firele de in din care se 
va naște cămașa moțului.

Socotesc că am date suficiente 
și pornesc spre marginea satului. 
Tocmai atunci zăresc pe fereas
tra unei case mustățile unui un- 
chiaș care mă privea cu stăruință 
și curiozitate. Iese după o vreme 
afară și ne recomandăm căldu
ros :

— Băieșu, reporter
— Prodanciuc, paznic.
— îmi pare bine. Mata careva, 

săzică păzești satul ăsta pustiu.
— Eu îl păzesc. Dar de ce zici 

că e pustiu ? Asta se întîmplă as
tăzi că e vremea urîtă. Dar cînd 
or veni căldurile să vezi cîți vi
zitatori are satul nostru. Vin chiar 
și streini de prin alte țări. Satul 
nostru, tovarășe, are 30 de case 
numai, dar cuprinde țara întreagă. 
Bărăganul, Moldova, Ardealul, 
Oltenia, Dobrogea... Acum ne-a 
mai sosit o biserică de prin păr
țile Clujului.

Cînd ajung la ieșire citesc cu 
atenție o tăbliță : „MUZEUL SA
TULUI“.

Trebuie să recunosc că vizitînd 
acest muzeu, am avut impresia 
că am făcut o călătorie miniatu
rală prin satele patriei noastre. 
Vizita a fost deci instructivă. 
Așa că recomand cu căldură tine
rilor bucureșteni ca atunci cînd 
se plimbă pe șoseaua Kiseleff, 
singuri sau însoțiți, să se abată 
puțin și prin „satul pustiu“, fă- 
cînd cu această ocazie o vilegia
tură la țară, plăcută și frumoasă.

ION BAIEȘU
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x principal la Trestul 4
X (ie Moinești, cîteva întrebări:
7 1. Cum a exploatat burghe-
x zia zăcămintele petrolifere din 
X bazinul Moinești ?

7 Din cauza condițiilor grele 
x de săpare a sondelor, capita
li liștii considerau Moldova ca 
7 un ținut greu de exploatat. Cu 
x toate acestea, în goană după 
X profituri maxime, nu se ținea 
’/ seama de cele mai elementare 
x cerințe ale extragerii țițeiului. 
X Exploatarea zăcămintelor pe- 
7 trolifere bogate, sporind la 
X maximum debitul lor prin folo- 
X sirea abuzivă a extracției în 
7 erup(ie, a făcut ca bazinul pe- 
X trolifer al Moldovei să nu se 
'' dezvolte. Țîșnirea vijelioasă 
X în afară a sute de mii de tone 
X de țiței, determinată de libera 
X expansiune a gazelor, ducea 
? la epuizarea prematură a pre- 
X siunii în zăcăminte, la degazei- 
X ficarea stratelor. Din cauza 
? aceasta rămîneau în zăcăminte 
X însemnate cantități de (iței 
X care pentru a putea fi extrase 
x necesitau mari cheltuieli pe 
X care capitaliștii nu erau dis- 
X puși să le facă. Aceste strate 
X erau apoi considerate epuizate, 
X nerentabile, sondele erau inun- 
X date sau închise.
X Degradînd zăcămintele, ca- 
X pitaliștii nu se preocupau de 
x descoperirea a noi rezerve de 
X țiței. Acest mod prădalnic de 
X exploatare a petrolului a adus 
x imense pagube economiei rtoa- 
X stre naționale.

x 2. Ce s-a făcut în cadrul 
X trestului în primul plan cinci- 
X nai pe linia menținerii presi- 
x unii în zăcămînt, a exploatării 
X raționale a țițeiului și ce re- 
X zultate s-au obținut ?

« în anii primului nostru cin- 
X cinai problema exploatării ra-

scvietici. în această privință o 
importanță deosebită pentru 
noi au metodele pentru menți
nerea presiunii de fund, a recu
perării secundare prin injecție 
de apă și gaze in strat. Acești 
factori au dus la intensificarea 
afluenței de (iței spre gura 
sondelor, la menținerea pro
ducției la un nivel constant. 
Pentru prelntimpinarea degra
dării rapide a zăcămintelor 
sondele s-au exploatat pe duză 
optimă. Aceasta a permis ca 
presiunea de zăcămint — cri
teriul de bază care caracteri
zează resursele energetice ale 
zăcământului — să scadă nu
mai pe măsura epuizării stra
tului de (iței.

în anul 1952 am introdus 
metoda de recuperare secun
dară prin începerea injecțiilor 
de gaze, apoi în anii urmă
tori am aplicat și injecțiile cu 
apă. în urma creșterii numă
rului mare de sonde de injec
ție, noi am trecut la 1 februa
rie 1954 la înființarea, în ca
drul trestului nostru, a ofi
ciului de recuperări secundare, 
care se ocupă de injectarea a- 
pei în strat, prin,.șonde săpate 
special. De atunci recuperarea 
secundară s-a extins an de an, 
ajungînd ca la sfirșitul pri
mului cincinal 70 la sută din 
fondul sondelor în producție 
să fie supuse tratamentului cu 
injecțiile cu gaze și apă. Prin 
această metodă, multe sonde 
aflate în pompă au fost trecu
te în exploatare prin erupție 
naturală. Presiunea de zăcă
mint, care avea o tendință de 
scădere, in urma injecțiilor a

început să se amelioreze trep
tat, să se -mențină și uneori 
chiar să dovedească o creștere. 
Astfel, recuperarea secundară 
prin injecții de apă și gaze a 
adus anul trecut circa 700 tone 
țiței zilnic peste debitul nor
mal.

Aplicarea sistemului de in
jecție cu apă a avut in unele 
cazuri și efecte negative, care 
de altfel n-au mai fost Intîlni- 
te în alte șantiere petrolifere 
din (ară. Zăcămîntul fiind pre
sărat Cu nenumărate falii, a 
prezentat și o serie de fisuri 
naturale care au permis cana
lizarea apei din sondele de in
jecție către sondele de extrac
ție. Acest lucru primejduiește 
cantități mari de (iței ce rămin 
în strat sub forma unor insule 
înconjurate cu apă.

Folosind însă documentația 
sovietică și avind în mod per
manent sprijinul oamenilor de 
știință de la Laboratorul Cen
tral din Cîmpina, noi am reu- 

-_ șit să înlăturăm în mare mă
sură aceste fenomene negati
ve. Astfel, pentru solu(ionarea 
acestor cazuri am introdus în 
fisuri noroaie pe bază de tur
bă și ciment sau cu talaje, care 
au astupat crăpăturile din ză
cămint, uniformiztnd permea
bilitatea rocilor.

3. Care sînt perspectivele 
pentru extinderea aplicării me
todelor de recuperare secun
dară din acest an ?

(•

(•

ION VODĂ CEL CUMPLIT — 
dramă muzicală de Gh. Dumitres
cu (Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R, Direcția de scenă: Gh, 
Theodorescu. Conducerea muzicală : 
Egizio Massini).

„ZVĂPĂIATA“ - film sovietic 
(Rulează la cinematograful Volga).

TREI GENERAȚII“ de Lucia 
Demetrius (Teatrul Municipal. Di
recția de scenă ; W. Siegfried).

„INFIDELELE“ — film italian 
(Rulează la cinematograful Repu
blica).

CADAVRUL VIU“ - de Lev 
Toistoi (Teatrul Tineretului. Direc
ția de scenă: C. Sincu).

„CAVALERUL FĂRĂ LEGE“ - 
film italian (Rulează la cinemato
grafele: Magheru și Filimon Sîrbu)

;

J

Răspîndirea literaturii romîne 
peste hotare

Literatura romînă clasică și 
contemporană se bucură de o tot 
mai largă popularitate peste ho
tare.

Anul trecut, edituri din 12 țări 
ale Europei, Asiei și Americii de 
Sud au tipărit diferite lucrări din 
literatura romînă.

Operele maestrului Mihail Sa- 
doveanu, „Mitrea Cocor“, „Bor- 
deenii", „Nicoară Potcoavă" și 
„Nada florilor" au apărut în An
glia, R. P. Ungară, R. P. Polonă. 
Franța, Norvegia, Suedia, Fin
landa și Israel.

Romanul „Desculț“ de Zaharia

»Scintela tineretului“
Pag 2-a 15 aprilie 1956

Stancu a fost editat anul trecut 
în Anglia, Italia și Danemarca.

Prima lucrare din literatura 
noastră apărută în Argentina 
este o culegere de nuvele de A- 
lexandru Sahia, printre care se 
numără „Uzina vie“ și „Revoltă 
în port“.

Lucrările marelui nostru scrii
tor 1. L. Caragiale sînt din ce în 
ce mai mult răspîndite peste ho
tare. In 1955 au apărut noi cu
legeri din opera sa in Finlanda, 
Austria, Italia și Israel. Tot în 
Israel au mai fost editate în limba 
ebraică o culegere de poezii de 
Mihail Eminescu, un volum de 
nuvele de Alexandru Sahia, în 
ebraică și arabă nuvela „Nopțile 
din iunie“ de Petru Dumitriu.

(Agerpres)

Despre poker, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

indiferentă 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ 

și altele 
ixxxxxxxxxxxxxxxxxx

„In Cameră — o lumină palidă. 
Becul camuflat cu o cămașă își 
aruncă razele anemice printre no
rii de fum de țigară... Pe cîteva 
paturi stau înfierbîntați și în
cordați, cu ochii „cîrpiți" de somn 
jucătorii de poker sau „rișca“. 
Cîțiva „chibiți” așezați pe delă- 
turi, își amestecă glasurile de 
mirare, satisfacție, nemulțumire 
cu cele ale jucătorilor care cîș- 
tigă sau pierd. Din cînd în cînd 
se aud înjurături dintre cele mai 
„culte“. Apoi încep acuzațiile re
ciproce.

— Faci șmecherii.
— Trișezi.
— Ești un hoț.
Cîte unul mai înfierbîntat ridică 

mîna să lovească. Orele trec. Mi
jesc zorii. Din paturile unde stau 
culcați cei care nu participă la 
joc se aud tînguiri, rugăminți ti
mide :

— Mai terminați fraților cu 
cărțile că vrem și noi să dormim. 
Răspunsul jucătorilor pasionați 
vine foarte prompt:

— Ia mai tăceți din gură ador- 
miților. Vrem să ne distrăm.

— Și pokerul continuă...“
Rîndurile acestea desprinse din- 

tr-o corespondență trimisă ziarului 
nostru ne schițează un „-episod“ 
din serile și nopțile „distractive” 
cu poker și rișcă pe care le-au or
ganizat cîțiva din studenții ce 
locuiesc în căminul I.S.E.P. „23 
August”. Tînărul nostru cores
pondent ne scrie că repetenți și 
exmatriculați de felul lui Popa 
Nicolae și Nae Păunescu, ele
mente rele, locuind ilegal în că
min, au atras la jocul de cărți 
studenți din anul I și 111 ai 
I.S.E.P. din Capitală ca Mitea 
loan, Băleanu Nicolae, Lesnik A- 
natolie, Stanciu Dumitru, Rizea 
Adrian, Neagu Constantin, Savin 
Alexandru și alții. Coresponden
ța ne relatează că pierderea nop
ților la asemenea jocuri de noroc 
are o tradiție mai veche în că-

Desen : A. Lucacl
min, că încă de la începutul anu
lui universitar în curs, numeroși 
studenți jucau rișca ore în șir, că 
în urma deselor „partide” de 
noapte unii studenți au făcut su
medenie de absențe fiindcă nu se 
mai puteau scula la vreme.

Halal intelectuali — n-avem ce 
zice! N-au găsit altceva mai bun 
de făcut în timpul liber decît să 
joace cărți. N-au găsit ceva mai 
tineresc decît pokerul. Și cu ce 
s-au ales ? Cu nopți nedormite și 
nervi zdruncinați.

Tinerețea este perioada visuri
lor și avînturilor, perioada cînd 
se formează bazele caracterului o- 
mului, cînd se pun bazele viitoru
lui său. Cele ce a reușit omul să 
afle, să vadă, să citească în anii 
tinereții îi vor rămîne pînă-n ul
tima clipă a vieții, îi vor înzeci 
puterile, vor determina locul lui 
în viață. Ceea ce nu reușești să 
realizezi în zilele de aur ale ti
nereții, ceea ce nu-ți însușești în 
anii tinereții nu mai poți recupera 
decît foarte greu mai tîrziu. 
Lucrul acesta îl înțeleg bine cei 
mai mulți dintre tinerii din patria 
noastră. Ei muncesc șl învață cu

pasiune. Ei își folosesc din plin 
timpul liber citind cărți interesan
te, discutînd cu prietenii despre 
diferite probleme ale vieții, parti- 
cipînd la conferințe, frecventînd 
cinematografele, teatrele, sălile de 
concert. Mai sînt însă tineri, care
— asemenea lui Mitea Ion, Bă
leanu Nicolae sau Lesnik Anatolie
— își înăbușă tinerețea cu astfel 
de „distracții“ ca pokerul, care 
constituie o pierdere absurdă de 
timp prețios și care strică carac
terul omului, îl fac iritabil, pus 
pe harță, pe înșelătorie, ușuratic 
față de bani.

Fiecare tînăr înaintat din țara 
noastră va fi desigur de acord cu 
noi că existența unor cazuri ca 
cel relatat la începutul acestui 
articol nu ne face cinste. Este 
nimerit aici să vedem însă de ce 
mai apar asemenea cazuri, de ce 
mai sînt încă la noi unii tineri 
cartofori, malagambiști, „bulevar- 
diști“ și alte genuri de „pierde- 
vară". Toate aceste fenomene ne
sănătoase au fără îndoială la ră
dăcină rămășițele trecutului bles
temat, rămășițele putredei morale 
burgheze care a dominat în țara

Directivele celui de-al doi- \\ 
lea plan cincinal prevăd o >> 
creștere a producției de țiței. << 
La realizarea acestei sarcini de SS 
plan, petroliștii din Moldova >> 
au un cuvînt greu de spus. « 
Experiența ne-a arătat că mă- 
rirea producției nu trebuie aș- >> 
teptată numai de pe urma in- << 
trării in producție a noi Sonde \\ 
ferate, ci și prin exploatarea » 
științifică a fondului de sonde << 
vechi. Așa cum prevăd Direști- << 
vele celui de-al doilea plan cin- >> 
cinai, vom extinde mai mult << 
decît pînă acum metoda recii- \\ 
perării secundare de menținere » 
a presiunii de zăcămint, care « 
duce la creșterea debitului son- << 
delor din producție. >>

Injecțiile cu apă și gaze fire- << 
zintă importanță pentru noi >> 
întruclt ele ne ajută să obți- ?? 
nem o recuperare mai bună a << 
țițeiului din zăcămînt, să rea- >$ 
lizăm o prelungire a perioadei « 
de erupție a sondelor, care <X 
constituie sistemul de exploa- << 
tare cel mai ieftin. Menține- >> 
rea presiunii în zăcăriitnt ajută ?? 
să se extragă în prezent, ca \\ 
urmare a efectului injecției de 
apă și gaze, circa 10-12 la sută « 
din producția de (iței a regiu- « 
nit petrolifere din Moldova. »

Ținînd cont de sarcinile spo- \\ 
rite de plan pe 1956 noi vom >> 
căuta să extindem aceste me- « 
tode. De asemenea vom conți- 
nua stabilirea și precizarea >> 
zonelor de influență a injec- ,, 
(tel, a efectului ei, dirijarea a- 
cestui proces pentru preveni- 
rea formelor negative și in A 
vederea unor efecte pozitive 

maxime. în afară de aceas- >> 
ta, in prezent la noi se stu- << 
diază cu atenție posibilita- SS 
tea de extindere a injecției >) 
de apă și la alte structuri. « 
Sîntem siguri că aplicînd C 
în mod științific metodele >7 
de recuperare secundară « 
vom putea da patriei mii $ 
de tone de (iței care să con- >> 
tribuie la îndeplinirea și « 
depășirea planului pe anul \\ 
1956. »

Premiere teatrale
ORAȘUL STALIN (de la co

respondentul nostru).
Zilele acestea au avut loc în 

regiunea noastră două noi pre
miere teatrale. La Teatrul de stat 
din Sibiu a văzut lumina rampei 
spectacolul cu „Viață nouă“ de 
M. Stehlik, dramatizare în 4

acte după „Poemul pedagogic“ al 
lui Makarenko, în regia lui Iosif 
Bîta.

La Teatrul de stat din Orașul 
Stalin s-a prezentat pentru prima 
oară comedia muzicală intitulată 
„Cu dragostea nu-i de glumit“ de 
Dîhovicinîi și Slobotskoi.

Lărgirea concediilor 
medicale pentru mame
In scopul îmbunătățirii condi

țiilor de ocrotire a sănătății co
piilor și pentru a crea mamelor 
muncitoare posibilitatea de a-și 
îngriji copiii bolnavi, Consiliul 
Central al Sindicatelor și Minis
terul Sănătății au hotărît modi
ficarea art. 55 din instrucțiunile 
privind eliberarea certificatului de 
concediu medical.

Noua hotărîre stabilește că cer
tificatul medical pentru îngrijirea 
copilului pînă la 3 ani, bolnav 
sau contactat direct de o boală 
contagioasă se eliberează de me
dicul pediatru sau medicul de cir
cumscripție rurală pe o durată 
conformă normelor tehnice de spi
talizare a boalei respective sau a 
normelor privind instituirea ca
rantinei. In cazul unei afecțiuni 
acute intercurente, nespitalizabilă, 
certificatul medical se eliberează 
pe o durată pînă la 7 zile.

Pentru îngrijirea copilului pînă 
la 3 ani cu sechele de poliomie
lită se va acorda concediu me
dical mamei salariate, după ieși
rea copilului din spital, pe o du

rată de 3 luni de către unitatea 
sanitară care a spitalizat coipilul.

Hotărîrea mal stabilește un 
concediu suplimentar de 45 zile 
peste concediul de lehuzie, pentru 
îngrijirea copiilor imaturi sau a 
gemenilor, concediu care va fi a- 
cordat de către medicii pediatri 
sau medicii de circumscripție ru
rală.

Recenta hotărîre stabilește de 
asemenea baremul de concediu 
medical de 5—40 zile după gravi
tatea bolii — pentru mamele sa
lariate care au copii pînă la 3 ani 
bolnavi sau contacți direct cu 
cazuri de boli transmisibile, în 
cazul izolării la domiciliu. Con
cediile se acordă mamelor cu 
copii care au contactat direct boli 
transmisibile numai dacă sursa 
de infecție este familială. In ca
zul cînd sursa de infecție este co
lectivitatea pe care o frecventează 
copilul, mamei nu 1 se acordă con
cediu decît dacă în unitatea res
pectivă nu există posibilitatea in
stituirii unei carantine eficace a 
grupei de copii contactate.

(Agerpres)

noastră pînă într-un trecut nu 
prea îndepărtat.. Dar nu la acest 
adevăr bine cunoscut ne vom 
opri. Există mulți pedagogi, mul
ți tineri activiști, mulți utemiști 
dispuși să pună pe diversele ca
zuri de soiul celui relatat aci eti
cheta „rămășițele trecutului bles
temat”. Puțini însă se gîndesc 
adînc la lipsurile ce mai dăinuie 
pe alocuri în educația tineretului. 
Succesele dobîndite în domeniul 
educației comuniste, succesele în 
făurirea unor trăsături morale 
noi, înalte, în rîndurile tinerei ge
nerații sînt mari, deosebite. Dar 
multe organizații U.T.M. folosesc 
încă slab posibilitățile imense e- 
xistente în societatea noastră 
pentru dezvoltarea continuă a tră
săturilor moralei noi la tineri.

Iată, de pildă, problema formă
rii unor tineri culți. In unele or
ganizații U.T.M. nu se face 
destul spre a sădi temeinic în ti
neri pasiunea pentru comorile li
teraturii, pentru marile valori ar
tistice, pentru muzică. Nu întîm- 
plător, in aceeași încăpere a că
minului I.S.E.P. „23 August“, unde 
s-au organizat „nopțile distrac
tive“ mai sus pomenite au fost 
găsite la studenți asemenea inep
ții pretins literare ca „Taina 
unui suflet“, „Una din noi e 
de prisos”, „Copoiul”, „Epopeea 
dragostei“. Tînărul care n-are 
preocupări serioase, care nu ci
tește o carte bună, nu se pasio
nează pentru o piesă bună de 
teatru, pentru o conferință inte
resantă, pentru un concert, va fi 
ușor antrenat la tot soiul de „dis
tracții" dăunătoare. El va începe 
să joace cărți, rișca sau va bate 
bulevardele mai întîi din lipsa 
tendinței spre alte preocupări mai 
bune iar apoi va face aceasta din 
obișnuință.

Unui tînăr Care a simțit satis
facția citirii unui roman de Tois
toi, Șolohov sau Sadoveanu, unui 
tînăr care a înțeles muzica lui 
Beethowen I se va părea dezgus
tător să joace cărți sau să-și

piardă vremea cu alte „distrac
ții" de soiul pokerului. Cultura, 
cunoașterea, distrug inevitabil lu
mea concepțiilor înguste și gre
șite despre viață. Iar înclinarea 
spre preocupări nesănătoase, mes
chine, fără orizont, se destramă 
în fața artei mari, adevărate, de
oarece aceasta îi dezvăluie tî- 
nărului frumosul, îi educă senti
mentele și gustul. Nu trebuie să 
uităm nici o clipă că dezvoltarea 
moralei comuniste e de necon
ceput fără o cultură largă, multi
laterală.

A face mai mult pentru lărgirea 
orizontului cultural al tineretului, 
a îmbunătăți munca culturală și 
sportivă, a atrage mai temeinic 
tinerii la manifestări culturale și 
sportive este un lucru de cea mai 
mare importanță și necesar în 
dezvoltarea trăsăturilor moralei 
comuniste la tînăra generație.

Dar principalul este educarea 
politică. Numai educația politică 
dă tînărului scopuri mari, idea
luri nobile, o concepție justă asu
pra vieții, călirea severă, avîn- 
tul romantic, visurile luminoase, 
dragostea pentru oamenii muncii 
și încrederea în propriile forțe. 
Mai sînt însă organizații U.T.M. 
care duc o slabă muncă de edu
cație politică în rîndurile tinere
tului. Unii tineri buni, cinstiți, 
fără teamă de greutăți, capabili, te 
uimesc prin slabul lor nivel po
litic, prin necunoașterea celor mai 
elementare lucruri despre țelurile 
noastre, despre problemele cons
truirii vieții noastre noi. Unii ti
neri mai au o atitudine de pe po
ziția „mie ce-mi pasă ?“ față de 
stări de lucruri sau fapte nesănă
toase care se întîmplă în jurul lor, 
în colectivul lor. De o serioasă 
doză de indiferență au dat do
vadă și unii studenți de la I.S.E.P., 
chiar în cazul „pokeriștilor“ de la 
căminul „23 August". Printre 
jucătorii de cărți erau utemiști. 
In cămin se află foarte mulți ute
miști și totuși a trebuit să treacă 
multă vreme, luni întregi, pînă 
cînd, atît organizația U.T.M. a

institutului cît și colegii din că
min să ia atitudine împotriva 
„nopților distractive“. Ce altceva 
arată aceasta decît nivelul politic 
scăzut al tinerilor în cauză ? Cei 
care-și pierd nopțile la joc de 
cărți sînt de condamnat, dar o 
parte din vină o au și tinerii buni 
care-i înconjoară pe aceștia și se 
împacă cu purtarea lor. Mai sînt 
tineri capabili, cinstiți, buni, ce 
privesc la uni1 tovarăși din jurul 
lor care au comportări nedemne 
și pleacă spunind : „noi nu sîn
tem ca ei". Asemenea tineri sea
mănă cu zgîrciții care stau pe cu
fărul lor cu bani. Nu-i destul sâ 
fii tu însuți bun, ci trebuie să ’upți 
pentru ca toți cei din jur să fie 
buni, să nu-și irosească zilele de 
aur ale tinereții. Jos cu indife
rența față de manifestările putre
de ale elementelor înapoiate! .

în colectiv, fie el de U.T.M.. de 
producție, de învățătură, se mo
delează caracterul tînărului, se 
dezvoltă trăsăturile lui morale. 
Există o legendă veche, care vor
bește despre un codru puternic. 
Atît de des și de egal era codrul 
îneît dacă se Clătina un copac nu 
putea să cadă : îl sprijineau cei
lalți. Dacă fiecare colectiv de ti
neret va crește unit, viguros, a- 
semeni codrului legendar, atunci . 
nici un tînăr nu va putea cădea 
în mlaștina apucăturilor și pre
ocupărilor nesănătoase. Un colec
tiv unit în interese comune, în 
scopul comun, prin muncă co
mună și în care toți au o atitu
dine foarte exigentă și grijulie 
unul față de celălalt, va remarca 
îndată punctul slab al unui to
varăș, îl va ajuta să se redreseze, 
nu-1 va lăsa să cadă.

A lupta pentru ca în rîndurile 
tineretului să fie stîrpit tot ce e 
putred, 
ceasta e 
miștllor, 
tat.

înapoiat, nesănătos, a- 
datoria de cinste a ute- 
a fiecărui tînăr înain-

EM. RUCĂR



Sosirea la Stalingrad a delegației 
Marii Adunări Naționale a R. P. R.
LENINGRAD (Agerpres). - 

TASS transmite : Delegația Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. care 
se află la Leningrad vizitează 
monumentele istorice din acest 
oraș. Membrii delegației au vizi
tat Smolnîi, unde se afla cartierul 
general al Mării Revoluții Socia
liste din Octombrie, camera unde 
a locuit și lucrat marele Lenin, 
precum și locuința-monument a 
lui V. I. Lenin din Razliv,

Oaspeții au vizitat de asemenea 
unul din șantierele navale din 
Leningrad.

Constructorii de nave auîntîm- 
pinat cu căldură cuvîntarea ros
tită de Florian Dănălache, depu
tat în Marea Adunare Națională 
a R.P.R.

Asistenta a salutat cu căldură 
pe șeful delegației, Constantin 
Pîrvulescu, președintele Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne. El a transmis 
un salut din partea membrilor de
legației, din partea clasei munci
toare din Romînia, și a urat con
structorilor de nave noi succese 
în muncă.

. Mitingul s-a transformat într-o 
demonstrație vie a prieteniei de 
nezdruncinat dintre popoarele ro- 
mîn și sovietic.

In după amiaza aceleiași zile 
oaspeții au vizitat muzeul Er
mitaj.

★
LENINGRAD 14 (Agerpres).—

TASS transmite: La 14 aprilie a 
părăsit Leningradul, plecînd spre 
Stalingrad, delegația Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. condusă 
de Constantin Pîrvulescu, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

La aeroportul din Leningrad, 
pavoazat cu drapelele de stat ale 
R.P.R. și U.R.S.S., oaspeții au fost 
conduși de N. I. Smirnov, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sovietului orășenesc din Lenin
grad, deputați în Sovietul Su
prem al U.R.S.S., funcționari su
periori ai Comitetului Executiv al 
Sovietului orășenesc din Lenin
grad, ziariști.

Pe aeroport, în numele delega
ției a luat cuvîntul Ladislau Ba- 
nyai, deptitat în Marea Adunare 
Națională.

★
STALINGRAD 14 (Agerpres). 

— TASS transmite : In seara zi
lei de 14 aprilie, delegația Ma
rii Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romîne a sosit la 
Stalingrad.

Răspunzînd salutului adresat de 
A. V. Dîrtkin, președintele Co
mitetului Executiv al Sovietului 
Orășenesc, Constantin Pîrvulescu 
conducătorul delegației, după ce 
a mulțumit asistenței pentru pri
mirea frățească și caldele senti
mente de prietenie a făcut o de
clarație.

Nehru: S.E.A.T.O. nu are ce să se 
amestece în problemele Kașmiruiui

Adunarea activului
Organizației orășenești Sofia 

a P. C. din Bulgaria
Raportul lui Todor Jivkov

SOFIA 14 (Agerpres). — A.T.B. 
transmite: Ziarul „Rabotnicesko 
Delo“ a publicat o știre în legă
tură cu Adunarea activului Orga
nizației orășenești Sofia a Parti
dului Comunist din Bulgaria, care 
a avut loc la 11 aprilie. Adunarea 
a ascultat raportul lui Todor Jiv- 
kov, prim secretar ai C. C. al 
P.C. din Bulgaria cu privire la 
Congresul ai XX-lea al P.C.U.S. 
și la concluziile care decurg din 
hotărîrile Congresului pentru Par
tidul Comunist din Bulgaria

Raportorul s-a oprit pe larg a- 
supra concluziilor pentru Partidul 
Comunist din Bulgaria pe care 
plenara Comitetului Central al 
P.C. din Bulgaria, care a avut loc 
intre 2 și 6 aprilie, le-a tras din 
lucrările Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. Plenara a condamnat 
cultul personalității ca teorie și 
practică de partid anti-leninistă 
mic burgheză, arătînd că practi
carea cultului personalității este 
dăunătoare partidului și statului.

Ca urmare a cultului creat în 
jurul persoanei tovarășului Vîlko 
Cervenkov, după ce acesta a de
venit secretar general al partidu
lui, a spus Jivkov, de numele său 
au fost legate în mod nejust bol- 
șevizarea partidului, victoria din 
9 septembrie, succesele construc
ției noastre socialiste, precum și 
viitorul partidului și al țării 
noastre.

Această metodă dăunătoare a 
avut ca urmare înlăturarea me

todelor de muncă încercate, tra
diționale pentru Partidul Comu
nist din Bulgaria, micșorarea ro
lului Comitetului Central ca or
gan al conducerii colective și 
micșorarea rolului partidului.

Cultul personalității s-a resim
țit pe frontul ideologic, în munca 
organizatorică și economică a 
partidului și statului.

O consecință dăunătoare a cul
tului personalității a fost încălca
rea legalității, în Urma cărui fapt 
tovarăși nevinovați au fost acu
zați și condamnați pe nedrept.

Todor Jivkov a declarat că în
vinuirile cuprinse în actul de acu
zare și în celelalte materiale ale 
procesului lui Traicio Kostov și 
ale altor procese care au urmat 
după aceasta, sînt acuzații născo
cite. Ca urmare, printr-o hotărîre 
a Consiliului de Miniștri și a Co
mitetului Central al Partidului, 
toate persoanele condamnate în 
aceste procese au și fost puse în 
libertate. O comisie a Comitetului 
Central a fost însărcinată să re
vizuiască materialele proceselor, 
pentru a reabilita în fata parti
dului și a poporului pe toți to
varășii care au suferit pe nedrept.

Adunarea activului a adoptat 
în unanimitate o rezoluție în care 
declară că este întrutotul de acord 
cu aprecierea făcută de plenara 
Comitetului Central al P.C. din 
Bulgaria asupra Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S. și cu hotărî
rile adoptate de plenară.

Ernst Thälmann

O delegație a C. C. 
al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac a plecat 

la Belgrad
PRAGA 14 (Agerpres). — Ce- 

teka transmite: Răspunzînd invi
tației Tineretului Popular al 
R.P.F. Iugoslavia, o delegație al
cătuită din membri ai Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac, în frunte cu Jaroslav 
Hejna, secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului cehoslovac, a plecat la 
Belgrad.

DELHI 14 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 13 aprilie primul 
ministru al Indiei, Nehru, a rostit 
o cuvîntare în cadrul unui mi
ting diji Delhi, în care a vorbit 
pe larg despre problema Kașmiru
iui El a declarat că condițiile or
ganizării unui plebiscit în Kașmir, 
care prevăd retragerea trupelor 
pakistaneze din regiunile ocu
pate ale Kașmiruiui, n-au fost 
îndeplinite cu toate că au trecut 
șapte ani de la hotărîrea O.N,U. 
în problema Kașmiruiui. In acest 
timp au avut loc noi evenimente 
printre care ajutorul militar ame
rican acordat Pakistanului. Afară 
de aceasta Pakistanul a aderat la 
S.E.A.T.O. și la Pactul de la 
Bagdad, în timp ce India nu par
ticipă la nici o alianță militară. 
In condițiile unei asemenea 
schimbări a situației nu ne putem

aștepta la organizarea plebiscitu
lui în Kașmir, a spus Nehru.

El a arătat apoi că însăși situa
ția din Kașmir s-a schimbat : 
Adunarea constituantă din Kașmir 
a adoptat hotărîrea privind alipi
rea Kașmiruiui la India, au fost 
înfăptuite planurile de dezvoltare, 
a fost efectuată reforma agrară 
etc. Pe de altă parte, în „Kașmi- 
rul liber“ (partea Kașmiruiui ocu
pată de trupele pakistaneze) nu 
s-au ținut alegeri și această parte 
a țării se află într-o situație grea.

Nehru a subliniat că nu vor fi 
luate nici un fel de hotărîri pri
vind Kașmirul dacă ele nu cores
pund voinței poporului din Kaș
mir. îsZt

Primul ministru Nehru a rele
vat că o organizație militară ca 
S.E.A.T.O:1 nu are ce să se ames
tece în problemele Kașmiruiui.

Vizita lui Hammarskjoeld la Ca ro
CAIRO 14 (Agerpres). — TASS 

transmite: Intre 10 și 14 apri
lie secretarul general al O.N.U. 
Hammarskjoeld a vizitat Cairo.

La Cairo. Hammarskjoeld a 
avut două întrevederi cu primul 
ministru al Egiptului, Nasser și 
s-a întîlnit de cîteva ori cu mi
nistrul Afacerilor Externe, Favzi.

In după-amiaza zilei de 14 apri
lie secretarul general al O.N.U. 
și persoanele care-1 însoțesc au 
plecat cu avionul spre Liban. S-a 
anunțat că în drum spre Beirut,

Hammarskjoeld va vizita regiu
nea Gaza.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor în legătură cu rezultatele 
tratativelor secretarului general 
al O.N.U. Hammarskjoeld la 
Cairo, purtătorul de cuvînt ofi
cial al guvernului egiptean a de
clarat că „pe cît se pare Ham
marskjoeld este satisfăcut de mi
siunea sa în Egipt. Noi nu l-am 
împiedicat cu nimic în activita
tea lui. Succesul misiunii sale va 
depinde în întregime de poziția 
Israelului“.

întrevedere GuyMollet*Jacques Duclos
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„Europa liberă“ — o armă 
a războiului rece

Declarația lui J. Kalas
PRAGA 14.(Agerpres). — CE- de la persoanele care au emigrat 

tȚE’KA., trjan^njitș-,:.,,La, .13...aprilie, ,,și care trăiesc în prezent în lagă- 
4a cjubui'Uniunii ziariștilor-ceho- re și. denaturează cu bună știință 
slovaci din Praga a avut-loc 0 .................. ~
conferință de presă cu fostul co
respondent al postului de radio 
„Europa liberă", Jiri Kalas, în 
vîrsta de 29 de ani, care s-a 
reîntors în patrie în baza amnis
tiei președihtelui Republicii Ceho- ■ 
slovace. La conferința de presă la 
care a vorbit Jiri Kalas au parti
cipat de asemenea ziariști străini.

In declarația sa, J. Kalas a 
spus : „Am lucrat aproape trei ani 
la postul de radio „Europa libe
ră", ca corespondent în așa-zisa 
secție de informații din lagărul 
Welka de lîngă Nürnberg. In a- 
cest timp mi-am dat seama, atît 
din propria mea experiență cît și 
din experiența altor colaboratori 
ai „Europei libere", că anumite 
cercuri americane folosesc acest 
post din Germania occidentală ca 
o armă a războiului rece. Nu este 
pentru nimeni un lucru nou că 
„Europa liberă", ca post de radio 
destinat propagandei în țările Eu
ropei răsăritene, răsplndește cu 
bună știință născociri și denatu
rează faptele în interesul războiu
lui rece și pentru a înrăutăți re
lațiile internaționale, că „Europa 
liberă“ și în primul rînd secția ei 
de informații este un centru de 
spionaj care se află în strînsă 
legătură cu serviciul de spionaj 
american“. ■

Răspunzînd la numeroasele în
trebări puse de ziariști, Jiri; Kalas 
a arătat că secția de Informații a 
postului de radio „Europa liberă“ 
culege informații în primul rînd

afirmațiile lor. Reporterii „Euro
pei libere“ urmăresc pe toți repre
zentanții comerciali cehoslovaci 
care sosesc în Germania occiden
tală, pe sportivi și artiști, și Ie 
pun diferite întrebări provocatoa
re, sub pretextul că fiind emi- 
granți vor să cunoască adevărata 
viată din Cehoslovacia. Ei folo
sesc apoi aceste Convorbiri dena- 
turîndu-le sensul, pentru emisiu
nile și informațiile lor.

In ultimul timp, a spus Ka- 
las, reporterii „Europei iibere" se 
folosesc de schimburile de turiști 
între Cehoslovacia si Austria și 
se străduiesc să folosească diferite 
metode pe teritoriul Austriei. Re
porterii „Europei libere“ se stră
duiesc să obțină informații, dese
ori cu caracter de spionaj, în por
turile prin care Cehoslovacia ex
portă și importă mărfurile. La 
Hamburg, colaboratorii „Europei 
libere" acordă 0 mare atenție 
funcționarilor Societății navigație] 
fluviale cehoslovace, căutînd să 
obțină de la ei informații privind 
cantitatea, felul și destinația 
mărfurilor exportate. Un al doilea 
port în care își desfășoară ei ac
tivitatea este Triestul. După cuin 
a subliniat Kalas, aceste informa
ții nu sînt destinate emisiunilor 
de radio, ci sînt transmise servi 
ciului de spionaj american.

In încheierea conferinței de pre. 
să, Kalas a mulțumit pentru pri
mirea prietenească ce i s-a făcut 
in Cehoslovacia, unde acum vrea 
să lucreze ca contabil.

PARIS 14 (Agerpres). —• La 
13 aprilie, Guy Mollet, șeful gu
vernului francez, l-a primit pe 
Jacques Duclos, președintele gru
pului parlamentar al comuniștilor 
în Adunarea Națională, și pe 
Waldeck Rochet, vice-președinte 
al acestui grup. Cu prilejul aces
tei întrevederi Duclos și Rochet 
au declarat că opinia publică 
franceză este profund neliniștită

de hotărîrea guvernului de a mo
biliza pe rezerviști în vederea tri
miterii lor în Algeria. După con
vorbirea cu Moliei, Duclos și Ro- 
chet au făcut o declarație în care 
au subliniat între altele: „Apli
carea măsurilor menționate va 
duce inevitabil la înrăutățirea si
tuației în Algeria și va prelungi 
războiul“.

50.000 greviști în Spania

Se împlinesc astăzi 70 de ani 
de cînd în familia unui fost argat, 
stabilit în Hamburg, s-a născut 
Ernst Thälmann. La anii cînd co
piii celor avuți își petreceau zilele 
fără nici o grijă, Ernst — ca de 
altfel toți copiii de proletari — cu
noștea mizeria, foamea. Elev în 
școala primară, învăța noaptea, 
la opaiț, pentru ca după amiaza 
să trudească din greu.

La 14 ani, după terminarea șco
lii, a devenit hamal in marele 
port hamburghez. Căra pe umerii 
săi de adolescent lăzile grele 
pline cu marfa ce-i îmbogățea pe 
patroni. Atunci a început să în
țeleagă, să iubească și să urască. 
Să înțeleagă de ce unii sint bo- 
gați și alții săraci, să-i urască pe 
cei bogați și să-i iubească pe cei 
săraci din rîndurile cărora se 
născuse el. Peste doi ani, Ernst 
Thälmann devine membru al Par
tidului Social-Democrat german 
și totodată se înscrie în sindica
tul muncitoresc.

...Anul 1908. Tn lume începe să 
miroase a praf de pușcă. Impe
rialiștii zăngănesc armele pregă- 
tindu-se pentru primul război 
mondial. In Hamburg ancorase 
vasul de linie „Carol cel Mare". 
Thälmann se înscrie într-un cerc 
anti-militarist al tineretului și 
împreună cu tovarășii săi redac
tează și răsplndește manifeste îm
potriva celor care pregăteau 
războiul.

Peste cîțiva ani, imperialiștii 
și-au atins scopul. Germania, ca 
și alte state imperialiste, se află 
în pragul războiului. In parla
ment deputății social-democrați. 
trădind interesele clasei munci
toare, au votat pentru credite de 
război. Thälmann înțelegînd mon
struozitatea acestui act, ia cu
vîntul la 4 august 1914 tn fața 
muncitorilor hamburghezi, tnfie- 
rînd trădarea social-democraților.

Excelent orator, talentat orga
nizator, avlnd Inima plină de 
dragoste pentru oamenii obidiți. 
Thälmann se remarcă încă de ti- 
năr ca un bun și credincios mili
tant al clasei muncitoare. In 1912 
el este trimis ca delegat la un 
Congres al sindicatelor, iar cu 
timpul primește noi munci de 
răspundere.

Poliția pusese ochii pe tînărul 
muncitor hamburghez. Vrlnd să 
se descotorosească de el, ca de 
un element incomod, patronii In
tervin să fie trimis pe front. Dar 
nici aici Teddy — așa îl numeau 
tovarășii lui — nu pierde legătura 
cu muncitorii hamburghezi. De la 
ei primește manifeste, pe care 
— cu riscul vieții — le difuzează 
printre ostași

In timpul acesta, Thälmann e 
din ce în ce mai cunoscut nu nu
mai în Hamburg. De el vorbesc 
cu dragoste și muncitorii din 
Weddingul berlinez și minerii. In 
zilele lui noiembrie 1918, în Ger
mania izbucnește revoluția prole
tară. Printre conducătorii mase
lor se află și Thälmann. Ridicat 
din sinul clasei muncitoare, aju
tat de ea, Thälmann tși dezvoltă 
marile sale aptitudini.

La a 70-a aniversare 
de la nașterea sa

Cîteva luni mal tîrziu, la 30 
decembrie 1918, ia ființă Partidul 
Comunist din Germania. Thäl
mann aderă din toată inima la 
P.C.G. Partidul îl cheamă și-i 
încredințează munci de mare 
răspundere: in 1924 este ales 
membru In Comitetul Central, iar 
în 1925 devine președinte al Co
mitetului Central al P.C. din Ger
mania. Apoi este ales și deputat în 
parlament. întreaga activitate re
voluționară a lui Thälmann este

legată de învățătura marxist- 
leninistă. „Meritul istoric al 
lui Ernst Thälmann — spune 
tovarășul Walter Ulbricht — con
stă în faptul că, sub conducerea 
lui, Partidul Comunist din Ger
mania întemeiat de Karl Liebk
necht și Roza Luxemburg, s-a 
dezvoltat ca un partid revoluțio
nar de masă". Thälmann și-a în
chinat toată energia, aptitudinile, 
viața sa luptei pentru călirea 
ideologică a partidului, luptei 
pentru strtngerea legăturii dintre 
partid și masele proletare.

Bazat pe profunda studiere a 
legilor de dezvoltare a capitalis
mului, Thälmann, a prevenit la 
timp poporul că propaganda re
vanșardă a burgheziei și rasismul 
pe care aceasta începuse să-l pro
moveze, vor duce Germania la 
război și o vor transforma în 
ruine.

Ignortnd avertismentele date 
de Thälmann, refuzînd unitatea 
de acțiune propusă de Partidul 
Comunist, liderii social-democrați 
au netezit calea hitleriștilor. 
care se străduiau să acapareze 
puterea. Astfel că. în cele din 
urmă, Hitler, cu sprijinul capita
lismului mondial și datorită atitu
dinii pasive a social-democrațiel 
germane, a pus mina pe putere, 
ducînd țara la dezastru.

Aruncat în ilegalitate, Partidul 
Comunist German a continuat 
lupta antihitleristă. Comuniștii 
s-au unit In luptă cu social-demo- 
crații înaintați, antifasciști. Cu

toate persecuțiile și teroarea in
staurată de Hitler, cadrele comu
niste educate de partid in spiri
tul marxism-leninismului au ră
mas neclintite. Mulți activiști de 
frunte, tovarăși apropiați ai lui 
Thälmann, au căzut răpuși mișe
lește de hitleriști. Curînd și Thäl
mann a fost arestat.

Deși supus la o înfiorătoare te
roare, Thälmann, oțetitul luptător 
comunist, a continuat lupta din 
temniță. încercările fasciștilor de 
a-l îngenunchia, de a-l intimida 
au’ rămas fără rezultat. Gheorghi 
Dimitrov, care-l cunoștea perso
nal pe Thälmann, după ce a fost 
eliberat în urma procesului de la 
Leipzig, povestea: ,Jn timpul cit 
am stat în închisoare l-am văzut 
pe Thälmann de trei ori. De două 
ori el nu m-a putut vedea, dar a 
treia oară, tn octombrie, în timpul 
primei părți a procesului care s-a 
judecat la Berlin, m-a văzut și el. 
L-am văzut de pe coridor. Era in 
celula lui. L-am salutat și el mi-a 
răspuns. Era foarte curajos, cu 
tot regimul greu de detențiune 
la care a fost supus".

Scrisorile din închisoare ale lui 
Thälmann, arată cum nu se poate 
mai clar chipul luptătorului neîn
fricat, devotat cauzei clasei mun
citoare, încrezător în comunism și 
în partid. „Oricit de greu ar fi, 
— scria el din închisoare soției 
sale, — drumul meu este trasat, 
înjosirile zilnice și călcarea în 
picioare a demnității umane con
stituie o soartă îngrozitoare. 
Soarta mea este însă această 
luptă".

Incerctnd să zdruncine dra
gostea și încrederea lui Thälmann 
in Uniunea Sovietică, patria so
cialismului, un fruntaș hitlerist 
i-a anunțat începerea agresiunii 
contra U.R.S.S., „proorocind" a- 
propiata „înfrîngere" a statului 
sovietic. Thälmann însă l-a răs
puns plin de încredere: „Uniunea 
Sovietică există de douăzeci de 
ani. Al treilea Reich nu va dura 
ații de mult".

Hitleriștii n-au îndrăznit să-l 
ucidă de la bun început pe Thäl
mann. Clnd înfrlngerea lor însă 
a devenit evidentă, ei au pregătit 
in taină omorul. La 18 august 
1944, în închisoarea Bautzen, după 
11 ani și jumătate de detențiune. 
Thälmann a fost asasinat mișe
lește.

De atunci au trecut aproape 12 
ani. Chipul lui Ernst Thälmann 
a rămas Insă la fel de luminos in 
memoria muncitorilor din întreaga 
Germanie. Purtind pe Thälmann 
în suflet, oamenii muncii din R.D. 
Germană, patrioții din întreaga 
Germanie luptă pentru făurirea 
idealurilor pentru care el și-a dat 
viața. Purtlndu-l pe Thälmann în 
suflet, muncitorii din Germania 
occidentală se ridică hotărît la 
luptă împotriva remilitarizării 
țării, împotriva pactelor război
nice, pentru pace, împotriva reîn
vierii fascismului. Amintirea lui 
Thälmann însuflețește lupta în
tregului popor german pentru o 
Germanie unită, pașnică și demo
crată.

-Frontul care
Harta din dreapta a Europei 

a apărut în ultimul număr al 
revistei americane „Newsweek“ 
sub titlul „Frontul care slă
bește".

Pe hartă sînt însemnate așa 
cum se poate vedea, cîteva 
puncte — cele considerate sla
be de autor: Franța care 
„folosește > din ce in ce mai 
multe trupe în Algeria", Islan
da „care cere retragerea trupe
lor americane", Germania oc
cidentală „care nu va. putea fi 
efectiv reînarmată decît peste 
trei ani“, Grecia și Turcia „ith- 
plicăte în disputa cu Anglia a- 
supra Ciprului“.

Această hartă ilustrează un 
articol care prezintă în culori 
foarte sumbre situația actuală 
a pactului militar al Atlanti
cului de nord și a relațiilor 
dintre aliații vest-europeni și 
S.U.A. „De luni de zile 
N.A.T.O. — coloana verte
brală a apărării occidentale în 
Europa — manifestă simpto- 
me periculoase de presiune și 
încordare“, scrie „Newsweek".

Care sînt aceste simptome ? 
„De-a lungul întregului front 
al N.A.T.O. — precizează 
„Newsweek“ — greaua povară 
a cheltuielilor militare com
plicate uneori de dificultăți 
economice interne“ au determi
nat pe unii membri europeni ai 
N.A.T.O. să ia în diferite pro
bleme internaționale poziții

diferite față de cele ale S.U.A. 
îngrijorată de această situație 
și mai ales de faptul că utili
tatea metodei tratativelor este 
proclamată acum de cea mai 
mare parte din aceste țări, re
vista atrage atenția asupra po
sibilității ca hotărîrea parla
mentului islandez să nu pro
voace in Europa „o reacție in 
lanț“ cu atît mai mult cu cît 
cercuri politice europene din 
cele mai conservatoare și-au 
manifestat resentimentul fată 
de caracterul exclusiv militar 
al N.A.T.O. Se pare că cercu
rile conducătoare americane 
încep să-și dea seama că baza

N.A.T.O., despre care ministrul 
canadian de Externe, Pearson, 
a spus că este „teama“, nu 
mai corespunde situației ac
tuale. In lupta pentru a men
ține nivelul forțelor armate — 
scrie „Newsweek“ — strategii 
N.A.T.O. trebuie să convingă 
pe membrii europeni ai blocu
lui, concentrați asupra proble
melor economice, că „pericolul 
de război se menține“. în acest 
scop se impune, potrivit re
vistei americane, să se resta
bilească „o mai sțrînsă uni
tate de scop“.

PARIS 14 (Agerpres). — După 
aprecierea agenției Associated 
Press, numărul total al greviști
lor din Spania se ridică în mo
mentul de fată la peste 50.000.

Autoritățile franchiste sînt deo
sebit de neliniștite de amploarea 
pe care au luat-o grevele. Ziarele 
falangiste, referindu-se pentru 
prima oară la aceste greve, pu
blică un comunicat dat în urma 
Consiliului de Miniștri convocat

în 
repre- 

de guvern împotriva 
toți greviștii sînt

vineri noaptea, 
măsurile de

de urgență 
legătură cu 
siune luate 
greviștilor:
considerați concediați, contractele 
de muncă sînt anulate cu pierde
rea oricăror drepturi la pensii.

Ziarele franceze subliniază că 
actuala luptă grevistă din Spania 
este cea mai largă de la instau
rarea regimului franchist.

Pe scurt
LONDRA : — Agenția Reuter 

relatează că Pakistanul a anunțat 
in mod oficial intenția sa de a 
importa 150.000 de tone de căr-

NEW YORK : — Agenția Reu
ter anunță că la 13 aprilie șoferii 
de autobuse și vatmanii de tram
vaie din orașul Milwaukee (statul 
Wisconsin) au declarat grevă, pa-
ralizînd întregul transport public' bune din China. Acest cărbune va 
din acest mare centru industrial fi folosit pentru industria din Pa- 
american. Cei 1.500 
cer o sporire a sa
lariilor și îmbună
tățirea orariului de 
muncă..

de greviști kistamul' de răsărit.

r<'

slăbește
Oricine a urmărit decla

rațiile și comentariile fă
cute în diferite țari vest- 
europene in legătură cu 
problemele internaționale 
mai importante vede ime
diat că, în ciuda afirmă . 
rli necesității de a se 
menține solidaritatea oc
cidentală, această solida 
ritate slăbește pe Zi ce 
trece, subminată de inte
resele divergente ale par
tenerilor. Iar în aceste 
împrejurări fiecare aruncă 
asupra celuilalt răspunde
rea pentru situația crea
tă.

Pe un ton destul de 
violent ziarul „Combat“,

'■ care în general exprimă 
IIUI^ părerea unor largi cercuri 
«nil republicane franceze, con. 

damnă „absurda idee (a- 
mericană — n. r.) a ro 
lultii de conducător al lu
mii“ care ar reveni 
S U.A., șovinismul bolnă
vicios al . politicii ameri
cane și „politica demago
gică a lui Dulles dusă în 
dauna Franței“ (în legă
tură cu situația din A- 
frica de nord).

Germania occidentală a 
stîrnit reacții destul de 
violente din partea celor 
trei puteri occidentale 
prin refuzul de a mai 
plăti cheltuielile de între-

Weakemng 'Front'
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Acord între U. R. S. S. și R. P. R. 
privind relațiile poștale 

și de telecomunicații
In urma tratativelor purtate la 

București de delegațiile Ministe
rului Telecomunicațiilor al 
U.R.S.S. și Ministerului Poștelor 
și Telecomunicațiilor al R.P.R. în 
legătură cu dezvoltarea mai de
parte a comunicațiilor poștale, 
telegrafo-telefonice și a relațiilor 
în domeniul radiodifuziunii și 
televiziunii între U.R.S.S. și 
R.P.R., tn ziua de 14 aprilie s-a 
semnat un acord privind lărgirea 
relațiilor poștale și de telecomu
nicații între cele două țări.

Tratativele s-au desfășurat în
tr-un spirit de prietenie și înțele
gere reciprocă.

Acordul a fost semnat de N. D. 
Psurțev, ministrul Telecomunica
țiilor al U.R.S.S., și de D. Simu- 
lescu, ministrul Poștelor și Tele
comunicațiilor al R.P.R.

La solemnitatea semnării acor-

★
Cu ocazia prezenței în R.P.R. a 

delegației Ministerului Telecomu
nicațiilor al U.R.S.S. în frunte cu 
tovarășul N. D. Psurțev, minis
trul Telecomunicațiilor al U.R.S.S. 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București A. A. Epișev a oferit 
sîmbătă seara o recepție la Amba
sada Uniunii Sovietice.

La recepție au participat to
varășii : Gh. Apostol, general de 
armată Emil Bodnăraș, P. Borilă, 
N. Ceaușescu, I. Chișinevschi, 
Chivu Stoica, Miron Constanti- 
nescu, Al. Drăghici, Gh. Gheor-

dului, din partea romînă au fost 
de față tovarășii: Emil Bodnăraș, 
P. Borilă, Chivu Stoica, Miron 
Constantinescu, Al. Bîrlădeanu, 
S. Bughici, Grigore Preoteasa, 
Marcel Popescu, Petre Costache și 
alții.

Din partea Uniunii Sovietice au 
fost de față tovarășii: I. V. 
Klokov, locțiitor al ministrului 
Telecomunicațiilor al U.R.S.S., 
I. P. Lihușin, inginer șef al Direc
ției Generale Radio din Ministerul 
Telecomunicațiilor și D. D. Eri- 
ghin, șeful Serviciului relațiilor 
internaționale din Ministerul Tele
comunicațiilor.

Au luat parte A. A. Epișev, am
basadorul U.R.S.S. la București, 
I. I. Horoșilov, V. F. Nikolaev, 
P. A. Pavlov, consilieri, și alți 
membri ai Ambasadei.

★
ghiu-DeJ, Al. Moghioroș, L. Răutu, 
general colonel L. Sălăjan, Șt. 
Voitec, I. Cozma, J. Fazekaș, Al. 
Bîrlădeanu, S. Bughici, acad. Tra- 
ian Săvulescu, Gr. Preoteasa, 
D. Simulescu, acad. Ilie Murgu- 
lescu, Gh. Hossu, Marcel Popescu, 
C. Doncea, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

(SPORT)
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 

P.A.P. transmite : La 13 aprilie a 
plecat spre București echipa de 
box a juniorilor polonezi care va 
susține o întîlnire în compania e- 
chipei reprezentative a juniorilor 
din R.P.R. Lotul boxerilor polo
nezi este alcătuit din : Sztupecki, 
Adamski, Brychlik, Obala, Zielin« 
ski, Pon-anta, Walasek, Dampc, 
Biel și Albrecht.

★
TOKIO. — Vineri seara a avut 

loc în orașul Osaka un concurs 
internațional de tenis de masă la 
care au participat cei mai buni 
jucători din R.P.R., Anglia și Ja
ponia. Această competiție a stîr
nit un mare interes, atrăgînd a- 
proape 10.000 de spectatori în 
sala gimnaziului atletic.

Rezultate remarcabile au obți
nut jucătorii romîni. Angelica Ro- 
zeanu a întîlnit pe Watanabe, 
(Japonia), finalistă a campionatu
lui mondial în proba de simplu 
și a învins-o cu 2-0 (21-15; 21- 
17). O excelentă performanță a 
înregistrat tînărul nostru cam
pion Tiberiu Harasztosi care a 
reușit să-l învingă pe fostul cam
pion mondial și finalistul din a- 
c-est an al probei de simplu, japo
nezul Tanaka. Harasztosi a cîști- 
gat cu 2-0 (21-19; 21-19). In pro. 
ba de dublu mixt cuplul Toma 
Reiter-Ella Zeller (R.P.R.) a în
trecut cu 2-1 (16-21 ; 21-17 ; 21- 
16) perechea japoneză Moto Fujii- 
Tanaka.

INFORMAȚII

ținere a trupelor de ocupație și prin ce
rerea făcută guvernului american de 
a-i mai acorda 8 miliarde mărci supli
mentare pentru reînarmare.

La toate acestea s-au adăugat în ul
timele zile manifestările de nemulțumire 
ale unor țări vest-europene și îndeosebi 
ale unor țări nordice față de politica 
americană de stringere a relațiilor cu 
Spania franchistă pe linia transformării 
acesteia într-un bastion american în Me- 
diterana vestică.

După cum scria cu realism un re
dactor al ziarului american „New York 
Times“, politica de forță, concretizată 
prin activitatea blocului militar al At
lanticului de nord, s-a perimat și se im
pune „găsirea unei politici noi“.

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre R.D. 
Germană o delegație de munci
tori și tehnicieni din industria 
metalurgică din țara noastră 
care, la invitația muncitorilor de 
la fabrica de construcții de ma
șini grele „Ernst Thälmann“ din 
Magdeburg (R.D. Germană) vor 
participa la manifestările ce vor 
avea loc cu prilejul aniversării a 
70 de ani de la nașterea lui Ernst 
Thälmann.

Din delegație fac parte Mihai 
Roșioru, președintele comitetu
lui de întreprindere al uzinelor 
„Ernst Thälmann“ din Orașul 
Stalin, ing. Vasile Dicu, de la u- 
zinele „Ernst Thälmann“, Gh. 
Șerbănescu, președintele comi
tetului de întreprindere al uzine
lor „23 August“ și Dumitru Lu- 
pea, muncitor fruntaș l.a uzinele 
„23 August“.

★
Sîmbătă după-amiază a sosit la 

Orașul Stalin o delegație a co
lectivului de muncitori și tehni

cieni de la fabrica de construcții 
de mașini grele „Ernst Thälmann“ 
din Magdeburg (R.D. Germană), 
care va participa la mitingul ce 
va avea loc la uzinele de trac
toare „Ernst Thälmann“ din 
Orașul Stalin, cu prilejul aniver
sării a 70 de ani de la nașterea 
lui Emst Thälmann.

Delegația este condusă de tov. 
Hans Sülma, șeful secției siderur
gice a fabricii de construcții de 
mașini grele „Ernst Thälmann“ 
din Magdeburg, membru al Comi
tetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania.

★
La Casa Ziariștilor din Bucu

rești a avut loc sîmbătă seara o 
manifestare consacrată comemoră
rii marelui patriot și revoluționar, 
democrat bulgar Gheorghi S. Ra- 
kovski.

Au asistat numeroși ziariști din 
București și ziariști străini.

A fost de față S. D. Pavlov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București.

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE :

Patria, 1. C. Frimu, Al. Sahia, 
Miorița, N. Bălcescu: Ciocîrlia și 
Ilie în luna de miere; Magheru, 
Filimon Sîrbu, Elena Pavel: 
Cavalerul fără lege; Republica, 
București, Popular: Nufărul roșu; 
V. Alecsandri, Victoria, Vasile 
Roaită: Serenada străzii; înfrăți
rea între popoare: Cei doi; Lu
mina: Tata, mama, bona și... eu; 
Central, Grivița, Flacăra: Urmă
rirea ; Tineretului: Ana Zaccheo; 
Maxim Gorki, Timpuri Noi: Po
vestea viteazului Baiaia; Alex. 
Popov: Orele speranței; 8 Martie: 
Liliacul; Cultural: Fetele din piața 
Spaniei; Unirea: Sfîrșitul unei ca
riere; Constantin David: Doi prie
teni; T. Vladimirescu: O noapte 
pe Mont Blanc; Carpați, 23 Au
gust: Star fără voie; Arta: Matro
zul Cijik; Munca: Prietenia ma
rilor popoare; Moșilor: Stele pe 
aripi; Donca Simo: Căi albastre; 
Ilie Pintilie: Drum periculos; 
M. Eminescu: Trei starturi;
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de aseme- 
ocaziî mi- 
obiceiurile

unele din

Folcloristul iși notează textele cîntecelor

zi.

Pe

abia învață 
cultura nu 

pînă aici, în

săi, ba chiar 
mai

CADOU
" Irina împlinește azi cinci 
"ani. Oaspeții se cam lasă aș-
■ • teptați. Și deodată, soneria. A 
"sosit Dănuț. Apoi din nou țirîi- 
\\tul strident al soneriei. Odată

• cu Corina intră și Andi. Cere- 
‘-monios Andi îi purie in față un 
\ pachet destul de voluminos.
Se desface pachetul.

— TiU exclamă cineva.
" Din pachet se revarsă pe 
..masă un splendid „serviciu" 
■verde din vinilin. Desigur pe 
“ măsura... păpușilor.

" — La mulți ani! rostește
“ceremonios Andi.
■■ Deodată ti fpee un semn. 
“Irina e neatentă. Andi devine
• insistent.

— Vino! ti spune misterios
J băiatul.

Ies - amîndol în hol. Irina e 
' din ce în ce mai curioasă. Din- 

“tr-un fund de buzunar Andi
■ scoate fără grabă întîi un mo- 
,sorel și apoi o-sticlă goală de
penicilină.

■■ — Uite, cadoul. De la mine!
.. Și din nou îl spune:
“ „La mulți ani"!
" Apoi totul reintră în normal. 
..In cameră jocurile continuă. 
“ — Știu un joc nou...
■■ Fără .multe cuvinte „servL
■ ciul" a ajuns pe covor. Ceșcu- 
“ (ele, farfuriile sînt aranjate în 
“' ordine.
■■ Ce se urmărește oare? Și 

deodată cel ce a propus jocul 
“începe să le calce în picioare, 
" —Ce faci? întrebă cineva. 
'' — Calc în străchini!

Și jocul continuă.' Curînd
' sînt antrenați toți copiii în joc. 
Cind mămica 1 rinei intră in 
cameră, n-a mai „salvat" de- 

i; cit două ceșcuțe și o farfuri-
; oară.

“ — Vai, copii,“ ce-ați făcut? îi
• • mustră ea. Și către Irina: „E

doar cadoul lui Andi".
" Irina zîmbește șăgalnic. Știe 
■ea'ceva. Seara adoarme tirziu, 
, zîmbind fericită. In mîini ține 
strins mosorelul și sticluța 

■ goală de penicilină.
î Și o simplă întrebare:
i Pedagogi, ce aveți de spus
• despre sufletul copiilor ?
• I. ISAIIA
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CĂUTĂTORII b€ POVCȘTI
E o veche zicală din bătrîni.: 

cîte bordeie, atîtea obiceie. Zicala, 
ce-i drept, cam exagerează, dar 
conține și mult adevăr. Valea fie
cărui rîu își are tradițiile ei, cîn- 
tecele și jocurile ei.

Culegătorii de folclor sînt ex
ploratorii nesecatelor comori 
populare. Seara, lîngă vatră, prin
tre bătrîni și copii, ei ascultă cu 
luare aminte basmele, iar dumini
ca se desfată privind frumusețea 
horelor și a jocurilor. Nunțile ca 
și înmormîntările sînt 
nea pentru folcloriști 
nunate de a cunoaște 
locului.

Pentru ca să aflăm 
„secretele“ muncii de folclorist am 
stat de vorbă cu tovarășul Ovi- 
diu Bîrlea, cercetător la Institu
tul de folclor din București.

*

Culegătorul de folclor trebuie

să fie în primul rînd un bun dru
meț, gata să se descurce în orice 
împrejurare. In traista care-1 în
soțește pe cercetător, pe lîngă cele 
necesare unui drumeț se mai gă
sesc de obicei un magnetofon, un 
aparat de fotografiat, nelipsita 
hîrtie. Și este cazul să adăugăm 
că folcloristul se înarmează și cu 
o doză serioasă de... răbdare.

Punîndu-și toate aceste lucruri 
în traistă, minus răbdarea, firește, 
tovarășul Ovidiu Bîrlea, împreună 
cu Alexandru Angelescu și Gheor
ghe Abălașei, a plecat în spre nor
dul Moldovei. Ținta: comuna Fun
du Moldovei. Scopul: cercetarea 
basmelor din această comună. 
Durata șederii: minimum 10 zile,

Coimuna Fundu Moldovei nu 
degeaba fusese denumită astfel. 
Era așezată în partea cea mai de 
nord a țării, între dealuri și pă
duri bătrîne. Ajunși spre seară în

Automobile
cu turbină de gaze PAK-MOK-YEL

comună, cercetătorii au fost mul- nu mai știa. Și pentru că puștii- 
țumiți că au găsit o gazdă în continuau să-l roage să le poves- 
casa căreia să se odihnească. A tească, i-a trecut prin gînd : Ce-ar 
doua zi însă au început să se in
tereseze, la gazdă mai întîi, care 
sînt cei mai buni povestitori din 
sat. Li s-a indicat numele cîtor- 
va, dar pornind să-i caute și-au 
dat seama că nu sînt niște poves
titori buni.

începuse să-i apuce disperarea 
că au făcut atîta drum pînă aici 
de florile mărului. Trecuseră cinci 
zile și nu găsiseră nimic. To
tuși au mai făcut o încercare. 
S-au dus la școala din sat și in- 
trînd într-o clasă au întrebat:

— Măi băieți, ia spuneți-ne 
cine vă spune vouă povești seara?

— Tatăl meu. Cînd ne spune 
seara povești, vin toți vecinii de 
pe uliță să-l asculte.

Nu prea credeau cercetătorii în 
ce le-a spus puștiul, dar pentru că 
toți ceilalți copii au întărit spu-

fi să scornească el niște basmé 
care să nu semene cu cele vechi ?

Și astfel repertoriul lui de bas
me s-a îmbogățit cu încă patru, 
făcute de el.

Folcloriștii noștri au fost incìn
tati. Nu se așteptau la o aseme
nea surpriză. Gheorghe Zlotar pe 
lîngă că era un povestitor neîn
trecut de basme fantastice, era și 
un creator. L-au fotografiat, i-au 
imprimat toate cele 31 basme pe 
bandă de magnetofon, dar nu 
s-au mulțumit cu atît. După oare
care vreme l-au chemat la Institut 
în București.

— Nevastă-mea a stat cu gura 
pe mine să nu viu, dar eu tot am 
venit — povestea el.

De data aceasta i-au cerut lă
muriri mai ample despre felul 
cum a ajuns să creeze cele patru 
basme ale lui.

— Prima dată le spuneam în 
gînd cîteva seri de-a rîndul îna
inte de a adormi și cînd eram 
sigur că n-am să uit nimic, le spu
neam și celorlalți. Niciodată nu 
le-am spus însă că sînt făcute de 
mine deși ei mă întrebau adese
ori văzînd că nu seamănă 
celelalte.

★
Și astfel datorită lui Gheorghe 

Zlotar colecția de basme a Insti
tutului s-a mai îmbogățit cu încă 
31 de basme.

Deplasarea tovarășului Bîrlea 
în comuna Fundu Moldovei a fost 
cit se poate de fructuoasă. Dar 
trebuia să se grăbească. Auzise 
că în Pădureni, prin părțile Hune
doarei, se pregătea o nuntă la 
care voia să participe cu tot 
dinadinsul. Deci trebuie din nou 
să-și pregătească traista de dru
meț.

sele lui, declarîndu-se și ei Incìn
tati de basmele lui tată-său, s-au 
dus să-l caute și pe acest povesti
tor. Și l-au găsit.

Gheorghe Zlotar era un om o- 
bișnuit la prima vedere. Un băr
bat de vreo 45 de ani. voinic, cu 
mustăcioară. Acum 
alfabetul. In trecut 
reușise să pătrundă 
Fundu Moldovei.

Cei cinci copii ai 
și vecinii, veneau adeseori, 
ales serile, și-l rugau să le poves
tească basme. Repertoriul lui 
Gheorghe Zlotar cuprindea des
tule basme, dar tot povestindu-le, 
ascultătorii lui au început să le 
cunoască. Astfel. într-o bună 
cineva l-a întrebat :

— Dar altele nu mai știi ? 
astea le-am ascultat de atîtea ori...

Asta l-a pus pe gînduri. De 
unde să scoată alte basme dacă

Un mare succes al problemisticîi
romînești

Problemistica — această ramură 
șahului care are ca obiect pre-a șahului care are ca obiect pre

zentarea într-o formă stilizată, 
artistică, a diferitelor idei și com
binații șahiste — a înregistrat da
torită cunoscutului nostru colabo
rator Emil Dobrescu un mare suc
ces.

El a reușit să cucerească pre
miul I la marele concurs unional 
de probleme miniaturi (cu cel 
mult 7 piese), organizat de 
către C.C.F.S. al U.R.S.S., con
curs ale cărui rezultate se vor 
publica într-un buletin special.

Studentul romîn E. Dobrescu, 
care învață la Universitatea 
„Lomonosov“ din. Moscova, a 
prezentat pentru'prima oară o lu
crare, alături de cei mai mari 
compozitori de probleme de șah ai 
lumii și... a obținut locul 1.

Nu se poate să nu menționăm 
că tov. Dobrescu a ajuns ca prin 
muncă deosebit de susținută să 
fie nu numai un șahist de valoare, 
ci și un student fruntaș, Juînd.tot 
timpul celor 5 ani de studii numai 
calificativul „foarte bine“. De a- 
semenea el este și secretarul Co
mitetului unional al studenților și 
aspiranților romîni care învață în 
U.R.S.S. Cît despre lucrarea lui, 
părerea unanim exprimată este 
aceea de „extraordinară !“

Cititorilor noștri le-o prezentăm 
azi fără soluție, pentru a le oferi 
posibilitatea să-i simtă din plin 
frumusețea neasemuită, cînd o vor 
dezlega.

PROBLEMA Nr. 17

Mat în două mutări

Alb: Rc 6, Dg 2, Tel, Na 5, PC3 
Negru: Rd 3, Ne 3, 
Intr-adevăr forma desăvîrșită 

în care a prezentat ideea matu
rilor reflexe combinată cu apăra
rea prelungită a Ne3, fac ca acea
stă problemă să rămînă înscrisă 
pentru"totdeauna în istoria șahu
lui, ca una din cele mai remarca
bile realizări.

I. CRIȘAN

Pe scurt
* Campionatul Argentinei, ju

cat la Buenos-Aires a fost cîștigat 
de Najdorf cu 16 puncte din 19 
posibile.

☆ In Republica Populară Bul
garia, titlul de campion a revenit 
tinărului maestru N. Padevski cu 
ID/t din 16 puncte.

u nu
Odată cu primăvara, larma 

din S.M.T.-uri își mută casa. 
Pleacă și ea acolo, pe c'mpuri 
și prin sate, dusă de tracto
riști. La Bogdana, nu departe 
de Călărași, seara mai cu sea
mă, vijiitul uzinei electrice se 
mai aude și, din cind in cind. 
fluierul paznicilor, înăbușit și 
el de zgomotul furtunatic al 
cîte unui tren. Pe urmă — 
liniște.

Liniște ?
Dar ce se întimplă ?! Ce pă- 

lălaie iși dănțuie crestele ame
nințătoare intre nucii din spa
tele atelierului ?

— Foc 1 Foc I Foc 1
Strigătele vin de pretutin

deni. Puținii oameni, care nici 
nu au adormit bine, se tre
zesc și dau năvală intr-acolo.

— Arde un vagon dormitor. 
Un om scund, subțire, des-

culț și dezbrăcat, 
descoperit țîșnește 
geată spre tractorul din ușa 
atelierului. Nici n-ai vreme să 
vezi cine-i. Fără să stea la 
ginduri pornește motorul, urcă 
la volan și, se îndreaptă spre 
locui cu pricina. Crengile nu
cului cei mare au început să 
ardă. Cîteva geamuri ale ate
lierului au pocnit. Puține clipe 
de zăbavă ar fi destul ca fo
cul să pătrundă înlăuntru. Și 
fierbințeala te arde, te ustură. 
Totuși, Radu Nicolescu, cel 
care țișnise ca o săgeată, îm
pinge tractorul atît de aproa
pe, că unul mai slab de inger 
dă un strigăt:

— Unde te bagi mă?
Radu n-are timp să răspun

dă. Coboară de pe tractor și 
dă să intre sub vagonul ar- 
zînd. Pojarul îl respinge. In-

cu capul 
ca o să-

Cuvinte ca turboreactor, turbo- 
propijlsor ffnt. astăzi cuvinte cu
noscute de toată lumea. Cu toții 
știm că motorul cel mal folosit 
in aviație este turbina cu gaze, care 
a înlocuit' cir mult succes motoarele 
cu piston.

Mal puțin cunoscut este faptul 
că turbina cu gaze este în curs de 
a cuceri șl alte domenii ale tehni
cii, că astăzi se proiectează vase 
petrolifere, centrale electrice, loco
motive acționate de turbine cu 
gaze. Constructorii de automobile 
depun mari eforturi pentru a pune 
la punct turbine cu gaze care să 
înlocuiască actualele motoare cu 
piston. Aflăm cu bucurie că con
structorii de automobile din R. D. 
Germană dețin un ioc de frunte în 
această „cursă“ pașnică. Așa cum 
ne Informează unul din ultimele 
numere ale ziarului „Junge Welt“, 
după multe strădanii, constructorii 
de la fabrica de automobile din 
Eisenach (EAW) au reușit să con
struiască o turbină cu gaze pen
tru automobile de turism. Este vor
ba de o turbină cu două camere 
de ardere.

Turbina a fost instalată pe un au
tomobil de turism „Wartburg“- 
G.T.R. fiind mai ușoară și cu 45 la 
sută mal puternică decît motorul cu 
piston cu care automobilul era 
prevăzut inițial.

Automobilul echipat cu noua tur
bină atinge cu ușurință viteza de 
200 km. pe oră. El este înzestrat 
cu frine speciale electromagnetice.

In fotografie se pot observa flă
cările ce ies din tuburile de eșa
pament ale turbinei în timpul mer
sului. Ing. A. N.

Problemele economice 
Tot pe atît clădirea 
de piatră cenușie, a institutului 
de specialiate din București, stă- 
pina uneia din piețele centrale 
ale Capitalei, și care în ultimii 
ani s-a dublat aproape, prelun- 
gindu-se cu noi aripi.

De aceea, cînd acum citeva zile 
am primit programul sesiunii cer
curilor științifice studențești de 
aici, l-am frunzărit cu nerăb
dare.

Multe subiecte te puteau pasio
na în el, Și printre ele, nu puțin, 
următorul:

„Referatul „Sectoarele econo
mice in R.P.D. Coreeană" va 
avea loc sîmbătă la ora 17 șl 15 
minute. Autori: Pak-Mok-Yel, 
Constantinescu Elena și Stoicu- 
lescu Dinu, studenți în anul IV 
la Facultatea de economie po
litică“.

...Expunerea anterioară, despre 
întovărășirile agricole, abia se 
terminase cind la tribuna sălii 
nr. 1 a institutului urcă un tlnăr 
negricios, cu ochelari.

ne atrag, 
severă

ROD1CA ȘERBAN

S-a stins lumina și mănun
chiul de raze izvorît din aparat 
proiectează pe ecran imagini din
tre cele mai interesante. Specta
torii urmăresc cu interes noută
țile pe care le povestesc jurnalele 
cinematografice — adevărată 
cronică a vieții noastre noi. As
pecte diritr-o îndrăzneață ascen
siune în munți, dintr-o croazieră 
pe o mare furtunoasă, din între
cerea socialistă într-o fabrică, 
dintr-un teatru, cele mai diverse 
scene ale vieții de zi cu zi, culese 
de la distanțe de sute și mii de 
kilometri, sînt oferite cu dărnicie 
spectatorilor pentru a cunoaște 
mai bine viața întregului popor, 
succesele în drumul spre socia
lism ca și episoade din lupta oa
menilor muncii din străinătate 
pentru pace și o viață mai bună.

Mulți sînt cei care se delec
tează privind asemenea jurnale, 
asistînd cu emoție uneori la des
fășurarea celor mai palpitante 
scene ale filmelor documentare, 
dar puțini dintre ei știu de cîtă 
trudă și ingeniozitate au nevoie 
reporterii cinematografici pentru 
a prinde pe peliculă imaginile 
care le plac lor atît de mult. Să 
vă povestim deci cîteva momente 
din munca unor asemenea oa
meni pentru a vă da seama de 
meritele lor în lupta pentru dez
voltarea cinematografiei noastre.

Jurnalul cinematografic tre
buie să surprindă cu operativitate 
evenimentele de seamă ale vieții 
noastre noi. Să fie prezent la 
momentul oportun oriunde apare 
noul — aceasta este menirea ac
tualității cinematografice. Eveni
mentele nu așteaptă și nu se 
poate îngădui ca ele să treacă 
fără a fi înregistrate. îndeplinind 
această cerință, operatorii cinema
tografici au fost martorii primei 
șarje a noilor furnale de la Hu
nedoara, martorii nașterii primu
lui tractor și a primului autoca
mion romînesc. Actul de 
tuire a primelor gospodării agri
cole colective a fost semnat în 
prezența lor, iar cînd s-a aprins 
pentru prima dată becul electric 
în Sîmbăta de Sus, de pildă, ei 
n-au fost absenți.

Dar așa cum am spus, nu-i este 
ușor operatorului cinematografic 
să fie prezent totdeauna în inima 
actualității. Pentru a ajunge în 
cele mai depărtate colțuri de țară 
el trebuie să parcurgă de multe 
ori, cu aparatul de filmat, care 
cîntărește 20 de kilograme, zeci 
de kilometri pe arșiță sau pe în
gheț, la șes sau la munte, prin 
praf, zăpadă sau noroi. $i de cîte 
ori operatorul de-abiă sosit de la

Oradea, trebuie să plece urgent 
într-un sat din nordul Moldovei!

Operatorul nu se sperie însă de 
aceste greutăți. Munca lui este 
aspră, greă, dar plină de frumu
sețe. Trebuie să fii un artist și 
un om pasionat ca. să simți în
treaga poezie care vibrează în 
munca strungarului, tractoristu
lui, minerului, arhitectului etc., 
și s-o transmiți spectatorului.

Meseria de reporter cinemato
grafic cere însă șl foarte mult cu
raj, inițiativă și operativitate. 
Fără aceste calități operatorul nu 
s-ar putea descurca în situațiile 
cele mai neașteptate, încurcate și 
chiar primejdioase pe care le în- 
tîlnește pe parcursul îndeplinirii

amețitor? Operatorul Marinescu 
a găsit soluția : s-a suit în 
ocupînd locul ultimului om 
echipaj și a filmat astfel.

La studioul „Alex. Sahia“ 
renumiți operatorii Ilie Ion, 
mii Kiamil și Gh. Zimermann 
pentru filmările lor din avion 
în condiții extrem de pericu- 

filmări în

bob, 
din

sînt 
Kia-

consti-

cearcă din nou. E aproape. 
Din nou e respins. Cămașa în
cepe să-i ardă pe spate. Mî- 
neca stingă fumegă și ea. Pe 
gît simte usturime. In clipa 
asta Mircea Nedu, organizato
rul de partid, sosește cu o 
pătură udă, il înfășoară iute cu 
ea și Radu intră sub foc. A- 
gață vagonul de tractor, sare 
la volan și pornește, urmat de

Operatorul
pu-

misiunii sale.
Cornea, de pildă, nu ne-ar fi 
tut da acele documente emoțio
nante ale eliberării orașului ceh 
Banska-Bistrița de sub jugul fas
cist dacă n-ar fi mers plin de cu
raj și abnegație cu aparatul de; 
filmat, pînă în linia întîia a fron-' 
tului. Ba, la un moment dat și-a 
dat seama că a ajuns între două 
focuri. A continuat totuși să fil
meze, conștient de însemnătatea 
sarcinii sale și ă reușit să-și facă 
datoria și să scape cu viață, pe 
asemenea, operatorul Nicolae Ma- 
rinescu a înregistrat pe peliculă 
ultimele și zadarnicele zvîrcoliri 
ale aviației hitleriste, filmînd din 
avion, în timpul luptelor aeriene.

Dar și în timp de pace e ne
voie de multe ori de curaj și spi
rit de sacrificiu. Ernest Bradu a 
însoțit în timpul alegerilor din 
1948 urna mobilă la parcelele fo
restiere din Munții Bucegi timp 
de 16 ore prin zăpadă și viscol. 
Și tot același operator a străbătut 
prin uriașii nămeți în timpul vis
colului din 1954 drumul pînă la 
uzinele .,23 August“ pentru 
filma activitatea de pregătire 
reluării cît mai grabnice a 
crului la uzine.

Ați văzut vreodată o cursă 
bob ? Bobul atinge uneori, în alu
necarea lui, viteza de 100 kilometri 
pe oră. Cum se putea reda cît 
mai bine spectatorilor acest zbor

a
a

Iu-

de

loase sau chiar 
timpul aruncărilor cu parașuta. 
Operatorul Fcher se ia ade
seori la întrecere cu pompie
rii, filmînd din vîrful scărilor de 
incendiu, iar operatorul Jeney se 
întrece cu alpiniștii pe carc-i fil
mează, ureînd și coborînd alături 
de ei pe frînghii în cele mai pe
riculoase escalade.

Adeseori operatorii cinematogra
fici se află în situații tragi-co- 
mice. Tot operatorul Jeney, de e- 
xemplu, filmînd o vînătoare de 
mistreți, s-a pomenit numai la 
cîțiva pași de un mistreț fioros. 
Numai apariția întîmplătoare a 
unui vînător care a ucis anima
lul a făcut ca Jeney sA guste din 
mistreț și nu mistrețul din 
Jeney.

Tovarășul Ilie Cornea, 
rind să filmeze activitatea 
narilor noștri pe timp da furtună, 
și-a îndeplinit misiunea cu mari 
riscuri. Ei a filmat fiind ținut pe 
punte de trei marinari, pentru a 
nu fi luat de valuri.

Operatorul Paul Holban aflîn- 
du-se în anul 1954 la campiona
tele de atletism de la Berna s-a 
lovit de un obstacol serios : n-a 
primit aprobarea să intre pe pista 
stadionului. El a realizat totuși 
din locurile rezervate spectatori
lor, cu mari eforturi, luări de ve
deri din care s-a putut întocmi un 
film vâloros.

Sau cine nu-și ar.Jntește de e- 
moționantul moment din filmul 
despre Congresul F.M.T.D. din 
anul 1953, cînd s-a anunțat în
cheierea armistițiului în Coreea ? 
Pentru ca acel moment să poată 
fi prins cu spontaneitate, așa cum 
s-a întîmplat, pentru a nu pierde 
nici o scenă interesantă, operato
rul Goldgräber Willy, negăsind 
altă cale, și-a croit drum pe me
sele din sala Congresului, des- 
fășurînd un adevărat tur de forță 
echilibristică printre farfuriile cu 
torturi, sandwich-uri și alte bună
tăți.

O muncă grea, care cere curaj 
și inițiativă, operativitate și ab
negație, stăpînirea perfectă a teh
nicii filmării, un înalt nivel ideo
logic — iată în ce constă arta și 
mîndria operatorului cinematogra
fic.

do- 
mari-

S. ANTONESCU

de flăcări
un car 
abia în 
focul nu mai are putere să se 
întindă. Pericolul e înlăturat...

Cit a durat toată această in- 
timplare ; cinci, zece minute ? 
Nu se știe. Nici n-ar avea rost 
o asemenea socoteală. In o- 
chii lui Radu, mari, limpezi, de 
culoarea alunei, se ivește o 
sclipire care cu greu poale

de flăcări. Se oprește 
fundul grădinii, unde

fi redată aici. Pe fața lui trece 
parcă umbra unui gînd. Cîte
va clipe stă așa, ca și cum 
s-ar întreba : ce a fost ? Gîn- 
dește poate că arsurile de pe 
mînă și gît ar fi putut căpăta 
proporții ? Gîndește poate ce 
pagubă ar fi însemnat pentru 
stațiune, pentru mecanizatori 
— dacă atelierul ar fi fost 
mistuit de flăcări ? Cine știe ?! 
Pe fețele oamenilor însă, a lui 
Nedu și a celorlalți de aici, 
citești mîndria că în mijlocul 
lor se află asemenea tineri, 
neînfricați în clipe de grea în
cercare, cu o prezență de spi
rit demnă de invidiat care nu 
pregetă să-și primejduiască 
însăși viața lor, pentru a sal
va de la pagubă bunul ob
ștesc.

C. SLAVIC
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Foto: RADU COSTIN
cîteva nu-

La început, unii din
tre participanți se a- 
propiară, din curiozi
tate — pare-se — fa
ță de vorbitor. Ei îi 
priveau chipul specific 
mongol, ascultau in
tonația puțin cîntă- 
toare cu care vorbea 
rominește, mulți iși o- 
preau ochii cu interes 
asupra panglicii deco
rației care ii răsărea 
pe rever.

Nu trecură însă nici
nute și primele reacții se schim
bară. Acum sala întreagă, serioa
să, era preocupată de altceva: 
asculta cu pasiune povestea, pen
tru cei mai mulți inedită, a tutu
ror detaliilor transformării unei 
țări prietene, de la mii de kilo
metri depărtare, dintr-o colonie 
a imperialismului japonez intr-un 
stat liber, înfloritor.

Pe bună dreptate, după înche
ierea referatului numeroși tova
răși studenți ca și cadre didactice, 
au subliniat caracterul interesant 
al lucrării.

Ei au propus-o pentru sesiunea 
științifică a tuturor institutelor 
din (ară și după cum am aflat 
ulterior referatul a și fost premiat

...Se făcuse seara tirziu cînd 
am rămas într-o bancă de școală 
din sala devenită pustie, cu cei 
trei studenți, coautori ai lu
crării.

Am aflat aici povestea unui 
tinăr elev la Phenian, devenit 
apoi tanchist în războiul de apă
rare a patriei sale. Nimeni nu ne-a 
spus că a fost viteaz, dar și 
singuri cunoaștem deja însemnul 
de onoare „Meritul în luptă".

Am aflat aici 
a unui crimpei 
conlucrarea unei 
iat din Rominia 
coreean.

și altă poveste, 
din 
fete 
cu

prietenia șl 
și unui bă- 
fratele lor

încă anul trecut ei au ales îm
preună subiectul acesta pentru 
referatul universitar. Lucrînd la 
strîngerea materialului, tinerii 
s-au izbit insă curînd de lipsa 
unora din documentele necesare. 
Pak-Mok-Yel a tradus atunci 
singur articolele necesare.

Cind referatul a fost gata, a 
fost rlndul Elenei și al lui Dinu 
să se „revanșeze". Multe seri și-au 
necăjit ei colegul cerindu-i să 

. citească textul expunerii cu 
tare in rominește încă o 
și încă o dată.

Acum insă greul trecuse, 
rîdeau și erau bucuroși.

Ne pregăteam formai de 
care, cind ne-a venit in gînd să-l 
întrebăm pe Pak-Mok-Yel:

— Poate aceste rînduri vor fi 
citite șl în Coreea. N-ai dori Să 
transmiți ceva acasă ?

Pak a început să-i laude 
atîta pe prietenii săi romîni, in
cit aceștia au cerut insistent să 
nu se scrie așa ceva.

In schimb, toți împreună o îm
brățișează cu drag pe mama sili
torului lor coleg, și roagă ziarul 
să transmită îmbrățișarea pe ur
mătoarea adresă :

Kim Cio Ok, regiunea Kan 
Von, raionul Ko San, R.P.D. Co
reeană.

voce 
dată
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Cuvinte încrucișate 
ELECTRIC I TAT E A

Orizontal : 1. Iz
vor de energie elec
trică — Atom în
cărcat cu electrici
tate pozitivă și care 
într-o electroliză se 
deplasează către 
electrodul negativ. 
2. Acolo unde pă
trunde din ce în ce 
mai mult lampa lui 
Ilici. — Broboada 
colorată a țărănci- 
ilor. 3. Prefix cu 
semnificația „trei“.
— Mașină agrară, 
acționată de mo
toare electrice sau 
de motoare cu ar
dere internă, (pl.). 
4. — Pană. — Pri
mește energie elec
trică și produce e- 
nergie mecanică. — 
cală. 5. Marele savant rus care 
a descoperit presiunea de radiație 
a luminii. — Răspuns plătit.
6. Metal întrebuințat în construc
ția unor aparate electrice, ca fila
ment pentru becurile electrice etc.
— Porțiune dintr-o curbă cuprin
să între două puncte ale ei (pl.).
7. Omenească. — A apare. 8. 
Lampă... răvășită 1 — Crescă-. 
tor de șoimi. 9 Exclamație de mi
rare. — Părinte (art.) — Excla
mație ardelenească. 10... și invers!
— Genial învățat rus care a scris
că : „substanța electrică este ace- alc VB1U, oluu„ au w..«.-
eași cu substanța fulgerului“ mai buit la realizarea lămpilor cu lu- 
înainte ca Franklin să fi arătat i,„..ă “
ca fulgerul nu e decît o uriașă sini electrice CnîtllnÎA zvl zxz.4. — ! z. X 1 1 Z"1 -_ . . '
cristalizat sau amorf, de Compo
ziție chimică determinată, care se 
găsește în natură. — In interiorul 
becului electric.

Vertical: 1. Servește la susți
nerea rețelei electrice aeriene. — 
Fracțiune a cărei particulă cen
trală, nucleul, are sarcina electri
că pozitivă. 2. Loc de odihnă și 
cultură. — Parte a radiațiunilor 
electromagnetice care impresio
nează ochiul omenesc (pl.). 3, 
Itinerar întrerupt 1—Folosit ca sur-
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Notă muzi- să de lumină, fie prin arderea 
unui combustibil, prin aduce
rea la incandescență a unui fila
ment, fie prin descărcări electri
ce. etc. (pl.). 4. Leșie! — Ele
ment bun conducător de electri
citate și căldură. — Pronume. 5. 
Muncitor în domeniul electricită
ții. 6. Lanț format din mai mulți 
atomi legați între ei prin valențe 
simple sau multiple. — Semiama- 
tor 7. Lampă de radio. — Cîrd 
(fig.). 8. Insule în Oceanul Atlan
tic. — Nume masculin. 9. Și... nu
mele aceluiași nume 1 — Savant 
sovietic ale cărui studii au contri-

mină r«ce. 10. Piesă a unei ma-
. . , , . „ ■ - - — --T- v.....MV»..«:' ce asigură prin-

scinteie electrica. 11, Corp solid, ■ tr-una sau mai multe perii legă- 
tura dintre înfășurarea rotitoare șt 
conductorul fix, — Numele vechi 
romînesc al Romei. — In mij
locul portativului. 11. Ordin cir
cular. — E produs cînd un cu
rent electric străbate spațiul din
tre doi electrozi. — Electrodul po
zitiv. 12. Antena... capului. —• 
Savant rus, descoperitorul arcului 
electric, care a arătat pentru 
prima dată în istorie că electri
citatea sub formă de curent poate 
servi la iluminat.

IATĂ RĂSPUNSURILE LA JOCURILE PUBLICATE 
IN PAGINA „ȘTIINȚA PENTRU TOȚI" DIN Nr. 2149 
1. Orice drum ar parcurge un omului parcurge un plus de 

om, dată fiind forma aproape 10,67 m.
sferică a globului pâmintesc. 2. In primul rînd se observă 
el merge Jupă un arc de cerc, că triunghiul dat are laturile 

formate din 3, 4 și 5 chibrituri. 
Pentru că 5* = 32 -l 4“: re
zultă că triunghiul acesta este 
dreptunghi.

Cu cele două 
plus, se poate 
dreptunghi care 
și 4 chibrituri și perimetrul de 
14 chibrituri, a cărui supra
față este cît aria a două 
triunghiuri dreptunghice date.

Capul omului se deplasează 
după arcul unui cerc, concen
tric cu acela pe care înaintea
ză tălpile picioarelor, dar cu o 
rază mai mare decît raza pă- 
mîntului cu circa 1,70 m. (înăl
țimea medie a unui om).

Mai precis: în timp ce tăl
pile picioarelor parcurg com
plect un cerc mare al pămln- 
tulul (40.000.000 m.) capul

chibrituri In 
construi un 

are laturile 3
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