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INTERVIU DESPRE TREI SUBIECTE
Cu tinerii romîni invitați la festivitatea decorării 

Comsomolului cu Ordinul „LEN1N“

„LOTUL 
FESTIVALULUI" Realizările tinerilor
PITEȘTE NI -m-

Inițiativa „Lotul Festivalului" 
și-a croit un drum larg in satele 
piteștene. Din primele zile, che
marea sillștenilor a cuprins mase 
largi de tineri. Numai intr-o sin
gură săptămină, 3385 de tineri 
din 92 organizații I T.M sătești, 
s-au înscris să muncească pe 
„Loturile Festivalului". Dacă ți
nem seama că inițiativa tinerilor 
silișteni datează de puțină vre
me, putem spune că această par
ticipare largă e rodul unei acti
vități bune a organizațiilor U.T.M. 
de la sate, ca în această privința 
a fost prezenta și a dat rezultate 
bune contribuția comitetului re

a SSfl«l
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few

și a comitetelor raionale

la 26 februarie, biroul co-

gional 
UT.M.

încă 
mitetului regional a stabilit sar
cinile ce revin organelor și orga, 
nizațiilor U T.M. pentru extinde
rea inițiativei in toate comunele 
care au condiții. Comitetele raio. i 
riale U.T.M. au luat de asemenea 
grabnice măsuri pentru ca in
struirea și repartizarea activului 
pe teren să se rezolve neintirziat i 
Activiștii au ajutat organizațiile i 

’de bază U.T.M. in rezolvarea unor i 
probleme deosebit de importante : 1 
repartizarea la vreme a suprafe- i 
teior de teren din rezervele stătu, 
lui, antrenarea tehnicienilor ia *•  
întocmirea planului de desfășura- ♦ 
re a lucrărilor etc. Astfel, orga- T 
nizațiile de bază U.T M. au căpă-+ 
taț posibilități mai mari pentru ♦ 
mobilizarea tuturor utemiștilor și * 
tinerilor la această importantă > 
inițiativă, pentru organizarea a- ♦ 
dunărilor deschise pentru execu- J 
tarea primelor lucrări pe „Lolu- ♦ 
rile Festivalului0. ♦

In marea majoritate a adunări- | 
lor generale s-a ținut seama de * 
toate propunerile, sugestiile și ♦ 
părerile tinerilor, ceea ce a inles- ț 
nit comitetelor comunale U.T.M * 
elaborarea unor planuri axate pe ♦

...Sonda nr. 12. Tînărul Pătru Marin dă indicații mecanici
lor Scarlat Nica, Nicolae Scinteie și Constantin Bivolu. în ace
lași timp, Gheorghe Coica, tehnologul secției, ia țiței pentru 
probă,
„Magistrala" duce din centrul 

schelei către parcul nr. II al 
secției I-a de producție șerpuind 
printre coline. Prin păduri se 
înalță sondele, iar în deschide
rea unei văi sînt amplasate in
stalațiile parcului. Apariția a- 
cestora nu tulbură cu nimic pi
torescul peisajelor. Dimpotrivă 
se pare că înfrățirea copacilor

sarcini concrete, legate de condi
țiile și posibilitățile kxale șj să 
ia hotăriri realizabile. In multe 
organizații, de pildă, se folosește 
— la sugestia tinerilor — urmă- 
toarea metodă de muncă: ute- 
miștii și tinerii care au cai și că
ruțe se îngrijesc in această pe
rioadă de transportul gunoiului 
de grajd la cimp iar cei care nu 
au atelaje string semințele le 
schimbă la bazele de recepție și 
împrăștie gunoiul de grajd trans
portat pe cimp.

Tot pe baza propunerilor făcate 
în adunările generale s-au nu
mit, dintre tinerii cei mai pri-

tinerii piteșteni care s-au înscris 
să lucreze pe „Loturile Festivalu
lui*  vor dărui marii sărbători a 
tinereții și prieteniei valoarea a 
290.000 kg. porumb.

Desfășurarea lucrărilor de pină 
acum pe «Loturile Festivalului**  a 
adus la loc de frunte un număr 
însemnat de organizații U î M. 
Exemplul cel mai bun îl constituie 
comitetul U.T.M. din comuna 
Strîmbeni. raionul Costești Ute- 
miștii și ținerii de aici au strins 
sămința, au transportat gunoiul 
de grajd pe cimp și au ieșit la 
plug, terminind de arat cele două 
hectare ale Lotului Festivalului".

Li t..

cepuți, șefi de brigăzi și echipe 
și s-au fixat în funcție de con
dițiile existente producțiile ce vor 
trebui obținute. Peste tot tinerii 
și-au |uat angajamentul să obți
nă de pe „Loturile Festivalului" 
producțiile cele mai mari din co
mune.

Datele centralizate la comitetul 
regional U.T.M. arată că pe cele 
116 hectare —cîț totalizează pină 
în prezent ..Loturile Festivalului" 
din regiune — care se vot insă- 
mința cu porumb hibrid, se va ob
ține o producție medie la hectar 
de 2.500 kg. Asta înseamnă că

Ce pot face tinerii în timpul liber

CIND SINT HARNICI Șl INGENIOȘI
cu sondele durează de cînd ti 
lumea. Zi și noapte trebăluiesc 
prin aceste locuri petroliști ti
neri și mat în v ir stă.

„125“ A FOST SALVATA 
DE LA ÎNEC

Pătru Marin e un flăcăiaș 
scurt de statură, cu părul ca 
pana corbului și fața rotundă șl 

fragedă. El este operatorul 
principal al secției, funcție care 
nu-i de loc ușoară. Pe timpul 
nopții coordonează întreaga ac
tivitate a secției. Cind a fost 
numit operator principal și i s-a 
spus ce are de făcut, s-a cam 
speriat. Primele zile a lucrat cu 
sfială. Cu timpul a început să-și 
recapete siguranța, devenind un

A

✓

Realizări asemănătoare au și ute- 
miștii din întovărășirea agricolă 
„Filimon Sîrbu“ din Tufeni, cei 
din comuna Potcoava și mulți 
alții.

Dar realizările de pină acum nu 
sînt încă pe măsura condițiilor 
existente și a posibilităților pe 
care le au in această direcție or- 
ganele și organizațiile U T.M. din 
regiunea Pitești. Aceasta a reieșit 
mai bine in urma analizei făcute 
la 5 martie, la comitetul regional 

PETRE LUNGU

(Continuare in pag. 3-a)

om de nădejde. Fie toamnă sau 
primăvară, iarnă sau vară, vre
me rea sau bună. Pătru Marin 
colindă potecile, de la sondă la 
6ondă, cercetindu-le pe fiecare, 
cu grifa medicului pediatru 
care își consultă micuții paci
ent i. A sosit tntr-o noapte și la 
sonda 125. După ce a privit a- 
tent aparatele. Marin a consta
tai că presiunea scăzuse. Son
da era pe înecate. Aceasta în
semna că în coloană se aduna
se o cantitate de apă a cărei 
greutate era mai mare decit 
presiunea din strat. Dacă în 
asemenea cazuri nu se iau mă
suri la timp, sonda se îneacă. 
Și dacă s-a înecat, apoi nu
mai brigada de intervenții o 
poate readuce la viață, după o 
muncă de trei-patru zile. Ope
ratorul nu venise singur, ci în
soțit de doi tineri sondori: 
Constantin Baltag și Constan
tin Sîrbu. I-a chemat și le-a 
arătat cadranele aparatelor. 
Acele coborau încet, încet, . de 
parcă ar fi înregistrai respira
ția unui muribund.

— Măi băieți — le-a spus 
Marin — mi se pare că vom 
face o „purjare**.

— Dacă e nevoie, apoi o fa
cem. de ce nu — au zis băieții. 
Toți trei s-au apucat'de lucru. 
Operația consta în înlocuirea 
duzei mici cu una mai mare 
di nd astfel posibilitatea presiu
nii din strat să arunce apa afa
ră. Sonda .s-a ușurat" de apa 
din coloană. Au pus apoi din 
nou duza normală și au plecat. 
Munciseră virtos patru ore, dar 
sonda a fost salvată de la înec^.

Altădată a plecat de la parc 
direct la sonda ,,103**  Fusese 
aci brigada de intervenții și 
se cuvenea ca sonda să fie su
pravegheată un timp cu cea 
mai mare atenție. De data a- 
ceasta Marin era însoțit de doi 
sondori vîrstnici, pe nume Gri
gor e Păs arin și Gheorghe Ol
teanu. Aici au constatat că pre
siunea era variabilă. Tînărul 
operator cunoștea dinainte si
tuația sondei. De înecai nu pu
tea fi vorba. în strat era ceva în 
neregulă provocînd variația pre
siunii. Din această pricină son
da se „înăbușea”. De aștep
tat nu se putea aștepta. Sonda

UN ANGAJAMENT
al minerilor

Duminică dimineață, în fața 
cinematografului din Lupeni era 
mare forfotă. Sute de tineri mi
neri discutau aprins.

— Ce să fie ? se întrebau unii. 
Spectacol la o oră așa matinală ? 

Nu I
Aici urma să se discute 

despre lichidarea rămînerii in 
urmă a brigăzilor de tineret, 
măsurile ce urmau a fi luate, și 
încă ceva... dar despre asta să 
vorbim puțin mai tirziu.

Lucrările consfătuirii au durat 
ctteva ore In șir.

S au analizat măsurile ce tre
buie luate in vederea sporirii 
producției de cărbune cocsificabil. 
Apoi a fost luat angajamentul in 
întrecerea in cinstea zilei de 1 
Mai și a Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Moscova.

i
î Brigăzile de tineret din „Sec
atorul tineretului" vor da pina la 
(deschiderea Festivahilui 4000 
>tone cărbune cocsificabil peste 
> plan. Pentru realizarea acestui 
[obiectiv vor fi antrenați in in- 
> trecerea socialistă incă 1000 
> tineri, vor lua ființă 14 noi bri. 
[gâzi de tineret, transportul sub
teran va fi organizat mai te- 
imeinic, se vor intiința două noi 
[posturi utemiste de control, iar 
>cele existente vor fi activizate. 
> Pentru ridicarea calificării 
[tinerilor mineri se vor nes. 
> chide două cursuri de minim 
> tehnic. Pe de altă parte, orga. 
' nizația de bază U.T.M. va mo- 
[[ biliza 100 tineri la cursurile de 
« ajutor-miner și miner.

? In această perioadă tinerii 
$) vor stringe 62.000 kg. fier 
>> vechi. Pentru participanții la 
«cel de al V 1-lea Festival Mon
te dial tinerii mineri și-au propus 
»să confecționeze 20 obiecte in 
« miniatură și un album care să 
« oglindească viața tinerilor mi- 
» neri din Lupeni.
<< Peste 700 tineri vor trece pro- 
nbeleG.M.A. gradul I și II, peste 
«120 de tineri vor fi purtători ai 
« insignei „Iubiți cartea", se vor 
«organiză diferite manifestări 
« culturale, dedicate Festivalului, 
« se vor amenaja 3 arene de vo- 
SS lei, un parc al tineretului.

Că vor fi realizate aceste o- 
bîective. de aceasta nu ne în
doim. Tinerii mineri din Lupeni 
au hotărit să rupă cu lipsurile 
pe care le-au avut în trecut, să 
fie în fruntea luptei pentru cit 
mai mult cărbune cocsificabil. 
Bineînțeles nu putem anticipa cine 
va cîștiga Întrecerea pe bazin.

GH. TAUTAN

♦
♦

singură nu și-ar mai fi revenit, 
ar fi staționat și leacul nu i-l 
găsea decit brigada de inter
venții ; bineînțeles, tot după ci- 
teva zile. Marin și tovarășii săi 
au hotărit să intervină. Sarci
nile au fost împărțite cu iuțea
lă. El la aparate, Olteanu la 
roata duzei reglabile, iar Păsă- 
rin să le dea ajutor. încet, în
cet, în strat au început să pă
trundă gaze. Presiunea și-a re
venit ajungînd la normal. Sonda 
103 fusese smulsă din „agonie" 
și redată producției...

CINE STRINGE... ARE
La parcul II lucrează și o 

brigadă de tineri mecanici. Res
ponsabilul ei e Nica Scarlat, un 
tînăr vesel și descurcăreț. Sar
cina mecanicilor e să întrețină 
stația de pompare, să monteze 
unele conducte, să facă legături 
de gaz-lift, în cîteva cuvinte să 
asigure asistența mecanică a in
stalațiilor. Din pricina acestora 
nu sînt necazuri. Așa că cei mai 
bucuroși sînt ei,, mecanicii.

Intre timp, băieții desfășoară 
o activitate puțin obișnuită pe 
care o denumesc „economisirea 
fondurilor secției**.  Ei- găsesc u- 
nele ventile defecte, diverse 
flanșe, bucăți de țeava, rămase 
pe aici din vremea forajului. Nica 
și tovarășii săi s-au gîndit că 
n-ar fi rău dacă toată „fierăria 
asta**  ar fi adusă la parc. Cind 
s-au adunat ceva obiecte, meca
nicii au trecut la lucru. Ventile- 
le au fost demontate toate. 
Flanșete, garniturile, șpingturile, 
ștobițele și țevile au fost cură
țate și sortate. Cele bune au 
fost puse pe rampă, iar cele
lalte adunate într-un anumit 
loc, destinat fierului vechi. Pie
sele bune își găsesc întrebuin
țare repede. Cum se defectează 
ceva la o instalație, înlocuitorul 
a și fost găsit. Iar fierul vechi 
este și el predat cu acte în re
gulă. Anul trecut au adunat 
vreo 15.000 kg. fier vechi.

Acum băieții abia așteaptă să 
se desprimăvăreze. Atunci vine 
sezonul cel mai bun pentru 
„economisirea fondurilor sec
ției". Primăvara este așteptată 
și pentru altceva. Tinerii me-

ION ȘINCA
(Continuare în pag. 3-a}

♦

— Unde e Mana ? Unde e 
Maria ? Toți tinerii din G.A.S. 
Fundulea o căutau de zor. Să 
vină de urgență la poartă. O 
caută poștașul!

Mă rog, cui nu i se întîm- 
plă să primească o scrisoare? 
Dar de ce o asemenea zarvă 
pentru un plicușor, mai mic 
chiar decit o scrisoare obiș
nuită ?

Și iat-o pe Maria Rusu, trac
toriști fruntașă, emoționată — 
roșie foc — deschizînd plicu- 
șorul cu pricina. Din plic a 
scos un cartonaș, viu colorat, 
scris în rusește. Cît s-a price
put ea, cît ceilalți, a tălmăcit 
înțelesul:

In avion, către Moscova
Da, prietenii Măriei. In urmă 

cu cîteva luni, Maria Rusu a fă
cut parte din brigada tinerilor 
din R.P R care a lucrat la strîn- 
gerea recoltei de pe păminturiie 
desțelenite. $i e firesc ca, după 
ce trăiești citeva sâptămini viata 
aiit de romantică, plină de greu
tăți, dar și de mari mulțumiri a 
tinerilor de pe noile păminturi. 
să lași in urma ta prieteni, amin
tiri. Ar putea uita vreodată Ma
ria pe prietenii ei sovietici, bul
gari. cehi cu care a lucrat îm
preună in Kazahstan ? Chipul 
prietenos al Zlatei și-1 amintește 
adeseori. Bună fată mai era 1 Pu. 
tin cam timidă ; in schimb prie
tenoasă, sinceră. De înțeles — se 
înțelegeau ele prin semne. Dar 
nu se poate afirma că există lu
cru pe care să fi vrut să și-1 
spună prietenele intre ele și să 
nu fi izbutit. Unde inimile sînt 
apropiate, te înțelegi foarte b:ne 
doar prin gesturi. Sau Paras. 
chiv._

In sfîrșît.. Să n o mai reținem 
pe Maria Rusu. La fei de grăbită 
ca și ceilalți trei tineri Invitați 
în Uniunea Sovietică. Maria Ru
su a început pregătirile. Și iat.o 
la București, la aerodrom, in a. 
vion. Zburăm. Escală la Odesa. (Continuare în pag. 3-a)

Un grup de participant la 
plenara festivă a C.C. al 
U.T.C.L. cu prilejul decorării 
Comsomolului cu un nou 
Ordin „Lenin".

10.000 artiști
La căminele culturale și colțu

rile roșii ale gospodăriilor agri
cole colective din raioanele Bă- 
ilești, Segarcea, Calafat, Caracal, 
Corabia și altele din cuprinsul 
regiunii Craiova au loc nume
roase spectacole date de tinerii 
artiști amatori de la sate.

Cele aproape 400 echipe de 
teatru și formații de instrumen
tiști, dansuri și coruri în cadrul 
cărora își desfășoară activitatea 
aproximativ 10.000 de tineri ar
tiști prezintă programe consacrate 
pregătirii și desfășurării lucrări
lor de primăvară pe ogoarele 
regiunii.

Manifestări 
cu prilejul aniversării 

anului 1907
Manifestările consacrate aniver

sării a 50 de ani de la răscoalele 
țărănești din 1907 continuă in 
întreaga tară.

In Capitală, în întreprinderi, 
instituții și școli au loc numeroa
se conferințe consacrate eveni
mentelor din 1907. In cluburi, că
mine culturale, în fabrici, sînt ex
puse panouri cu fotografii ce’ 
oglindesc aspecie din timpul răs
coalelor din 1907 și din viața nouă 
de azi a țărănimii muncitoare. La 
bibliotecile sindicale, bibliotecile 
populare și raionale și la marile 
librării, s-au deschis expoziții de 
cărți inspirate din răscoalele țără
nești din 1907. Bibliotecile organi. 
zează de asemenea seri literare.

La Galați, la Palatul cultural, 
s-a deschis zilele trecute expozi
ția ..Aniversarea marilor răscoale 
țărănești din 1907“. Sînt expuse 
aci fotocopii ale documentelor or
ganelor de stat burgliezo-moșie- 
rești extrase din presa vremii, 
care demască acțiunile întreprinse 
de acestea pentru reprimarea 
sîngeroasă a răscoalelor țără
nești din satele și orașele regiu
nii Sînt prezente de asemenea 
numeroase picturi și sculpturi ale 
artiștilor plastici din regiune in
spirate din evenimentele din 1907.

Era invitată sâ ia parte, îm
preună cu alți trei reprezen
tanți ai tineretului din R.P.R. 
la Moscova, la Adunarea tine
rilor patrioți care s-an eviden
țiat cu prilejul valorificării pă- 
mînturilor înțelenite și virgine 
din Kazahstan. Siberia, Ural 
și regiunea Volgăi, precum și la 
plenara festivă a C. C. al 
U.T.C.L. consacrată inminârii 
ORDINULUI LEMN Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist 
din U.RS.S.

De bucurie, n-a mai putut 
scoate vreun cuvînt. Ba să fim 
drepți. A exclamat doar atît: 
„Va să zică, nu m-au uitat 
prietenii mei...“

Aci, o mulțime de tineri, flori, 
cintece. îmbrățișări. De undeva, 
de prin apropiere s-a auzit cu
noscutul cintec „Pe păminturiie 
desțelenite". O voce, in mod spe
cial își marca prezenta tntr-un 
chip deosebit. Anton Tincu. bri
gadier în gospodăria colectivă 
„Oîgă Bancic" din regiunea Con
stanta și.a încordat auzul.

— Ia ascultați., parcă aud vo
cea lui Paraschiv— el trebuie să 
f:e._

Din cauza mulțimii însă, nu 
i-au putut vedea pe cintăreti.

Reintorși in avion au căpătat 
răspunsul: ei erau I Zlata, Pa. 
raschiv și alti citiva tineri bul
gari, invitați la consfătuirea de 
la Moscova. Vă închipuiți și sin
guri ce s a petrecut atunci in a- 
vion. îmbrățișări, strfngeri de 
mină, repetarea vechilor șemne 
prietenești „

★
Avionul și-a luat zborul. Toți 

cîntau Cuvintele cîntecului despre 
păminturiie desțelenite, întregeau 
o atmos'eră care nu poate exista 
decit între buni prieteni, sinceri.

Avionul a aterizat. Ne aflăm 
din nou pe aerodromul Băneasa. 
Tinerii noștri coboară.

Cum, au și ajuns inăpoi, la

Casa cu două fete
Cum arată o casă cu 

două fețe ? Simplu. E 
o casă care are... două 
fețe. Mai mult nu 
spun. Restul îl veți a- 
fla în final. Altfel, dacă 
ați cunoaște de pe a- 
cum despre ce-i vor
ba, ce rost ar mai a- 
vea să mai citiți repor
tajul ? Dacă ați ști 
dinainte deznodămîn- 
tul unei piese de tea
tru, ați mai urmări ac
țiunea cu atîta inte
res ? Nu. Ei, vedeți — 
pentru asta nu destăi
nui secretul. Mai în- 
tîi povestea:

Marin Tîrș e un om 
ca de cinci zeci de 
ani, cu statura po
trivită și un cap negri
cios pe care pălăria 
sau căciula cad întot
deauna pină aproape 
de-asupra sprîncenelor. 
Obiceiul ăsta îl . are 

Marin de pe vremea cînd era 
flăcău mîndru și fluiera oltenește 
pe ulițe, furnicînd inimile fetelor 
ascunse după perdele. Marin a 
fost om sărac, și-a cîștigat bu
cata de mămăligă a sa și a copii
lor ciobănind oile satului sau văr- 
sîndu-și sudoarea sub arșiță pe 
păminturi care nu erau ale lui. 

Apoi a venit războiul'. Cînd i-a 
venit hîrtia verde în casă era om 
în putere, cu copiii abia răsăriți 
deasupra genunchilor săi. $i-a luat 
desaga în spinare, s-a cherchelit 
nițel de necaz și a plecat cîntînd 
ca pe vremea cînd s-a dus prima 
oară cătană: „Foaie verde nucă 
seacă, mîine toți recruții pleacă 1“ 
Marin a făcut războiul, a călcat 
sub picioare sute de kilometri de 
cimpii pîrjolite chinuit de ranița 
grea, de setea haină și de întrebări 
negre și mistuitoare: pentru ce ? 
unde ne ducem ? ce căutăm aici ? 
Undeva, pe o cîmpie pe care 
moartea colinda ca o furtună, tn- 
tr-o zi mohorîtă a războiului, Ma
rin T'trș, țăran sărman din Oltenia, 
a hrănit și el balaurul nesătul 
dînd dintr-însul un kilogram de 
singe roșu și cald și un picior de 
la genunchi în jos. S-a întors a- 
casă cu fața decolorată de arșiți și 
geruri, cu prafurile celor patru vîn- 
turi în mantaua jerpelită, fără e-

București ?, Bine dar -ce au vă
zut la Moscova, ce ne pot po. 
vesti ? Poate că ați greșit, to
varăși redactori?!

— Nu, n-am greșit... Cite ceva 
din toate acestea vâ relatăm mai 
jos.

★

Pe masă, între noi și tinerii 
abia sosiți de la aeroport, ștă un 
maldăr de caiete și carnețele. în 
filele cărora s-au strins nenu
mărate fapte, amintiri despre oa
meni. impresii..

— Nu știu zău. ce ar putea fi 
mai interesant și ce mai puțin 
interesant — răspunde la între
barea noastră tînărul Anton Tin
cu. Tinerilor din gospodăria 
noastră cred că am să le poves
tesc despre eroismul in muncă al 
tineretului sovietic. 'Asta m.a im
presionat cel mai mult, și cred 
că...

Dar Iordan Leopa îl întrerup
se :

Dragoste nemărginită față de patrie
La tribună a urcat un tînăr 

vioi, bine legat. Pe pieptul lui 
sttălucesc patru decorații. Este un 
director, un funcționar superior 

al vreunui minister, un colabora
tor al Academiei de Științe ? Nu, 
loan Harcenkov este șef de bri
gadă de tractoriști in sovhozul 
Dzerjinski din Kazahstan. în cu
vinte simple el dezvăluie celor 
de față munca brigăzii sale, ex
periența ciștigată la desțelenire. 
Pe scurt: brigada a cules 1900 
kg, grîu la hectar, dar nu se mul
țumește cu atît. Anul acesta va 
culege cel puțin 125 puduri (2000 
kg.) la hectar.

Sovhozul Dzerjinski este nou 
înființat, are puține construcții, 
tractoriștii locuiesc încă în va
goane dormitor — un adăpost de 
multe ori prea slab față de aspri
mea vremii. Cum au reușit tracto
riștii, în aceste condiții, sa mun
cească bine, să smulgă pămintu- 
lui recolte îmbelșugate ?

Acum trei ani cînd, la chema
rea Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, stepele Siberiei, 
Kazahstanului și regiunii de din

poleți. Cînd l-au îmbrățișat, copiii 
au observat că în locul unui pi
cior, tata are o bucată de lemn 
și s-au uitat la dînsul nedumeriți, 
ținînd între degete, încremeniți, 
bomboanele primite, care mai apoi, 
cînd le-au pus în gură, au avut un 
gust amar și sărat. Marin a zîmbit 
schimonosit de o durere interioară, 
mîngîindu-și familia.

— Bine c-arn scăpat așa. Alții 
au ars de vii și-a crescut iarba pe 
ei.

Marin a ieșit cu plugul pe cimp 
și a arat, a secerat griul și a cu
les porumbul în rînd cu toți oa
menii din sat. Proteza clămpănea 
in picior și-i rănea uneori genun
chiul, dar asta n-a știut-o nimeni.

Cînd s-a făcut în Izbiceni co

O OPERAȚIE LA CREIER...

Doctorul Simionescu deschide cutia craniană
Citiți in pagina II reportajul nostru special.

— De acord, dar e neapărat 
nevoie să arăți și uriașele rezul
tate ale muncii tinerilor. Ce au 
realizat ei, ce au dat patriei so
vietice ? Acesta este principalul, 
după mine.

După această intervenție, exis
ta primejdia unei discuții aprin
se. Noroc că Maria Rusu a îm
păcat lucrurile

— De fapt, amindoi aveți și.. 
n.aveți dreptate. Ave(i dreptate 
penlru că intr adevăr tinerii ple
cați la desțelenire au muncit e- 
roic și pentru că rezultatele a- 
cestei munci au fost deasupra tu
turor așteptărilor. N aveți drep- 
tale pentru că n-ati spus totul : 
ati uitat să remarcați, că sute de 
mii de tineri au plecat pentru 
totdeauna pe noile păminturi.. 
Este un fapt pur și simplu extra
ordinar !

...După ce discuțiile au mai 
continuat un timp, ne.am hotă
rit: vom sta de vorbă despre 
toate trei subiectele.

colo de Volga au început să fie 
populate, tinerii veniți aici din 
toată țara au găsit doar pămînt 
și cer. Nici o colibă, nici o ftn- 
tînă, deseori nici măcar un co
pac răzleț. Tinerii au întins cor
turi și s-au instalat in ele, și-au 
fiert mincarca pe pirostrii și au 
muncit, nu glumă. Sute de mii, 
milioane de hectare au fost 
supuse rînd pe rînd, în disprețul 
frigului și al ploii, al viaturilor 
tăioase sau căldurilor înăbușitoa>- 
re. 350.000 tineri au început mun
ca în aceste condiții — și au 
învins. Dragostea nemărginită 
față de patrie și popor, dorința 
fierbinte de a închina toate forțe
le cauzei comunismului, conștiin
ța clară^ a măreței sarcini care 
le stătea în față au dat tinerilor 
puteri înzecite, au generat abne
gația și eroismul tinerilor de pe 
noile păminturi.

Ivan Harcenkoo este doar unul 
dintre aceștia. In marea sală a 

CAROL ROMAN
B. CLATICI

lectivă, Marin s-a grăbit cu 
cererea. A muncit o vreme la tot 
ce-a fost nevoie și n-a îndrăznit 
nimeni, știindu-l ce fel de om e, 
să-l mînie, dîndu-i o muncă mai 
ușoară. Apoi, cînd s-a înjghebat 
mai bine, gospodăria a cumpărat 
vreo 260 de oi. Cind le-a văzut, 
Marin s-a învîrtit pe lingă ele, 
le-a cercetat lina și ugerul și le-a 
mîngîiat pe bot cu milostenie cte 
om care înțelege sufletul dobitoa
celor. Și atunci oamenii s-au gîn
dit la el, știindu-l bun pentru oie
rii, și l-au pus cioban.

S-a întîmplat apoi o altă poves
te. Marin avea o fată. In sinea sa

ION BAIEȘU
(Continuare tn pag. 3-a) >



Ce prospecțiuni geologice
se vor face în 1957?

Alcătuirea geologică deosebit 
de variată a pămintului țării noa
stre oferă economiei națio
nale largi posibilități de dez
voltare. De unde pînă în 1944 țara 
noastră era cunoscută aproape nu
mai printr-o singură bogăție mi
nieră importantă, petrolul, astăzi 
dispunem de o serie Întreagă de 
substanțe minerale a căror extra
gere asigură ridicarea bunăstării 
populației muncitoare și propăși. 
rea economică a țării întregi

Pentru a se realiza o dis
tribuție armonioasă a indus
triei la toate categoriile, mi
siunea geologului este de a cu
noaște cu o deosebită amănun
țime bogățiile subsolului, 
a le supune prelucrării și 
zării lor tn apropiere și 
evita scumpirea lor prin 
porturi îndepărtate.

Pe această litlie statul 
acordă în acest an o deosebită 
atenție prospecțiunilor geologice, 
căutării marilor bogății ce stau 
ascunse in subsolul patriei.

Ca să începem cu petrolul, este 
important .să remarcăm că încă

pentru 
utili- 

a se 
trans-

nostru

Ne răspunde Prof. univ. 
Mircea Paucă

Acești cărbuni prelucrați în uzine 
speciale re vor permite în scurt 
timp să micșorăm importul de 
cocs. Multe alte prospecțiuni 
au mai dovedit în Oltenia exis
tența unor mari rezerve de lignit 

Numărul cunoscut al masivelor 
de sare este de mai multe sute 
dar pînă acum se găsesc în ex- 
ploatare rațională numai citeva. 
Dezvoltarea industrie; chimice, 
precum și exportul masiv de sare 
pe care îl facem cer în fiecare 
an exploatarea unor cantități 
sporite. Problema care se pune 
în prospectarea masivelor de 
6are este să se găsească nu nu
mai masive cu rezerve suficien
te, dar ele să permită o extrage
re pe oît pasibil mai economică.

Fierul este metalul de bază al 
industriei grele. Minereurile de 
fier se extrag din numeroase re
giuni ale Transilvaniei. Sîn- 
tem încă departe de a acoperi 
capacitatea de lucru a cuptoare-

O activitate mai intensă vom 
depune în acest an pentru des
coperirea a tot felul de roci, 
precum : calcar, dolomit, marnă, 
gips, diatomit, bentonit, nisip 
cuarțos, roce de construcție etc. 
pe care industria le cere în can
tități tot mai mari. Țara noastră 
este deosebit de bogată în ase
menea materiale, dar fiind cerute 
în cantități foarte mari ele tre
buie descoperite pe cit posibil în 
apropierea centrelor industriale 
pentru a se evita transporturi 
masive pe căile feraie. Calcarele 
și marnele sînt folosite la fabri
carea cimentului, tara noastră 
fiind una din marile producătoare 
și exportatoare din Europa in a- 
cest material de construcție care 
este fabricat în sortimente tot 
mai variate. Nisipurile cuartoase 
necesare fabricării sticlei sint 
găsite în mari cantități în dealu
rile înalte ale zonei subcarpatice 
din Muntenia.

Diatomitul este o rocă albă și 
foarte ușoară. Se folosește ca izo- 
lant termic și acustic, ca ab
sorbant în industria chimică, ca 
material ușor de construcție etc. 
Bentonitul se folosește in mari

de comandă
FOTOGRAMETRIE. Metodă 

modernă care înlocuiește sis
temele „clasice" de ridicare 
topografică. In acest scop se 
fotografiază o anumită por
țiune de teren din două puncte 
diferite, dinainte stabilite. 
Plecind de la cele două „fo
tograme", se poate determina 
— cu ajutorul unor construcții 
geometrice sau calcule — po
ziția in plan (planimetrică) 
sau în spațiu (altimetrică) a 
fiecărui punct fotografiat, re- 
dactîndu-se harta topometrică 
respectivă.

din anii trecuți Comitetul geolo
gic a ini(iat cercetări și prospec
țiuni fn alte regiuni deoît cele cu
noscute anterior, cum este de pil
dă Oltenia. Mai mult încă, ae fac 
prospecțiuni în structuri geolo
gice cu totul noi, de care pînă a- 
cum 5-6 ani nici nu putea fi vor
ba.

Gazul metan din bazinul Tran
silvaniei și gazele de sondă din 
regiunile petrolifere sînt extrase 
în sute de milioane de metri cubi 
anual. Cîmpuri gazeifere noi, iar 
în cele cunoscute anterior, strate 
adinei, pun la dispoziția indus
triei chimice o materie primă im
portantă, iar celorlalte industrii 
o sursă de energie ieftină.

Cărbunii de toate calitățile, în- 
ceplnd de la grafit pînă la lignit 
și turbă, sînt urmăriți în diferite 
regiuni ale țării — ei fiind folo
siți nu numai ca izvor de ener
gie dar și din ce în ce mai mult 
ca materie primă pentru indus
tria chimică. Prospecțiunile geo
logice au descoperit în ultimii 
ani și continuă să urmărească și 
în acest an zăcăminte de cărbuni 
cocsifiabill tn bazinul Petroșani
lor și în alte regiuni ale țării.

lor înalte, din care se scurge a- 
cest metal.

Comitetul geologic și-a îndrep
tat atenția și înspre minereuri mai 
puțin bogate, dar care există în 
cantități apreciabile. Dintre me
talele feroase mai face parte 
manganul care intră ca aliaj în 
diferite oteluri. Țara noastră fiind 
destul de bogată în mangan nu 
numai că acoperă nevoile indus
triei noastre, dar dispunem și de 
cantități însemnate pentru export, 
cantități pe care geologii urmă
resc să le sporească an de an.

Metalul ușor, aluminiul, folosit 
tn aviație și în construcția a tot 
felul de aparate și unelte, se 
poate extrage în cantități mari 
din bauxită care se găsește în 
Munți; Apuseni.

cantități tn industria petroliferă. 
Ambele roci apar în numeroase 
regiuni din Transilvania, Mun
tenia și Dobrogea, dar pînă a- 
cum vreo 10 ani ele erau impor
tate în întregime. Cantitățile 
mari de la noi nu numai că asi
gură aprovizionarea 
dar vor putea

Minereurile 
biectul unei 
bite întrucît 
țara noastră conține zăcăminte 
foarte mari fiind una din prime
le țări din Europa și în această 
privință.

Geologii noștri descoperă me
reu noi și noi bogății subpămîn- 
tene, noi și noi rezerve, pentru 
continua înflorire a economiei ță
rii noastre.

industriei 
fi exportate, 
radioactive fac o- 

atenții deose- 
s-a dovedit că

RAZE COSMICE. In fiecare 
secundă, planeta noastră este 
bombardată de un miliard de 
miliarde de raze cosmice, pro
venite din univers. Razele cos. 
mice au fost descoperite in 
1911. Ele posedă o energie 
excepțional de mare, iar vi
teza lor se apropie de cea a 
luminii (300.000 km. pe se
cundă). Sînt formate din ele
mente diverse: protoni, par-" 
ticole alfa și chiar atomi grei. 
Ajunse in atmosfera noastră, 
razele cosmice se „sparg", 
puiverizind atomii pe care îi 
intllnesc In cale, Particolele 
rezultate din aceste ciocniri 
formează „ploile" de raze cos
mice secundare, fenomenul re- 
petîndu-se astfel mai departe.

RACHETA ETAJATA O ra
chetă compusă dintr-un nu
măr de două sau mai multe 
secțiuni, fiecare secțiune fiind 
prevăzută cu un sistem de ac
ționare (motor) propriu. în
tregul complex pornește la în
ceput cu un singur sistem de 
acționare, iar după atingerea 
unei anumite înălțimi, primul 
„etaj" se rupe de restul ra
chetei și intră in funcțiune 
motorul etajului următor (de 
jos in sus). Procesul se repetă 
pînă ce rămîne o singură sec
țiune a rachetei. Această formă 
de construcție constituie mij- ? 
tocul cel mai favorabil pentru ' 
atingere*  unei viteze maxime 
in strațosferă. surplusul de 
greutate fiind lepădat imediat 
după ce și-a îndeplinit misia- 
nea. Sateliții artificiali vor fi 
lansați in rachete etajate, fi
ind plasați in ultimul „etaj*  
al rachetei.

RADIOLOCATOR sau RA
DAR. Sistem care permite des. 
coperirea și localizarea obiec
telor în spațiul inconjurător, 
cu ajutorul radioundelor. ori 
de cite ori condițiunile atmos
ferice Împiedică folosirea altor 
metode de observare. Undele 
emise de radiolocator traver
sează cu ușurință corpurile așa 
zise izolante și sint reflectate 
de toate corpurile care pot fi 
considerate bune conducătoare, 
cum ar fi structurile metalice, 
terenul umed, rocile, construc
țiile, norii etc. In 1947, unde 
de acest fel au atins pentru 
prima oară suprafața Lunii și 
s-au intors la punctul de emi
sie. Radiolocatorul are multi
ple aplicații.

90 de minute cu dr. C. Arseni, în timpul unei operații pe creier

La marele tablou
întunericul și-a retras definitiv 

forțele sale care în timpul nopții 
ocupaseră strada. Sub o ușoară 
perdea de ceață, Ia capătul Bu
levardului au apărut avangărzile 
zilei. Chemarea stridentă a sire
nelor pecetluiește parcă armisti
țiul tacit încheiat pentru 12 ore 
între noapte și zi. Tramvaiele 
arhipline și-au stins luminile din 
frunte.

A sunat de 6 J
Intr-una din clădirile de la 

marginea orașului are loc o ulti
mă discuție a oamenilor îmbrăcați 
în alb, care peste citeva mi
nute vor începe o teribilă expe
diție la locul cel mai delicat din 
lume. Ora este extrem de mati
nală.

Fotoreporterul care ne însoțește 
are un moment de ezitare... 
„Ce-ar fi dacă ați merge sin
guri?" Se pare că a reușit să ne 
transmită și nouă strîngerea sa 
de inimă. Vom reuși să străbatem 
cu bine cele aproape 70 d6 minu
te in care vor fi asaltate cele mai 
puțin explorate înălțimi ale omu
lui ?

Bisturiul a crestat câmpul de 
luptă. Pielea capului e uimitor 
de lucioasă. Lania de oțel de
scrie o piruetă cu virtuozitatea li
nei celebre patinatoare pe oglin
da de gheață. In aceeași clipă 
insă imaginea aceasta se prăbu
șește.... ,.o operație la creier, o 
operație la creier**,  răsună puter
nic in urechi.

— Bisturiu, — cere medicul.
O cantitate de curent este des

cărcată prin pensa din mina me
dicului, in capetele sîngerinde ale 
vaselor sanguine. Aspiratorul e- 
lectric absoarbe sîngele care apa
re la suprafață. O soră tampo
nează fruntea asistentului. Expe
diția la creier continuă...

trice, energia nucleară, bogățiile 
științelor — nu mai valorează ni
mic. Toate devin nule, moarte.

Multi dintre voi, dragi cititori, 
ați auzit de actrița de cinemato
graf Ana Luca, care interpretea. 
ză rolul bunicii din „Cita
dela sfărîmată". Aproape 6 de
cenii, această femeie energică a 
luat pieptiș viata... Dar intr-o zi... 
„s-a tntimplat o catastrofă".

La „tabloul de comandă", Aha 
Luca a căpătat o tumoare fron
tală. De Îndată a fost internată la 
clinica de neurochirurgie din 
București, de sub conducerea doc
torului C. Arseni. Multi dintre 
admiratorii ei vorbeau de-acum 
cu regret despre ea. Ne-am pro
pus de aceea să vedem și ce s-a 
tntimplat cu Ana Luca. Am fost 
și noi puțin îngrijorați : un anu
mit procent de mortalitate în chi
rurgia tumorilor cerebrale e deo
camdată o lege obiectivă in toate 
clinicile lumii..

Cercetători fruntași 
de la Institutul 

de Endocrinologie

Dr. OPRAN HOR1A din 
secția de chirurgie. In prezent 
lucrează la redactarea, unui 
volum despre chirurgia ti
roidei.

[ Dr. STANESCU VICTOR
( studiază fenomene ale boli-
I lor endocrine la copii. I

Prin astrologie înțelegem astăzi acea tndeletnicire care pre
tinde să prezică viitorul oamenilor și mersul evenimentelor 
istorice, din aspectul cerului și In special din poziția plane
telor, a Soarelui și â Lunei pe cer. Această practică a super
stițiilor tși trage originea din timpurile străvechi clnd bruma 
de cunoștințe astronomice era înecată intrun ocean de su
perstiții relative la pretinsa influență a aștrilor asupra ,,des
tinului" oamenilor. In vechime chaldeenii, un popor care trăia 
pe malurile fluviilor Tigru și Eufrat, erau renumiți pentru 
aceste îndeletniciri, Incit mult timp toți astrologii erau de
numiți chaldeeni indiferent de originea lor. Credințele acestea 
greșite erau atit de puternice, incit regii și marii dregători 
nu intreprindeau nimic fără a consulta astrologii lor parti
culari, obicei care a fost păstrat ptnă in timpurile moderne 
la curțile domnești. Cit de puternice erau astfel de superstiții 
și cit de întinsă era Influența astrologilor se poate vedea 
din citeva exemple rămase celebre in istorie.

In anul 1179 mai toți astrologii au prezis sfirșitul lumii, prin 
furtuni violente In septembrie 1186, tind toate planetele se tn- 
tllneau in aceeași" constelație. O teroare 
imensă a fost produsă de această prezicere 
sinistră, teroare care dăinui 7 ani. Mai itr- 
ziu o prevestire analoagă a fost făcută pen
tru luna februarie a anului 1524, clnd se 
anunță un potop universal. Nebunia colecti
vă a prins zeci de mii de persoane; se con
struiau vase pentru salvare, iar unii oameni, 
mai slabi de inger, au mers ptnă la sinuci
dere. Bineînțeles că nu s-a petrecut nimic 
deosebit nici cu ocazia acestor două preziceri, nici med ttrzlu. 
In alte cazuri similare.

Așa-zisele preziceri astrologice se făceau In legătură cu unele 
fenomene cerești excepționale, „semne cerești", sau mai ales in 
legătură cu poziția astrelor pe cer la nașterea cuiva, clnd se 
alcătuia ,,horoscopul", care prevedea .soarta" persoanei respec
tive. Cometele, eclipsele, apropierile Lunei de planete sau a 
planetelor Intre ele, stelele noi, aurorele polare etc. erau con
siderate astfel de semne cerești, pe care astrologii le interpre
tau după tradițiile vechi chaldeene, la care mai adăugau născo
cirile propriei lor fantezii. Cometele, spre exemplu, erau consi
derate ca aducătoare de mari calamități, foamete, molimă etc. 
Aceste preziceri lugubre nu aveau nici un fel de bază științi
fică și numai aspectul straniu al acestor astre puțin obișnuite 
poate să fi sădit neliniște în mințile întunecate de superstiții 
ale autorilor acestor povestiri. Cit despre horoscop el nu avea 
alt temei declt tot tradițiile unor vremuri îndepărtate, de ne
știință.

Cea mai simplă formă a horoscopului o constituie zodia. Zo
dia In care s-a născut cineva reprezintă poziția Soarelui printre 
stele în momentul nașterii sale. Această poziție se pretindea 
să aibă un caracter hotărîtor asupra vieții acelei persoane. Dar, 
cauza care producea chipurile această influență nu era nici
odată specificată. Soarele avea o anumită influență tn conste
lația Balanței și alta tn Taurul etc. Dar pînă la sfirșit totul 
nu era declt un joc de cuvinte sau asociații tntlmplătoare de 
idei fără nici o bază reală. Cercetările istorice au arătat că 
numele zodiilor erau legate de anumite, particularități ale climei

Semnalele luminoase se succed 
I continuu, chinuitor de continuu. 
: Uriașul tablou de comandă 
transmite apeluri disperate cu 

, ultimele puteri care i-au mai 
•Im as. Ce s-ar întimpla dacă, 
deodată s-ar opri ? Departe, in 
spații gigantice avioane super
sonice ar începe să cadă ca niște 
pietricele. Pe întinsul oceanului 

i ar încremeni vapoarele atomice te- 
I lecomandate; s-ar oprit hid roce n- 
I trai He, sar stinge luminile, s-ar 
: opri mașinile ~ Fără acest genial 
și general comandant, toate lu
crurile din lume — mașinile elec-

Clipele de așteptare se scurg 
chinuitor de greu. Ne aflăm in
tr-o sală situată la numai cîțiva 
pași de „Blocul operator**.  In 
dreapta, biroul șefului clinicii. 
„Cîți oameni a operat el?" „Cîți 

'au fost salvați ?“ „Cum arată dr. 
Arseni“, „Ce fel de om o fi ?“ 
„Vom putea rezista pînă la ca
pătul operației ?" — iată între
bări, dileme, presupuneri care de
vin obsesii. La fiecare 5 secunde 
privirea țișnește ca un resort ul- 
trasensibil spre firmulița mică 
albastră, care parcă ne-a hipno
tizat : „Blocul operator**... -

Apare primul emisar al neuro
chirurgilor. Intr-o discuție de nu
mai citeva minute, dr. Gh. San
dor reușește să reducă conside
rabil procentul de susceptibilitate 
care ne învăluie înaintea întîlnirii 
cu exploratorii creierului. Apoi 
rămînem din nou singuri. Sîntem 
în așteptarea profesorului și emo
ția ne cuprinde din nou.

— De la ziar?,..
Ridicăm privirea : o pereche de 

teniși albi — izbitor de albi, o 
pereche de pantaloni de aceeași 
nuanță și o vestă, desigur, tot 
albă. Un om mărunt plin, cu fața 
rotundă și blajină aștepta răs
puns. Aprobăm și interlocutorul 
nostru ne poftește spre „Blocul o- 
perator". Inimile bat, de sparg 
piepturile... Privim degetele

Ana Luca in a 10-a ai după operație

sau obiceiuri sezoniere din Chaldeea. Astfel semnul Balanței 
se trage de acolo că Soarele se găsea pe atunci in acea conste
lație. după terminarea strlnsului recoltei, dnd se făcea dntă- 
rirea roadelor cîmpului folosindu-se balanța. De aci ptnă a 
spune că un om este cumpătat, cintărit, cu judecată, fiindcă s-a 
născut In acea zodie, este o curată absurditate. Absurditatea 
este și mai mare dnd ținem seama că acum, din cauza unor 
fenomene astronomice, Soarele nu se mai găsește la începu
tul toamnei tn constelația Balanței, ci tn acea a Fecioarei. 
Astrologii continuă și acum să considere că Soarele se găsește 
In eonstelatia Balanței la începutul toamnei ca pe vremurile 
chaldeenilor, pe dnd acest fapt nu mai este adevărat. Chiar 
tn întocmirea acestor așa-zise preziceri astrologii nu se ba
zează așadar pe pozițiile juste calculate ale corpurilor cerești 
și folosesc table astronomice de mult depășite.

întocmirea horoscopului cere indicarea precisă a orei și a 
datei nașterii, ca astrologul să calculeze aspectul anului în 
momentul nașterii, ce constelație zodiacală era la răsărit, unde 
se aflau pe cer Soarele, Lună'și planetele etc. Una din cele mai 
absurde pretenții ale astrologilor este aceea de a atribui plane-

ÎMPOTRIVA SUPERSTIȚIILOR

nlnaîa $ ACTUALII 
OlOgia „CITITORI în STELE**— »

de Prof. univ. Călin Popovici

telor anume influențe asupra soartel oamenilor, influente pe 
care le deduceau din aspectul acestora. Marte, cu culoarea sa 
roșcată, era considerat ca avînd influențe rele; culoarea lui 
Marte aducea cu a stngelui, de aci și întruchiparea lui Marie 
ca zeu al războiului. Acum știm că această culoare a planetei 
Marte se trage din întinsele deșertări care ii acoperă supra
fața, că n-are nimic de-a face cu sîngele și cu oricare influ
ente nefaste.

Influenta astrologiei a scăzut pe măsură ce astronomia s-a 
dezvoltat. Odată ce Copernic a arătat că Pămlntul nu este 
In centrul Universului, a dispărut și temeiul fundamental al 
astrologilor, care socoteau că ăstrele rotindu-se in jurul 
Pămintului n-au altă treabă declt să prezică evenimentele te
restre și viitorul cutăruia sau cutăreia dintre muritori. Deci 
adevărata cale de a combate superstițiile este de a răsplndi 
știința, de a arăta adevărata natură a corpurilor cerești și locul 
Pămintului și omului in Univers. Astronomia arată importanța 
Soarelui asupra vieții de pe pămtnt și chiar influenfa unor fe
nomene solare asupra unor fenomene geofizice ca : starea at
mosferei înalte (ionosfera) asupra magnetismului terestru, a 
averselor de raze cosmice etc. Dar astronomia ha a arătat 
vreo influență a Soarelui și in special a ciclului activității so-

Tumoarea a

scurte, albe, rotunde, îndreptate 
imperativ spre „Blocul operator". 
N-am tresărit, n-am fost mirați... 
Chirurgul abia trecut de 40 de 
ani, care a văzut peste 10.000 de 
cranii deschise pe masa de ope
rație, care a operat peste 2000 de 
tumori cerebrale, continuatorul 
școlii romlnești de neurochirurgie 
întemeiată de profesorul Bagda. 
zar, era în fafa noastră. Prima 
impresie — e aceea a unui mo
dest cetafean, cultivator pasionat 
de lalele, căruia ti place, poate 
mai mult ca orice, o zi de dumi
nică petrecută în mijlocul fami
liei..

Deschidem acum enigmatica u- 
șă cu tăbliță albastră...

Au trecut 15 minute. Porțiunea 
delimitată cu ................
este încercuită cu un cimp alb, 
steril. Pacientul a dispărut com
plect sub această mantie. A ră
mas doar cimpul de luptă. Novo- 
caina a fost injectată. Pielea și 
părțile moi ale capului au fost a- 
nestezîate. Ni se pare straniu a. 
tunci cînd doctorul Simionescu, 
primul ajutor al profesorului, ne 
spune că singurul organ insensi
bil al omului este... creierul. Pe 
el putem apăsa, injecta, opera 
fără ca pacientul să simtă vreo 
durere Pacientul este pe deplin 
conștient. Sora luliana Stoff con
tinuă să Întrețină cu pacientul o 
convorbire. Cu două ore înainte, 
pacientului 1 s-a făcut o radio
grafie specială. Locul tumorii a 
fost detectat cu precizie. Chirur
gul va merge astfel la sigur. Ra-

lama bisturiului

fost extirpată
Foto : D. F. DUMITRU 

diologul prezintă chirurgului 
„longitudinea" și „latitudinea" 
precisă a locului unde se află tu
moarea. Acum chirurgii pornesc 
la atac. Bisturiul, pensele, clame
le sint manipulate cu repeziciune.

Peste citeva secunde se văd oa
sele craniului. Doctoral Simiones
cu cere trepanul. Pe calota cra
niană apar 5 găuri Ia distanțe 
egale. între aceste găuri se trece 
pinza fină a unui fir de fierăstrău. 
Expediția continuă.

Dincolo de fereastra largă a să
lii de operație, dr. Arseni se spa
lă pe mîini.

Sora stă de vorbă cu pacientul. 
Fierăstrăul iși face drum mai de
parte... Electrocoagulatorul reali
zează hemostaza.

— Pense, coagulare, puls, — 
cere iar medicul.

Este ridicat un volet osos. Pe 
cimpul de operație a apărut me
ningele — învelișul creierului

In sala de operație a intrat 
doctorul Arseni. A preluat co
manda. Sora tamponează fruntea 
puțin crispată a operatorului. Se 
taie meningele. Pe cimpul de o- 
perație a apărut creierul. Pulsea. 
ză ușor, ca o inimă. Ochii medi
cului caută temutul dușman. 
După modificările de vasculariza- 
ție se apreciază locul tumorii.

lat.o. Și-a înfipt ghiarele gă- 
sindu-și sălaș la cîțiva milime
tri sub scoarță.

— Ser cald... Pense... bisturiu 
— cere medicul.

Sora tamponează frunțile medi
cilor. In citeva secunde, tumoa. 
rea a fost extirpată. Doctorul Ar
seni și-a terminat misiunea ? Nu. 
A plecat să se spele. Peste jumă
tate de oră va începe o nouă o- 
perație. Asistenții săi închid 
cimpul de luptă.tare de 11 ani, asupra unor fenomene sociale, deși unii cerce

tători prost inspirați au încercat să dovedească fără succes 
acest lucru. La fel și tn ceea ce privește Luna, astronomia a 
arătat rolul ei in producerea muzeelor și a altor fenomene prin
tre care și fenomene meteorologice.

Naivii sau cei de rea credință susțin că știința încă nu este 
destul de dezvoltată și că progresul științei va arăta in viitor 
influența aștrilor asupra oamenilor. Această afirmare generală, 
vagă și neîntemeiată nu îndreptățește încă cu nimic strecu
rarea superstițiilor astrologice de acum peste 2.000 de ani ca 
adevăruri stabilite. A spune că nu știm încă totul nu înseamnă 
să ne închinăm in fața misticismului și obscurantismului. Ști
ința progresează, ea merge înainte și tn nici un caz ea nu se 
va întoarce la zilele întunecate ale începuturilor, luind ca bune 
povestirile chaldeene vechi de milenii.

Răsplndirea astrologiei în unele state occidentale trebuie cău
tată intr-o campanie conștientă și inconștientă de a se prosti 
lumea. In S.U.A. apar 160 de ziare care publică horoscoape zil
nice. Există un almanah astrologie cu un tiraj de un milion 
de exemplare și mai apar și alte numeroase table astrologice tn 

țările din accident. In S.U.A. există 25.000 de 
astrologi înregistrați oficial și vreo 80.000 
clandestini. Și la noi în (ară pînă nu de 
mult existau ziare care publicau horoscoape 
zilnice și mai există încă și astăzi persoane 
care întocmesc horoscoape pentru acei care 
cred tn ele.

Interesul comercial al ziarelor occidentale 
face ca acestea să publice astfel de minciuni 
și să facă reclamă — plătită — unor astro

logi de cele mai multe ori șarlatani înveterați.
Poate că o astfel de superstiție să convină unor cercuri con

ducătoare din acele țări: a ține masele în negura superstițiilor, 
a le inspira convingerea că soarta lor este ceva fixat pentru 
eternitate, de sus „din astre" este ceva care te poate fi de fo
los in calculele lor. Astronomii din toate țările, sint însă ho- 
tărit împotriva astrologiei și a răspindirii ei. Ei însă nu cer 
măsuri polițienești sau administrative, care riscă să facă din 
astrologi niște martiri ai unor cauze „neînțelese", ci doar răs- 
pindirea științei astronomice adevărate în cercuri cit mai largi. 

Această răspîndire a științei corpurilor cerești, va tăia apa de 
la moara astrologilor și a diferiților amatori de povestiri sen
zaționale. Știind ce este o auroră polară, oamenii nu vor lua 
fenomenul acesta (care s-a petrecut recent la noi la 21 ianuarie 
1957) ca un „semn ceresc", și 
nici apariția unei comete (cum 
este cometa actuală Arend-Ro- 
land, care se va vedea mai bine 
la începutul lui aprilie), ca pre- 
sestitoarea unor cataclisme.

Astronomia are de ce interesa 
pe orice, om doritor de cunoș
tințe și nu are nevoie de mo
meala unor preziceri mincinoase 
spre a se face mai interesantă.

Peste citeva minute, dr Arseni 
ne împărtășește citeva ginduri. 
Continuator al școlii create înain
tea celui de al doilea război mon
dial de marele savant romin Dr. 
Bagdazar, dr. Arseni conduce in 
prezent una din cele mai mari 
clinici de acest gen din Europa. 
Profesorul ne vorbește despre 
progresele realizate în neurochi
rurgia romînească în anii din ur
ma, despre aprecierile a numeroși 
savanți din străinătate (printre 
care dr. Schmidt din Moscova, 
dr. Crithlei Mac Donald din Lon
dra și aiții).

In clinica de neurochirurgie din 
București cea mai grea operație 
craniană durează astăzi cel mult 
90 de minute, școala romînească 
de neurochirurgie caracterizîn- 
du-se, în afara diversității inter
vențiilor, prin rapiditatea lor. Cli
nica a fost solicitată de pacienfi 
veniți din Bulgaria, Ungaria șiveniți din 
Albania.

r

*
cabinetul dr. Arseni.Părăsim _______ __ __

Dar. o clipă! Să nu uităm. V-am 
promis și vești despre Ana Luca. 
Am intinit-o pe coridor, după nu
mai 10 zile de ia operație. Fuma li
niștită ca și cum nimic nu s-ar 
fi tntimplat. Doar basmaua lăsată 
ușor peste frunte trăda ceva...

Afară razele soarelui mingiiau 
nestingherite străzile. Ciripitul 
păsărelelor anunța, in sfirșit, ve
nirea primăverii.

M. ZONIS
I. SAVA

REBUS
Din tehnica transmisiunilor



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Descifrînd formula: „în ordine
Pe marginea 

adunărilor generale 
U. T. M. de dări 

de seamă și alegeri

Darea de seamă 12 pagini. 
Prezenți, majoritatea utemiști- 

lor —; peste 170.
Au fost-alese comisii, s-au făcut 

Înscrieri pentru discuții, s-au 
tras concluzii. Ca formă, toate au 
fost la locul lor; din pregătirile 
minuțioase făcute nu a lipsit nici 
bufetul și nici muzica.

Și. totuși, adunarea generală 
de alegere a comitetului U.T.M. 
de la Șantierul Naval Maritim 
Constanța a fost lipsită de con- ... 
ținut. Principalele probleme ale bilității pentru realizarea de eco- 
muncii organizației U;Ț.M. au nomii. Comitetul U.T.M. și multe 
lipsit aproape cu desăvîrșire din organizații de secții U.T.M tără- 
darea de seamă și din discuții, gănează insă aplicarea inițiativei 
Vorbitorii (relativ puțini la nu
măr) s-au rezumat mai mult să 
pună întrebări. Se întrebau unii 
pe alții care este cauza slabei 
munci politice în rîndul tinere
tului. Utemiștii întrebau pe mem
brii comitetului, membrii comite
tului îi întrebau pe activiștii co
mitetului orășenesc ș.a.m.d. A 
lipsii analiza temeinică, plină de 
răspundere, care-să dea perspec
tiva ' îmbunătățirii. în viitor, a 
activității organizației U.T.M. de 
la S.N.M.C.

Șantierul este cunoscut ca una 
dintre cete mai vechi Întreprin
deri ale orașului, cu peste 40 la 
sută din efectivul de muncitori 
(Jupă cum este arătat în darea 
de seamă) numai tineri. Ce pre
ocupări ă avut însă comitetul 
U.T.M. ?

Darea de seamă prezentată de 
Ion Burîcel, secretarul comitetu
lui, nu a constituit nici pe de. 
parte o bază pentru discuțiile 
purtate în adunare. A prezentat 
doar ..fotografic* * dteva cifre, 
și nume. Unii mai „autocritici”, 
au motivat că aceasta a fost o 
„scăpare*.  Nu stnt admise aseme
nea ..scăpări*  și nici faptul că tn 
darea de seamă s-au spus și une
le neadevăruri.

locativf. Sergheev, directorul sov
hozului Lesnoi din regiunea Kus
tanai — sovhoz ale cărui pămta- 
turi măsoară 26.000 hectare —
• povestit ta consfătuire cum tră
iesc muncitorii din acest sovhoz. 
Jn doi ani — a spus el — s-au 
căsătorit ta noi 120 tineri. Fiecare 
familie are locuință proprie și tot 
ce este necesar unei gospodării. 
Numai ta două luni ale anului 
trecut s-au născut 24 copii, tar ta 
cei trei ani de dnd există sovho
zul, au venit pe lume nu mai puțin 
de 430 copii. Sigur că trebuia să 
ne gtadim ta viitorul lor: pentru 
ei am ridicat, între altele, o școa
lă cu 10 clase. Acum avem club, 
baie și multe alte lucruri care con
tribuie la viața civilizată, conforta
bilă a muncitorilor*.

La toate acestea concluzia este 
limpede. In fostele stepe goale, 
adevărate pustiuri, viata pulsează 
acum din plin. Oamenii sovie
tici, tinerii, veniți aid pentru 
totdeauna d așezați temeinic, 
transformă cu totul noile pămta- 
turi de pe care vor da patriei, an 
de an, noi și noi miliarde de pu
duri de cereale.

Pămînturile astăzi lipsite de 
viață vor fi străbătute în di
ferite direcții de canale de iri
gație a căror lungime totală 
va depăși 260 km. Prin con
struirea marilor centrale elec- 
xice de pe Sir Daria, stepa 
Flămîndă va deveni o regiune 
complect electrificată. Aci vor 
apare noi sate și orașe, care 
vor fi legate prin căi ferate și 
autostrăzi, prin linii de tele
graf și de telefon.

Ne-am despărțit de prietenii 
noștri cu oarecare părere de 
rău. Zile întregi am fi putut 
sta de vorbă despre tinerii 
sovietici, despre mărețele lor 
fapte de eroism pe pămînturile 
desțelenite. Sîntem convinși că 
și în viitor vom avea nenumă
rate prilejuri să revenim îri 
gazetă, cu amănunte despre 
munca lor.

După paravanul celor două pa
gini din darea de seamă cu ci
fre și date in care s-a vorbit 
despre producție Și calificare, 
se ascund probleme care nu sint 
tocmai „tn ordine*  și care tre
buiau cu orice preț puse in dis
cuția utemiștilor De oxidă se 
spunea că la secția navală toa
te lucrurile merg bine .Atît 
pentru sudori cit și pentru ca. 
zangiî există lucru suficient Aici 
se țin numeroase adunări de pro
ducție ale utemiștilor. consfă
tuiri etc.”. De ce Insă, dacă toate 
„merg bine*,  nu s-a rezolvat ca
lificarea celor nouă tineri folosiți 
acum la „pregătirea lucrului*  
(tn fapt, oameni folosiți ca mă
turători) ? I Tinărul Gheorgbe 
Geambașu, de pildă. primește 
promisiuni de calificare In me- 
seria de, sudor de opt luni de 
zile. Apoi, este necesară în sec
ție instalarea unei băi. Repeta-

tele propuneri ale muncitorilor 
de a construi baia din material 
economisit, sini greu auzite de 
către conducerea întreprinderii.

In șantier există imense posi-

tinerilor de la Uzinele metalurgi
ce „Progresul*  Brăila, conside- 
rind prea greoaie introducerea u- 
nei stricte evidențe a economiilor.

Printr-o inovație, un grup de 
meseriași din secția aparataj e- 
lectrjc. au confecționat transfor- 
matoare pentru punctat tablă, 
iluminat la reper și Încălzit ni
turi, numai din materiale econo
misite. lată numai una din sur. 
sele de economii. Mari posibilități 
sint și tn secțiile strungărie. lă- 
cătușerie și altele.

Utemistul Ștefan Bulumete n.a 
spus prea multe în adunare, dar 
a ținut să iacă unele destăinuiri 
în afara adunării socotind — 
poate — că problemele sint a- 
tît de cunoscute și de comitetul 
U.T.M. și de conducerea între
prinderii incit n-avea rostul să 
vorbească din nou despre ele in 
adunare.

— Le-am discutat in toate șe
dințele. tovarășe, spunea el. Mă
suri ? Se iau doar pe hir.ie. Din 
cele spuse de el. insă multe iși 
aveau rostul să fie discutate a- 
colo, în adunarea generală, ia 
care fusese invitat și directorul.

La strungărie tinerii sint re
partizați să lucreze numai pe 
mașini vechi, fără mare randa
ment și deci nici posibilitățile lor 
de ctștig nu sint prea mari- 
Maiștrii obișnuiesc sa repartize
ze ținerilor doar piese mărunte, 
simple, a căror manoperă de •- 
semenea nu le aduce prea mare 
clștig și nici posibilitatea de 
a-și perfecționa calificarea.

Sint oare acestea probleme mă
runte ?! Noi credem că nu. A- 
semenea probleme trebuie să in
tre ta preocupările noului comi
tet.

Dar să mergem mai departe 
Strungarul Nicolae Petrescu a 
confecționat un dispozitiv de 
strunjit doze cu care a redus 
timpul de lucru pină la 40 la 
sută. El a făcut inovația, el a 
apBcat-o — Și atît! Nimeni din 
întreprindere nu s-a îngrijit de 
extinderea aplicării noii incvațiL 
Nici un stimulent moral sau re
compensă bănească conform ho
tă ririlor în vigoare.

Succesele tinerilor de la Șan
tierul naval — obținute 
prea mari contribuții din partea

comitetului U.T.M. — stat totuși 
evidente. S-ar putea spune multe 
despre brigada de lăcătuși con
dusă de ion Hogea, fruntașă pe 
regiune. In consfătuirea respon
sabililor brigăzilor de tineret din 
regiune și în multe alte ocazii, 
comitetul U.T.M. ridică în slăvi 
brigada de lăcătuși. Brigada se 
menține, datorită muncii perse
verente a celor care o compun. 
In întreprindere există însă și 
alte șapte brigăzi de tineret, dar 

.experiența bună a primei brigăzi 
nu este extinsă, pentru că în acest 
scop comitetul U.T.M. nu a luat 
nici o măsură.

Secretarul citea din darea de 
seamă : „..funcționează în între
prindere patru posturi utemiste 
de control, in secțiile...*.  Doi ute
miști schimbau cu glas scăzut 
părerile lor, contradictorii cu li
tera dării de seamă și nu după 
mult timp unul 
discuții:

— La noi, Ia 
un post utemist 
și.a încetat _ 
după înființare. Dar care 
utemist de control și care gaze
tă satirică iși desfășoară activi
tatea ? Nici unul!

Dacă faptele se prezintă astfel, 
de ce membrii comitetului in 
frunte cu Ion Buricel. au dena
turat realitatea prezentind adu
nării ca „pozitivă", existența 
fictivă a posturilor de control ? 
Au încercat să fugă de critica 
utemiștilor. Iată de ce. din 16 
membri ai vechiului comitet, au 
fost reales: doar 5

E necesar ca cel puțin în vii
tor utemiștii să ceară comitetu
lui o muncă mai vie, plină de coa 
ținut, mai aproape de preocupări
le tinerilor și ta această direcție 
trebuie sâ șt îndrepte atenția și 
Comitetul orășenesc U.TJ4. Con
stanța (prim secretar Petre B-jr- 
lacnl.

Nu muncă formală, de paradă, 
cu cifre, date, ședințe, situata 
etc. ci fapte, muncă concretă, 
dusă zi cu zi, menită să-î mobili
zeze pe tineri mereu mai activ Ia 
Îndeplinirea sarcicuior de 
ducție

MINUS 200 METRI
electrifi-și odată lucrările de 

care.
N-au intirziat prea 

sosească alti meșteri

luă cuvintul la

navală a existat 
de control, dar 

activitatea imediat 
oost

A. CONSTANTINESCU

fără

înainte de noiembrie anul 
trecut s-a vestit tn comuna Ră- 
chiți, raionul Botoșani, că se 
iace electrificare. Bucurie pen
tru fiecare în parte. Cîte foloase 
nu are omul chid are Ia casa ltfi 
instalație electrică și-au zis râ- 
chițenii. Și astfel și-au dat par
tea lor de contribuție la autoim- 
punere.

Și iată că în luna a unspreze
cea a anului 1956 au fost aduși 
in comună niște stilpi. '

Apoi au sosit tehnicieni și 
maiștri. Au măsurat cu privirile 
traseu! rețelei, s-au scărpinat 
după ceată și au întrebat:

—Dar vin aveți în comună ?
— Avem, de ce nu 1
— Atunci dați-ne de băut, au 
hotărit cei ce urmau să încea

pă lucrul.
Și au băut zile ta șir, fără 

măsură, fără socoteală.
In cele din urmă au plecat 

S.au făcut intervenții la între
prinderea comunală Botoșani 
pentru ca să se înceapă odată

ȘAH MAT sau...
Ca In mai toate orașele și comanei ociriri noastre, fa 

Bălcă. regiunea Ploești, și fa comuna Uivar. rtuczuil Jimboiia, 
regiunea Timișoara, există cimans cu-turaa. Acestea sint da
tate cu mese de șah, săli de șei.-țe și pentru dans, biblioteci, 
săi de lectură, mă rog, tot ce e necesar cnc- cirr.ne culturale 
bine amenajate. Și totuși ceva le ce seiește de toate rrlri-tu ■ 
aici, duminica, se fac.., nunți

Convorbirile frecvente intr-o bibSoteci ta aceste două cdaune 
culturale duminica se poartă cam ața;

— Joci un șah ?
— Mai bine o sL-bă. Dar mat incă snde-i biodcieca ?
— Si iei o carte?
— Aiu_ Să-mi tas paltonul. D.pi asta ut Pthdmț-daai și 

apei- se poate Și o șiroi.
Iar sare aud o mtinald partidd ce „foiri:
— Șah^ Ic sticlii

mult să 
_______ care au 
trecut de data aceasta la treabă.

Cei din comună le dădeau aju
tor. Dar cei de la întreprinde
rea comunală deși au executat 
lucrări bune au uitat să dec. 
trifice satul pe o distantă de 
vreo 200 metri.

Cetățenii din această parte a 
satului sint nemulțumiți Ei 
ș -au plătit partea lor pentru 
electrificare, firele dectrice trec 
pe la porțile lor, de ce să nu 
ta instaleze și în casă lumină ?

Au trecut dteva luni de zile 
de afund. Nici Sfatul Popular 
a! comunei Răchiți nici cei de 
la întreprinderea comuni’ă Ba. 
toșu: nu le dau mei un răspuns. 
Statem siguri că folosind acest 
prilej, dectrificarea comunei Ră- 
driți se va 
scurt tmp.

termina in bel mai

Corespondent 
M CAZACU

BRAVO POPAI
Cind am intrai tn 

sala mare a căminu
lui cultural din Se
garcea, spectatorii 
aplaudau frenetic.

In aceeași clipă, 
pe scena văduvită de 
decoruri și transfor
mată in arenă de 
luptă, intr-o încleș
tare bărbătească un 
tinăr cu părul vllvoi 
și fața măslinie Iși 
învlrti de citeva ori 
adversarul pe sus. 
apoi cu o fentă scur
tă îl puse la podea. 
Sala izbucni :

, — Bravo, Popa I
St:nd de vorbă cu tovarășul Q fjra f Hai Segarcea 1

Tinerii se ridicară 
de la podea și cind 
strigătele se mai po
toliră arbitrul ridietn- 

. .. .a ttnărului
cu fața măslinie a-Dupi scrisorile coresponda:țiior

voluntari Margăritesc. George iccstroior
Ion iicuvistl

CASA CU DOUĂ FEȚE

I
 Trecuseră 5 
ore de la ince- 
perea progra
mului, cind deo. 
dată ia secția I 
lenjerie a Coo- 
perativei meșteșugărești „Teh
nica confecției*,  mașinile

electrice de cusut au amuțit Fe
restrele au fost deschise larg, 
iar aerul rece năvăli in atelier. 
Muncitoarele, majoritatea lor 
tinere, ies pe intervalele din
tre mașini și conduse de ins- 
tructoaiea Elena Gherzum în
cep programul obișnuit de 
gimnastică — 15 minute.

După citeva mișcări respi
ratorii, rotiri de brațe și alte 
exerciții pentru picioare 

|ț trunchi, ceata etc. munca re- 

j Efron Cberteș, asistent la ca. 
Itedra de teoria și metodica e- 

ducației fizice din I.C.F„ am 
aflat că această inițiativă a gu-i~ mina 

început incă din luna octom
brie a anulai trecut la secția ) nunță :

J > B lenjerie. «eeași coo- ( M
ț perattvă. Bineînțeles. eoni- ; £u;?(o se terminase.
\ plexul de exerciții a fost sta- > Aplauzele, strigătele 
' bîlit nunrai după ce s-au sta- Jfi fluierăturile incu- 
i dint condițiile de muncă. i rajatoare continuau ș.? V,., vuuwuuk « —) mai puternic. O clipă 
’. Dnpt citiră vrone. cind sec. ț Urziu Marin
'■ ția 2 B. care in luna ianuarie > Popa era purtat pe 

I i a executat 2J6« cămăși in loc $ brațe pe deasupra 
«40 dt exzcut.se in no- r^te!or- ,oata

.tete, iar oboseau Apăruse f
_ foarte mare măsura, mnn , pilcat arbitrul ce con-

, dtoarde secției l-a an cerut {dusese lupta, un bă-
« ca acest sistem să fie aplicat itrin boxer craiovean
< in secții lor Astăxt chiar ? - « Sint
< • • w /rigor ei la categoria; șt cm care se impotrtveau. re- x kg sa aitiga
f. gtteuâ ca programul de gim- )a rtgiona:ă
} nnstică să se desfășoare ta ? ce K ca desfășura 
‘ stabilit î duminică tot aci la

Segarcea. E drept nu

cunosc tncă valoarea 
celorlalfi adversari, 
dar Marin Popa e 
fowls bun. Și in afară 
de asta el a mai ciș- 
tigat ?i acum doi ani 
la faza regională.

Surprinzindu-mi pro
babil admirafia pen
tru eroul zilei, bătrinul 
boxer continuă:

— Și cind te gin- 
dești că-i un tinăr 
fără experiență, fără 
antrenament. Abia a 
imolinit 19 ani. Un 
talent din popor. Știți 
cum a intrat el prima 

arenă ? E

foarte nostim. Acum 
doi ani eram aci. la 
Segarcea, fusesem ca 
fi acum delegat să 
conduc întrecerile de 
trintă din faza raio
nală. Tntllnirile se a- 
propiau tocmai de 
sfirșit, cind. deodată 
veni din sală și se 
urcă pe scenă un 
tinăr.

— Tovarăși, vreau 
să mă lupt și eu.

La început l-am 
privit surprinși și am

căutat să-i explicăm 
că nu se poate intru- 
cit nu e înscris, că 
n-a luat parte la faza 
pe colectiv și comună.. 
El insă nu și nu: 
finea pe a lui.
— Vreau să mă tupt.j.

Dinadins atunci, 
pentru a-l tnvăfa — 
ziceam noi — minte, 
l-am pus să se trtn- 
tească cu unul mai 
greu ca el. Rolurile, 
insă se inversară Ti
nărul ne invăfă el 
minte.. Campionul no
stru mult mai greu ca 
el fu pus la podea.

Uite așa și-a în
ceput activitatea spor
tivă Marin Popa'. Și 
poate de aceea e șt 
atit de iubit de con
sătenii săi. Pentru 
faza regională i-am 
Incredinfat sarcina de 
a antrena lotul segăr- 
cenilor care de a’tfel 
pornește cu muțite, 
șanse ia luptă. Despăr- 
findu-ne i-am strins 
atunci mina bătrlfiului 
boxer craiovean cu 
gindul că In curind 
voi afla de noile1 vic
torii ale lui Marin 
Popa. Și intr-adevăr 
nu m-am înșelat. A- 
cum, cind isprăvesc 
de scris aceste rlnduri, 
prin telefon de la Se
garcea ni se transmite 
că Marin Popa, tină- 
rul de 19 ani cu părul 
vllvoi și fața măslinie 
e campion regional la 
trintă.

I. ȘERBU

t
CIND SINT HARNICI Șl INGENIOȘI

MODELE NOI DE PRIMĂVARĂ
Primăvăra tș: anunță sosirea 

Odată - cu ea apar in vitrinele 
magazinelor sute de modele noi 
de-țesăturii tricotaje, coniecții, 
de calitate superioară in culori 
vii și variate pe care întreprin
derile industriei ușoare Ie pregă
tesc pentru sezonul de primăvară.

Fabricile „Drapelul Roșu", 
..Postăvăria Romină", „Partizanul 
Roșu*  și alte întreprinderi cunos
cute ale țării produc nentru acest 
sezon stofe-din lină pură, stofe 
din lfnă și celofibră. stofe fante
zii' pentru rochii, homespun cu 
nopeuri tn culori frumoase, tweed, 
kamgarn, gabardină in mai multe 
culori. La „Mătasea Populară*,

Interviu despre trei subiecte
(Urmare din pag. I-a) 

Kremlinului sint 1200, dintre care 
jumătate poartă cu mtndrie ordi
ne fi medalii, dovadă a prețuirii 
muncii lor rodnice. 20 tineri 
delegați au înaltul titlu de Erou 
al Muncii Socialiste.

Numai în marea sală a Kremli
nului... Dar acolo, in stepele In- 
depărtate, care-i situația ? Cu
riozitatea lui Anton Tincu a fost 
satisfăcută, mai întîi cu ajutorul 
altui delegat, care-și luase notițe 
amănunțite în timpul raportului 
prezentat de V. V. Mațkevici, mi
nistrul Agriculturii al U.R.S.S., 
apoi cind a ascultat cuvintul tova
rășului Semiceastnii, secretar alC.C. 
al U.T.C.L. Spicuim: 330.000 ti- 

Pentru ce a fost decorat Comsomolul
Tovarășul Iordan Leopa, ac

tivist al organizației noastre, 
este un om practic. Pe el l-au 
entuziasmat mult faptele de e- 
roism ale tineretului sovietic. Ar 
fi vrut să cunoască Precis, 
ce reprezintă cantitatea de 
cereale obținută de pe pămîn- 
turile desțelenite. De aceea, in 
zilele cit a stat la Moscova s-a 
interesat special de acest lucru. 
A stat de vorbă cu un statistician 
dintr-un colhoz, cu un director 
de S.M.T., cu un funcționar de 
la Ministerul Agriculturii al 
R-S.F.SJl. Și a strins citeva date 
deosebit de interpsahte:

• De la începutul existenței sale 
și pină în anul 1953 inclusiv, 
statul sovietic- a extins suprafețe
le semănate cu 39.000.000 ha. In 
decurs de trei primăveri — 
1953.1956 — au fost arate vaste 
întinderi de păminturi ințelenite 
șl virgine pe o suprafață de 
351500.000 hectare,

• înianul 1956 statul sovietic a 
primit de pe noile pămînturi pes
te 3.000.060.600 de puduri de ce.

„Țesătorii!*  Reunite*  și altele se 
produc noi imprimeuri de cutase 
naturală și artificială, tafta cu 
fit metalic, mătăsuri pentru rochii 
de seară etc. Se produc de ase
menea noi țesături superioare de 
bumbac.

Rectificare
Tn 

1957 
gina intîia titlul: „Consiliul Cen
tral al Uniunii Asociațiilor stu
denților din R.P.R.**  6e va citi 
corect: „Consiliul Uniunii Aso
ciațiilor studenților din R.P.R.“ 

numărul 2441 din 12 martie 
al ziarului nostru, in pa-

neri plecați să muncească ta 
stepe, 223.000 tineri de la orașe 
care au ajutat, anul trecui, la 
stringerea recoltei pe noile pă
minturi, 30.000 tineri decorați cu 
ordine fi medalii, 262 Eroi ai 
Muncii Socialiste.

Munca pe felină a subliniat din 
nou — pentru a cita oară ? — o 
trăsătură de caracter esențială, 
proprie tineretului sovietic: erois
mul în munca pentru patrie, pen
tru bunăstarea întregului popor, 
pentru comunism. Anton Tincu a 
văzut în Ivan Harcenkov întruchi
parea vie a acestei trăsături; de 
aceea, la prima pauză, l-a căutat 
fi i-a strins cu putere miinile. Mai 
are rost, oare, să explicăm de ce P.

reale marfă. Un miliard de pu
duri de piine este suficient pen
tru a hrăni, timp de un an, popu
lația unei țări de 100.000.000 lo
cuitori.

• Pentru transportarea cereale
lor recoltate au fost necesare a- 
proximativ 1.000.000 vagoane de 
cale ferată cu 4 osii. înșirate tn- 
tr-o singură garnitură, vagoane
le s-ar fi întins pe 17.000 km. 
Intre punctele extreme ale Uniu
nii Sovietice Brest și Vladivostok, 
pe calea ferată stnt 10.400 km.

• Republica Kazahă, pe care co
lectorii de cereale o neglijau In 
trecut, deoarece dădea numai 1 
procente din balanța generală a 
producției de cereale a Uniunii 
Sovietice a intrecut dintr-o dată 
Ucraina și a ocupat al 
In țară in ce privește 
de cereale
• Miliardul de puduri

dat de Kazahstan a produs 
puternică impresie asupra 

doilea loc 
producția

de cereale 
o 

_______ .___ . fer. 
mierilor canadieni. Canada deți
nea In mod statornic locul al 
treilea (după U.R.S.S. și S.U.A.)

In ce privește suprafața semăna
tă cu grhi. Acum insă Kazah. 
stanul singur a inslmințat o su
prafață mai mare dectt Canada.

• Populația satelor, aulelor șl 
sovhozurilor din Kazahstap a 
crescut tn ultimii 3 ani cu 
1.000.000 de locuitori. Majoritatea 
acestora sini noi veniți din toate 
colturile tării Sovietice.

Pentru ce atîți copii?
Maria Rusu a tresărit. înțelesese 

oare bine ? Da, iată că tovarășul 
M. G. Roghineț, ministrul sovho
zurilor al R.S.S. Kazahe, revine cu 
noi date : în sovhozul Moscova 
«-au născut 100 copii, ta alt sov
hoz — Maria nu i-a reținut nu
mele — 143 copii... Și întreaga a- 
sistență aplaudă de se zguduie 
bolțile înalte ale sălii. Tot nu în
țelege. Ce rost are să se discute 
despre copii tatr-o asemenea 
consfătuire ? Aici e vorba despre 
muncă, despre lupta cu pămlntul 
pe care și ea, ca tractoristă, o cu
noaște atît de bine...

Dintr-o dată i se făcu lumină 
ta minte: dar asta înseamnă

Recolta 1956 — pe pămînturile desțelenite

• In ultimii 3 ani. In R.S.F.SX 
au fost puse tn valoare 14W6M0 
ha. de păminturi tnțeiemte și 
virgine. Această suprafață este 
egală cu teritoriul Danerrarcri. 
Belgiei. Elveției și Olandei toate 
la un loc.

Fată de aceste date impresio
nante, găsim cu totul explicabilă 
afirmafia tovarășului Leopa:

Intr-adevăr, iată de ce a taeă 
decorat Comsomolul cu un non 
Ordin Lenin.

tă
case, se statornicesc 

' " ta
ta

pe care Partidul Comu-

oamenii întemeiază famiHi. 
constniiesc _ __ _
pentru totdeauna în locurile 
care muncesc. Este tocmai 
demnul ___~
nist îl dădea tinerilor, ta pteeo- 
rea lor spre stepele înțelemte.

Asculttad cu atenție rapoartele 
și cuvintul participanților la dis
cuții, Maria Rusu și-a dat seama 
că acest îndemn este tradus ta 
viață. In R.S.F.S.R. statul a coo- 
struit numai ta S.M.T.-urile de pe 
noile pămînturi 43.000 metri pi- 
trați locuințe, iar locuințe indivi
duale s-au construit pe o supra
față de 70.000 metri pătrațL Lo
cuințele au tot confortul. Ptaă ta 

sftrșita! rindnataluL ta sovhozurile 
de pe noile pămînturi se va da ta 
folosință o suprafață locativă de 
1.300.000 metri pătrațL

In stepele de curfad puse ta 
valoare ale Karahstanulm s-an 
construit 330 noi așezări — oră
șele pentru muncitorii pămtataluL 
dotate cn tot confortul necesar. 
Oamenii construiesc uzine elec
trice și de apă, sapă canale și se 
instalează ta noile locuințe ca 
sentimentul că, de dnd se știa, 
au locuit numai ta stepă.

Mulți dintre ei vin din orașe 
mari — Moscova. Kiev, Lenin
grad, Stalingrad etc Acolo aveau 
cinematografe, teatre, operă, bu
levarde largi, troleibase, metrou. 
Toate acestea au rămas de mult 
ta unnă și nimeni nu sh mai gta- 
dește la ele Mănătorii de pe noi
le pămtatori tși clădesc acum, vă- 
ztad cu ochii, o viață asemănă
toare cu cea din care au 
In sovhozul 
în R.S.S. 
club, spital,
de copii, școală 
elevL Muncitorii 
de 6600 metri

există
Kalinin
Kazâhă

parc,
cu peste 300 de

de aid dispun 
pătrați supr afață

Vom mai reveni
Iată-ne ajunși ta capătul dis

cuției noastre. Toți sfat mul
țumiți. Tovarășul Leopa tși 
stringe caietele de notițe, to
varășa Rusu privește insistent 
înspre cele două spice de pe 
insigna primită ta Consfătui
rea de la Moscova, iar tova
rășul Tincu iși înseamnă ce
va într-un caiet

Și totuși nu am isprăvit. Ți
nem să mai adăugăm citeva 
lucruri despre perspectivele 
felinelor. Și acest subiect a 
revenit (Ies tn discuția noastră 
Pe scurt, e vorba de următoa
rele :

In cursul anului 1956—1960, 
lucrătorii din agricultura Uz- 
bekistanului și Kazahstanului 
urmează să irige și să pună ta 
valoare în stepa Flămîndă 
300 000 hectare de țellnă. Pe 
aceste pămînturi, actualmente 
de semipustiu, va fi creată o 
mare regiune de cultură iri
gată a bumbacului.

(L.'ssnre păg. l-a)
cunia ie Je norcJ 11 ax ș> ane- 

'Măe'jetmcin foarte pufin ta- 
r-adlte cu meseriile pe care ei le 
p-adiră.. 

1N FIECARE PRIMĂVARA 
O NOUA ÎMPĂRȚEALA

In apropierea instalațiilor 
parcului, se află o parcelă de 
teren șes. Clfirs ani. a stal ne
ludă ta seamă. Apoi unuia i-a 
venit ta gind s-o cultive. Ideea 
a fost salutată. Și ca nu cum
va să se ivească nemulțumiri 
t-a kotîrU ca In fiecare primă
vară si se înfăptuiască împăr
țeala locului respectiv. E im-

părții în loturi de cite 2—3 ari 
ș> repartizat oamenilor. Nai în
deletniciri, băieții ii dedică o 
mare parte £n timșml lor li
ber și este Insofită și ea de 
„campaniile" sale: însăminfări, 
îngrijirea culturilor, recoltări... 
Tn aceste zile băieții fac pregă
tirile : împrăștie îngrășăminte 
pe alocuri. De unde gunoi? Se 
găsește berechet. Hidranfii sint 
acoperifi iarna Cu gunoi. Primă
vara nu mai e nevoie de el, 
deci ei i-au găsit o altă între
buințare.

In timpul Insămlnfărilor pe 
loturi e o adevărată întrecere. 
Se amenajează straturi de legu
me, se pun răsaduri și cite alte 
asemenea treburi.

Nica Scarlat și-a pus anul 
trecut chiar șl pepeni.

t Tot prin împrejurimile parcu- 
[ lui există și niște pruni. Cum 
[ se desprimăvărează' tinerii pe- 
*troliști ti curăță, ti sapă, ti în- 
țgrijesc ca niște adevărați pomi- 
icultori. Toamna, prunele brumă- 
ni au mare căutare. Grija față 

[ de pomi se vede chiar șl atunci. 
>.Vu este ruptă nici o crenguță, 
idr de mică.

Ungă baraca parcului 
o groapă mare, adinei 
3 metri, unde a fost pe 
forajului un batal. Vi

Șl UN... ELEȘTEU

Chiar 
se află 
de vreo 
vremea 
ztndu-l că (ine apă, tinerii s-au 
gtndit să-l facă „ștrand".

Mai tirziu și-au dat tnsă sea
ma că perioada băilor de ștrand 
e prea scurtă

Realizările tinerilor 
piteșteni

(Urmare din pag. l-a)

U.T.M Deși inițiativa tinerilor sl- 
liștenj cuprinde din zi in zi un 
număr tot mai mare de tineri, in 
mintea unor activiști cu munci 
de răspundere cum sint: Tudor 
Gheorghe, secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Pitești, și Maria 
Cristescu, șefa secției pionieri a 
aceluiași comitet, domină incă 
ideea mult păgubitoare că „va 
trece și această acțiune ca multe 
altele". Conduși de această păre
re, ei au lăsat inițiativa în voia 
soartei, tinerii să se desen ce cum 
or putea. Cu citeva zile in urmă, 
utemiștii și tinerii din comunele 

Șl 
in 
de
nu

Moșoaia. Ciumești, Bradu 
Mărăcineni le-au cerut sprijin 
organizarea loturilor. Supărați 
,,îndrăzneala" tinerilor ei 
ie-au dat nici un răspuns.

Nepăsători față de inițiativa ti
neretului de la sate au stat Ș> to
varășii din biroul Coinitetu'iii ra
ional U.T.M Topoloveni. Aici s-a 
cuibărit boala inrăită a tărăgănă
rii. Așa se explică faptul că nici 

pină la 5 martie nu se studiase

— Ce ar fi să-l facem eleșteu? I 
și-a dat intr-o zi părerea unul J 
din băieți. î

— Eleșteu îl facem l au apro-1 
bat toți. T

Măsurile de populare cu pești ! 
au fost luate. Aproape 3000 de 1 
crapi, mrene și lini au devenit f 
„locatarii" noului lac. Dar mai î 
tirziu a început să se răcoreas- ș 
că vremea. Un grijuliu, cu o- j 
cazia unei discuții la coiful î 
roșu, a pus întrebarea: ♦

— Voi știfi că vine iarna? f
— Ei, și ? Să vină sănătoasă. J
— Sd vină, nu zic ba, dar cel 

facem cu peștii ? Dacă îngheață f 
apa ei nu mor? I

Un timp s-au gtndit tofi iu f 
această problemă. Soluția a J 
fost tnsă găsită. De la o bate- | 
rie din apropiere au tras o fea- ♦ 
vă cu aburi prin care să men- f 
fină o temperatură constantă. I

CU despre băi nu se plîng J 
Pe Ungă clădirea construită din t 
cărămidă destinată băii, inlfla- i 
tiva colectivului parcului a mai ♦ 
născut încă un lucru folositor-»

Prin decantarea flfeiului se î 
elimină apă sărată. Apa aceas- J 
ta este caldă. Cineva a consta- ♦ 
lat că e foarte bună pentru reu- J 
mafiei. Niște vase mari numite ♦ 
have și-au găsit și ele tntrebuin • 
farea. Apa sărată nu mai e a- 

runcată. După sfatul medicului 
cei care au nevoie urmează cura 
chiar aici la parc. Șt după cum 
mărturisesc c/uar ei, se simt 
tot atît de bine ca și după o 
cură tn cele mai vestite locali 
tăfi balneare.

măcar posibilitatea de organ’zare/ 
a acestor loturi.

Există apoi și altfel de tendin-. 
țe păgubitoare, izvorite dintr-o > 
înțelegere greșită a acestei ini
țiative. în raionul Vedea, de pil
dă, comitetul raional U.T.M mer
ge pe linia ca în adunările gene
rale U.T.M. în care se discută or
ganizarea loturilor, să participe 
numai utemiști. De asemenea, în 
raionul Drăgănești-Olt „Loturile 
Festivalului" au fost fixate numai 
de către comitetele comunale și 
birourile organizațiilor de baza 
U.T.M., fără participarea utemiș- 
tilor și a tinerilor.

Fiindcă a luat cunoștință din 
vreme de aceste neajunsuri, fiind
că acum există o experiență 
prețioasă a multor organizații de 
bază și comitete raionale U.T.M. 
în organizarea loturilor, Comitetul 
regional U.T.M. Pitești are dato
ria să ia grabnic măsuri pentru 
ca prețioasa inițiativă a tinerilor 
silișteni să poată fi îmbrățișată 
și extinsă cu succes de toți tinerii 
țărani muncitori din regiune.

exzcut.se


Egiptul este hotărit 
să mențină suveranitatea 
ASUPRA CANALULUI

CAIRO 12 (Agerpres). — In
tr-un comentariu al postului de 
radio Cairo se demască încercă
rile puterilor occidentale de a 
crea din nou din problema Cana
lului de Suez un pretext pentru 
continuarea acțiunilor agresive 
îndreptate împotriva Egiptului. 
,,Conform convenției de la Con
stantinople din 1888, arată co
mentatorul postului de radio Ca
iro. Egiptul nu va lăsa să treacă 
prin canal vasele care nu vor 
plăti complect taxele de trecere".

Referindu-se la afirmațiile unor 
ziariști din occident, care pretind

că Egiptul se află „la o răscruce 
de drumuri-, postul de radio 
Cairo declară că „Egiptul și-a 
ales drumul, că el este hotărtt 
să mențină suveranitatea asupra 
Canalului, respectînd Convenția 
din 1888 și libertatea de naviga
ție. Acei care cred că noi vom 
deveni un cîmp de bătălie pentru 
un viitor război mondial, se în
șeală. Noi rămînem ferm credin
cioși politicii noastre de neutra
lism pozitiv.................... - -
dezvoltăm 
toate țările 

tene“.

și sîntem hotariți să 
relații» noastre cu 
care ne sînt prie-

Sesiunea Comitetului
pe întreaga Chină a C.C.P.P.

Cuvîntarea lui V. Siroky
PEKIN 12. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 12 mar
tie cea de-a treia sesiune a Co
mitetului pe întreaga Chină al 
Consiliului Consultativ Politic 
Popular al Chinei (C.C.P.P.) și-a 
continuat lucrările. In prezidiul 
ședinței iau loc Ciu En-lai, preșe
dintele Comitetului pe întreaga 
Chină a C.C.P.P.,*și  locțiitorii lui, 
precum și membrii delegației gu
vernamentale a Republicii Ceho
slovace, în frunte cu V. Siroky, 
președintele guvernului Republicii 
Cehoslovace, care se află în pre
zent în China într-o vizită ofi
cială.

Ciu En-lai a salutat, 
scurtă cuvîniare, delegația 
namentală cehoslovacă, in 
cu V. Siroky.
‘ Ciu En-lai a dat apoi

într-o 
guver- 
frunîe

Ciu En-lai a dat apoi cuvîn- 
tul șefului delegației guverna
mentale cehoslovace, V. Siroky, 
care a spus printre altele :

Dăm o înaltă prețuire efortu
rilor active ale Republicii Popu
lare Chineze și Partidului Comu
nist Chinez, îndreptate spre întă
rirea unității proletariatului in
ternațional și a lagărului socia
list. în centrul căruia se află 
Uniunea Sovietică. Forța și uni 
tatea lagărului socialist sînt un 
reazim pentru forțele progresiste 
din întreaga lume, pentru liber
tatea popoarelor din toate ță
rile. V. Siroky a exprimat aooi 
indignarea guvernului și poporu
lui Cehoslovaciei pentru faptul 
că Republica Populară Chineză 
— mare putere iubitoare de 
pace — este lipsită pinâ in pre
zent de locul ce-i re\ine de 
drept în Organizația Națiunilor 
Unite.

Cehoslovacia — a subliniat 
Siroky — va lupta pînă la ca
păt împotriva acestei situații.

0 noul acțiune scizicnistă împotriva Indoneziei
DJAKARTA 12 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Asso
ciated Press, un grup de militari 
a acaparat puterea în partea de 
sud a insulei Borneo, instituind 
un Consiliu alcătuit din civili și 
militari. Consiliul este condus de 
locot.-col. Hassan Basri, coman
dantul regimentului 21. Această 
nouă acțiune scizionistă urmărește 
sabotarea planurilor de reforme

politice e’aborat de președintele 
Republicii, Sukarno și răsturnarea 
guvernului Sastroamidjojo. Răpi, 
ditatea cu care s-au succedat re
centele lovituri de stat din Indo
nezia, din Sumatra, insulele Ce- 
lebes și Borneo de sud — dove
dește existența unui plan de 
subversiune imperialist indreptat 
împotriva unității și independen
ței Republicii Indonezia.

Strălucitul succes al artiștilor 
Teatrului de Stat de Operetă 

din București la Moscova
MOSCOVA 12 (Agerpres).—Co

respondentul Agerpres transmi
te: La Moscova se desfășoară cu 
succes turneul artiștilor Teatrului 
de Stat de Operetă din București. 
Sala Teatrului Muzical „Stanis
lavski și Nemirovici-Dancenko**,  
unde au loc spectacolele ansam
blului Operetei de Stat din Bucu
rești, este întotdeauna arhiplină. 
Locuitorii Moscovei intimpină cu 
un deosebit entuziasm spectacole
le reprezentanților poporului ro- 
niln.

In seat a de 11 martie, 
spectacolul cu opereta „Lăsați-mă 
să clnta, la Casa centrală a oa
menilor de artă din Moscova a 
avut ..loc o intilnire prietenească a 
artiștilor sovietici cu membrii an
samblului Teatrului de Stat de 
Operetă din București. Oaspeții 
romîni au fost întimpinați de Za- 
wadski, Simonov, Koslovski, Utio- 
sov și de mulți alți cunoscuți ar
tiști din Moscova. Oaspeții romini 
au fost salutați cu căldură de 
Vladimir Kandelaki, maestru eme
rit al artei, prim-regizor al Tea
trului de Operetă din Moscova.

Cu acest' prilej a fost prezen
tat un bogat program artistic, la 
care și-au dat concursul artiști 
de operetă sovietici și romîni.

Reuniunea organizată în cinstea 
prieteniei dintre artiștii sovietici 
și romîni s-a desfășurat intr-o at
mosferă plină de entuziasm și de 
caldă prietenie

în cursul zilei de 12 martie, un 
mare grup de artiști de operetă 
romîni, în frunte Cu Viorel Chici- 
deanu, Nae Roman, Dumitru Ha-

giac. Di a Panaitescu, Beno Ve- 
rea, Dita Pavel și a ții, au vizitat 
uzina de avioane din Mcsccca, 
unde au executat un reușit pro
gram artistic alcătuit din arii din 
operete și cintece rominzști.

In numele muncitorilor uzinei, 
artiștii romini au fost salutați de 
S. A. Ovecikin, președintele Co
mitetului sindical al întreprinde- 
rti.

Din partea oaspeților romini a 
răȘDuns Sandu Eliad, maestru e- 
merit al artei, directorul Teatru- 

dupd lui de Stat de Operetă din Bucu- 
“ rești. El a declarat că artiștii ro

mini sînt fericiți că au prilejul să 
fie ascultați de către muncitorii 
acestei mari uzine,

în marea hală a uzinei de a- 
vioane erau prezenți peste 2.000 
de muncitori. Programul artistic 
s-a bucurat de un deosebit succes.

MOSCOVA 12. — Corespon
dentul Agerpres transmite: Spec
tacolele Teatrului de Stat de Ope
retă din București se bucură de 
aprecieri călduroase din partea 
oamenilor de artă și cronicarilor 
de specialitate din Moscova. Ast
fel, V. Kandelaki, maestru emerit 
al artei din R.S.F.S.R., care a a- 
sistat la spectacolul ,,Lâsați-mă 
să cînt“ scrie printre altele în 
paginile ziarului „Pravda":

„Am văzut un colectiv sudat 
din toate punctele de vedere, care 
are, fără îndoială, în lață un ma
re viitor. Este îmbucurător faptul 
că într-un timp atît de scurt tea
trul a reușit să creeze o serie de 
spectacole interesante-.

Sosirea lui A. A. Gromîko și 6. K. «Jukov la Berlin
BERLIN 12 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite: La 12 martie 
au sosit la Berlin, A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S , și mareșalul Uniunii So
vietice G. K. Jukov, ministrul 
Apărării al U.R.S.S. Ei vor duce 
tratative cu guvernul Republicii 
Democrate Germane cu privire la 
încheierea unui acord în proble
mele legate de staționarea provi
zorie a trupelor sovietice pe te-

ritoriul Republicii Democrate 
Germane.

★
BERLIN 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 12 martie, 
Otto Grotewohl, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, i.a primit 
pe A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. și pe 
G. K. Jukov, mareșal al Uniunii 
Sovietice, ministrul Apărării al

U.R.S.S., cu care a avut o con
vorbire.

★
BERLIN 12 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 12 martie A. 
A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S La vizitat p& 
L. Bolz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al 
Afacerilor Externe al R.D. Ger
mane.

I
CU PRIVIRE LA TRATATIVELE $1 LA ÎNCHEIEREA ACO RDULUI DINTRE GUVERNUL 

UNIUNII REPUBLICILOR SOV IETICE SOCIALISTE Șl GUVER NUL REPUBLICII DEMOCRATE 
GERMANE IN PROBLEMELE LEGATE DE STAȚIONAREA VR EMELN1CA A TRUPELOR SO

VIETICE PE TERITORIUL REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

Conform declarației comune a 
de.egațiilor guvernamentale ale 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Democrate Germane semnată la 
7 ianuarie 1957 la Moscova — in 
care cele două guverne și-au ex
pus punctul de vedere comun in 
legătură cu situația internațională 
și in special cu primejdia eres, 
cindă pe care o reprezintă mili
tarismul vest-german in curs de 
reînviere — și in scopul realiză
rii măsurilor trasate in această 
declarație comună, la Berlin au 
avut loc tratative între delegațiile 
guvernamentale ale Uniunii Re- 
pub:icilor Sovietice Socialiste și 
Republicii Democrate Germane in 
prob-emele legate de staționarea 
vremelnică a trupelor sovietice pe 
teritoriul Republicii Democrate 
Germane.

Din delegația sovietică au fă
cut parte ; A. A. Gromîko, mini- 
strul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. (conducătorul delega
ției) ; G. K. Jukov. mareșal al 
Uniunii Sovietice, ministrul Apă
rării al U.R S.S.; general de ar
mată A. I. Antonov. L I. Hicev, 
șeful Secției a treia pentru Eu
ropa din Ministerul Afacerilor 
Externe al U-R.S.S.: G. I. Ton
kin. șeful secției juridice și a tra
tatelor din Ministerul Afacerilor 
Externe al U R S S.: colone-’ul 
K. N. Novikov, locțiitor al procu
rorului general militar.

In afară de membrii delegației, 
la tratative a luat parte un grup 
de experți sovietici.

Din delega-ia germană au făcut 
parte :

Dr. Lothar Bolz, vicepreședin
te al Consiliului Ge Miniștri și 
ministrul Aiacerilor Externe (șe
ful delegatei); generai-color.el 
Willi Stoph, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și minis
trul Apărării Naționale; Georg 
Handke, prim locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe, subse
cretar de stat; general-maior F. 
Diecxel, prim locțiitor ai minis
trului Apărării Naționale; amba
sadorul Enna Kundermann, mem
bru al Colegiului Ministerului A- 
facerilor Externe ; dr. S. Bock, 
șeful secției juridice și a tratate
lor din Ministerul Afacerilor Ex
terne ; M. Berger, procuror gene
rai militar.

La tratative a luat parte de ase
menea un grup de experți ger
mani.

Jn urma acestor tratative care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 
prietenească cordiala și in spiri
tul anei depline înțelegeri reci
proce. la 12 martie 1957 s-a sem
nat un acord Intre guvernul U- 
niunii Republicilor Sovietice So
cialiste și guvernul Republicii De
mocrate Germane în probleme'e 
legate de staționarea vremelnică

a trupelor sovietice pe teritoriul 
Republicii Democrate Germane.

in numele guvernului Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
acordul a fost semnat de A. A. 
Grcmiko, ministrul Afacerilor Ex
terne, și G. K. Jukov, ministrul 
Apărării.

In numele guvernului Republi
cii Democrate Germane, acordul 
a fost semnat de dr. L. Bolz, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul Afacerilor Ex
terne, și W. Stoph vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistrul Apărării Naționale.

Din partea sovietică, la semna
re au rost de iațâ G. M. Pușkin, 
ambasadorul extraordinar șj ple
nipotențiar al U.R.S.S. în Repu
blica Democrată Germană ; A. A. 
Greciko, mareșal al Uniunii So
vietice, comandantul suprem al 
grupumi de trupe sovietice din 
Germania, funcționari superiori ai 
a m ba sa a ei, generali și ofițeri ai 
Armatei Sovietice.

Din partea germană, la semna
re au fost de față; Otto Grote
wohl. prim ministru, W. Ulbricht, 
prim virepreședinte al Consiliului 
ce Miniștri, dr O. Nuschke, dr. 
H. Loch, P. Scholz. F. Selbmann. 
F. Gelsner — vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, miniștrii 
IC Miron, F. Lange, generali și 
ofițeri ai armatei populare națio
nale.

Conferința tineretului 
muncitor

din întreaga Germanie

Lucrările sesiunii
Consiliului S. E. A. T. O

Interviul acordat
de tovarășul GHEORGHE APOSTOL, 
președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R.P.R. 

unui corespondent al ziarului „NEPAKARAT"
administrative subestimează con
sfătuirile de producție, unde ele 
nu țin seama de propunerile juste 
ale muncitorilor, iar organele sin
dicale nu controlează cum se a- 
•plică în procesu-l de pro
ducție aceste propuneri. Noi 
am precizat că de organizarea 
consiătuirilor de producție tre
buie să se ocupe, alături de or
ganele sindicale din întreprinderi, 
și conducerile administrative ale 
întreprinderilor. Acestea din urmă 
trebuie să prezinte rapoarte în 
fața muncitorilor în legă;u«-ă cu 
îndeplinirea planului de produc
ție și a celui financiar ai între
prinderii, să arate cum au fost 
realizate propunerile adoptate la 
consfătuirea de producție anteri-

ÎNTREBARE : Care sînt impre
siile dv. în urma vizitei iii- R.P. 
Ungară?

RĂSPUNS : Delegația Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R.P.R. a stat timp de 6 zile în 
R. P. Ungară. Am vizitat cîteva 
întreprinderi din Budapesta și 
din alte centre ale țării, și am 
purtat discuții cu tovarășii din 
unele C.C. ale sindicatelor pe ra
mură și cu secretariatul Consiliu
lui Central al Confederației Sin
dicalelor Libere Maghiare. Am vă
zut eforturile depuse de muncito
rimea maghiară și rezultatele ob
ținute în înlățurarea distrugerilor 
provocate de evenimentele din oc- 
tombrie-noiembrie anul trecut, 
progresele realizate în normaliza- 
rea situației pontice și a vieții oară, cum se îndeplinesc conlrac- 

tele economice dintre întreprin
derea lor și alte întreprinderi, cum 
se folosește fondul de salarii etc. 
Datoria organelor sindicale din 
întreprinderi este de a controla 
îndeplinirea hotărîrilor luate în 
consfătuiri, fie că este vorba de 
propuneri care pot fi rezolvate cu 
mijloacele locale ale atelierului 
sau secției respective, fie că ele 
trebuie traduse în viață cu ajuto- 
rub'conducerii uzinei sau chiar al 
ministerului.

Fără îndoială că în domeniul 
măririi eficacității consfătuirilor 
de producție, sindicatele noastre 
mai au multe de făcut. Dar noi 
sîntem ferm convinși că întărind 
rolul și autoritatea consfătuirilor 
de producție, creăm condițiile cele 
mai favorabile atragerii maselor 
la conducerea și gospodărirea în
treprinderilor, că în acest fel sin
dicatele își îndeplinesc rolul de 
școală de organizare și de condu
cere a producției.

BERUH 11 (Agapei). — 
transmite: La 11 martie 

a avut loc la Leipzig Conferința 
tineretului muncitor din întreaga 
Germanie, la care au luat parte 
160 de reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret care fac pacte (Un 
L ni unea sindicatelor din Germa
nia occidentală și 100 de tineri 

I membri ai sindicatelor din P D. 
1 Germană. Conferința s-a des;ă- 
i șurat sub Lozinca: „Toate forțe
le pentru lupta împotriva nddta- 
rismuluL pentru viață liberă p 
fericită intr-o Germanie democrată 
unită**.

Participanții la conferință au 
ndoptat cu mare însuflețire un 
apel adresat tinerilor din întreaga 
Germanie, In care se spune prin
tre altele: Chemăm tineretul să 
examineze in întreprinderi, sindi
cate și In organizațiile de tine
ret problemele de importanță vi
tală pentru națiunea noastră și 
să lupte pentru îndeplinirea sar
cinilor expuse în documentul „Ca
lea și țelul clasei muncitoare 
germane**,  adoptat la conferința 
muncitorilor din întreaga Ger
manie,

al 
La 
de

CANBERRA Î2 -
In capitala .Vs:ra’-?e-. — Canber
ra — costÎDuâ berârile s» 
Consiliului pactuhn militar 
Asiei de sud-est — SC^KT O 
lucrări participă peste 250 
membri, experțj și coos-ljer: -
tari ai celor 8 delega^ S UX. 
Anglia. Franța. AustraKa. Nona 
Zeelandâ. Pakistanul, Tailaoda și 
Rlipiuele. După cum rezu'.tâ d:a 
relatările corespondenți’or agen
țiilor de presă prezeaț’ la Cstber- 
ra unu! din obiectivele actualei 
sesiuni a S-E-A.T.O. este întări
re? potențialului militar al țărilor 
asiatice membre*  Pakistanul, Tai- 
landa și Fîlipinele.

în ședința din 12 martie a luat 
cusintul secretarul Departamentu
lui de Stat al SUA^ DuHes. 
Aproape întregul discurs al lui 
Dulles a fost indreptat împotriva 
Republicii Populare Chineze. El 
a încercat să justifice politica a- 
mericani. «care se bazează pe re
cunoașterea Chinei naționaliste*  
șî refuzul de a admite recunoaște
rea drepturilor Chinei populare 
la OlN.IA Prin acest discurs șeful 
Departamentului de Stat a dat sâ 
se înțeleagă că diplomația ameri
cană se opune și in viilor orică
ror tendințe manifestate în .Asia 
și chiar în rindnl țărilor asiatice 
membre ale SEA.T.O. cu privire 

1 la necesitatea recunoașterii R. P.

la am’area rtsîrxțiî- 
!n comerțul cu China 

De asemenea, la șe-

CHaeie ți 
k» S-U A 
popc.ari. 
diaț, din 12 martie au luat cu- 
vintul delegații Australiei, Fiii- 
finelor. Franței $i altor țâri.

Presa americană, care acordă 
un snațin larg lucrărilor Consiliu
lui S’£,A.T.O. scoate în evidentă 
că „trebuie extinsă zona de ope
rativitate a S-E.A.T.O “ Aceas'a 
înseamnă că Statele U„ ’• au in 
vedere continuarea acțiunilor 
subversive Îndreptate mai ales 
împotriva acelor tari asiatice care 
au refuzat să adere la S E.A.T O. 
ca India. Birmania. Indonezia. 
Laosul. Cambodgia și altele. Re
ferindu-se la declarațiile făcute de 
Dulles la sosirea sa la Canberra, 
ziarul „\ew York Times" scria 
că „există o serie de poziții vul- I 
nerabile”. Printre aceste „poziții ; 
vulnerabile" ..New York Times" > 
scrie că „Indonezia reprezintă 
punctul cel mai critic, deoarece • 
președintele Sukarno nu vrea să | 
incheie alianțe cu Occidentul..." !

Evenimentele care se desfășoa- | 
râ in prezent in Indonezia, unde j 
continuă comploturile antistatale ; 
subvenționate de agenturile im 
perialiste, scot In evidentă că I 
strategii S.E.A.T.O. slnt hotărit' 
să se amestece și mai departe in 
afacerile interne ale țărilor care 
se pronunță Împotriva pactului 
militar al Asiei de sud-est.

PE TOATE MERIDIANELE, 
pregătiri pentru FESTIVAL

care subliniază importanța Fes
tivalului ca o minunată posi
bilitate de cunoaștere reciprocă 
a tineretului. In același spirit 
se pronunță și poetul cuban 
N. Guillen.

Ziarul publică un articol 
semnat de Orlando Kantuarias 
Sepeda, președintele Uniunii 
Tineretului radical din' Chile, 
consacrat aceleiași teme.

După cum relatează Comi
tetul tineretului britanic pentru 
pregătirea în vederea Festiva
lului, pregătiri în vederea Fes
tivalului se fac în rîndurile ti
neretului muncitor, in colegii 
și universități din Anglia.

Anul acesta, scrie Peter 
Bove, președintele Comitetului 
de pregătire olandez, Mosco
va va fi un loc de întîlnire a 
tineretului din întreaga lume, 
întîlnire în spiritul prieteniei 
și păcii.

Știri despre pregătiri 
Festival se primesc din 
slovacia, Franța, India. 
Germană, Madagascar.

Ziarul publică știri
hotelurile expoziției Agricole 
Unionale, unde vor fi cazați 
delegații — peste 25.000 de 
persoane. Patruzeci de clădiri 
a cîte. cinci etaje din orășelul 
hotelurilor, care vor caza oas-

peții, sini gata. Restul de J1 
clădiri se vor deschide primă
vara.

Ziarul publică o informație 
cu pricire la fondul internațio
nal al Festivalului, care ca aju
ta tineretul din Africa, Asia, A- 
tnerica de sud. care trăiește 
in condiții grele, să cină la 
Moscova. Comitetul internatio
nal de pregătire și-a început 
emisiunile radiofonice speciale 
în limbile albaneză, bulgară, 
ungară, chineză, coreeană 
site limbi.

R.D. VIETNAM
La 10 martie în orașele

fi

SIRIA
în Siria s-a creat un comitet 

de pregătire in vederea celui 
de al Vl-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților 
care ca avea loc la Moscova. 
Din comitet fac parte cunos
cuți activiști pe tărim obștesc, 
oameni de știință, scriitori

IORDANIA

tesc pentru Festival dansuri 
și cintece populare. In grupuri 
se studiază limba rusă. Tine
retul pregătește daruri, amin
tiri, telegrame de salut care 
vor fi înmînate participanților 
la Festival din alte țări. Ziarul 
scrie că o serie de sportivi de 
frunte din Norvegia cheamă 
tineretul norvegian să parti
cipe la Festival.

economice din Ungaria.
Am discutat cu muncitori, cu 

activiști sindicali, cu membri ai 
consiliilor muncitorești și cu in
gineri și tehnicieni din conduce
rile administrative ale întreprin
derilor. Din aceste discuții mi-am 
format părerea că oamenii muncii 
din Ungâria dau o apreciere justă 
evenimentelor din octombrie 1956, 
calificîndu-le ca acțiuni ale con
trarevoluției și că clasa muncitoa
re și toți oamenii muncii din R.P. 
Ungară sînt hotărîți să lupte pen
tru lichidarea totală a contrarevo
luției și a urmărilor provocate de 
ea.

In toate întreprinderile și insti
tuțiile prin care am trecut, oame
nii și-au manifes.at dorința de în
tărire a relațiilor de prietenie și 
a schimburilor de experiență cu 
muncitorii din țara noastră și nu 
numai din țara noastră, ci și cu 
muncitorii din celelalte țări socia
liste. Ei ne spuneau: „Și voi și 
noi construim socialismul, să ne 
simțim mereu cot la cot în această 
muncă, să ne ajutăm mai mult re
ciproc-. Asia-i foarte adevărat. 
Trebuie să luptăm pentru dezvol
tarea colaborării și ajutorului re
ciproc între țările noastre, in
tre toa:e țările socialiste. Tre
buie să luptăm pentru apărarea și 
întărirea unității lagărului socia
list, în frunte cu Uniunea Sovie
tică, demascînd cu fermitate 
tirile de orice fel împotriva 
tei unități.

Unitatea țărilor socialiste 
chezășia apărării cuceririlor 
tre revoluționare, chezășia progre
sului nostru comun pe drumul 
făuririi societății noi, socialiste și, 
totodată, are o iniluență covîr- 
șitoare asupra mișcării muncito- 
reș.i internaționale și a luptei po
poarelor pentru libertate, progres 
social și pace

ÎNTREBARE : Care este rolul 
sindicatelor din R.P.R. în forma
rea noii conduceri economice ?

RĂSPUNS: In țara noastră nu 
s-a pus și nu se pune problema 
„formării unei noi conduceri eco
nomice-. Se pune insă problema 
îmbunătățirii conducerii economi
ce și, în această privință, în ul
tima vreme au fost luate o serie 
de măsuri în scopul creșterii com
petenței și lărgirii atribuțiilor di
rectorilor întreprinderilor și al în
tăririi responsabilității ministere- 
or și direcțiilor generale. Cred 

însă că pe dv. și pe cititorii zia
rului dv. vă interesează în pri
mul rînd care este rolul sindicate
lor noastre in atragerea maselor 
muncitoare la conducerea și gos
podărirea întreprinderilor.

Experiența noastră ne-a arătat 
că forma cea mai importantă și 

! cea mai eficace de participare a 
, tuturor muncitorilor din întreprin- 

deri'.e socialiste la conducerea 
• producției o constituie consfătui
rile de producție. Consfătuirile de 

! producție concretizează relațiile 
socialiste neantagoniste, care au 

' înlocuit vechile relații de clasă ce 
au existat în întreprinderi pînă la 

; naționalizarea și trecerea lor în 
I proprietatea comună a clasei mun- 
I ciioare, a poporului muncitor. Prin 
I consfătuirile de producție se ma- 

n festă comunitatea de interese în
tre direcțiile întreprinderilor și 
organizațiile sindicale, între, sta- 

I tul democrat-popular și clasa mun
citoare, interese comune legate 
de rolul istoric al clasei munci
toare de a construi o viață nouă, 
socialistă, fără exploatare și în 
care fiecare om al muncii să ducă 
o viață cu adevărat liberă și feri
cită.

Nu putem spune că la noi con
sfătuirile de producție funcționea
ză perfect. Intr-o plenară recentă 
a C.C.S. din R.P.R. noi am ana
lizat temeinic această problemă 
și am constatat că în multe locuri 
consfătuirile sînt organizate for
mal, nu sînt folosite pentru atra
gerea muncitorilor la rezolvarea 
problemelor arzătoare de produc
ție. Și aceasta se întîmplă în pri
mul rînd acolo unde conducerile

unel-
aces-

este 
noas-

ÎNTREBARE: Ce rezultate au 
obținut și care sînt sarcinile ime
diate ale sindicatelor în legătură 
cu apărarea intereselor muncitori
lor ?

RĂSPUNS: Pentru a răspunde 
la această întrebare ar fi necesa
ră o expunere despre întreaga 
muncă a sindicatelor, pentru că 
întreaga activitate a sindicatelor 
noastre este îndreptată spre satis
facerea intereselor materiale și 
culturale ale celor ce muncesc. 
Totuși, voi încerca să răspund pe 
scurt la întrebarea pusă.

Sindicatele noastre consideră că 
singura cale reală pentru crește
rea necontenită a nivelului de 
trai este creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție, adic-ă produse mai mul
te. mai bune, mai ieftine. Tocmai 
succesele obținute în creșterea 
producției și productivității mun
cii au creat condițiile pentru lua
rea în țara noastră a unor mă
suri, așa cum au fost cele cu pri
vire la salarizarea unor categorii 
de muncitori (mineri, forestieri, 
lucrători din invățămînt, a per
sonalului tehnico - administrativ 
etc.), creșterea salariului minim 
și a pensiilor minime ale munci
torilor și funcționarilor, stabilirea 
alocației de stat pentru cei cu co
pii pînă la 14 ani etc. In momen
tul de față se studiază în fiecare 
ramură de producție și se va tre
ce la experimentarea în între
prinderi, pe baza consultării largi 
a muncitorilor, a unor măsuri 
menite să ducă la îmbunătățirea 
sistemului general de salarizare 
și normare a muncit Ceea ce ur
mărim este creșterea pondeiei 
salariului tarifar la 75—85% în 
cîștigul total al muncitorilor, pre
cum și așezarea sistemului de sa
larizare pe baze mai stimulative, 
țmindu-se seama de condițiile 
concrete din fiecare ramură și loc 
de muncă. De altfel. în probleme
le de salarizare avem multe pre
ocupări comune cu cele ale sin
dicatelor din R.P. Ungară. Ceea 
ce vreau să subliniez, este că sin
dicatele din R.P.R. se preocupă 
ca îmbunătățirea sistemului de 
salarizare și normare a muncii 
să fie totodată urmată de o mai 
bună organizare a muncii, de in
troducerea și folosirea mai bună 
a tehnicii noi și a spațiilor de 
producție, de îmbunătățirea cali
tății și ieftinirea produselor. Toa
te acestea vor asigura creșterea 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc în statul nostru democrat- 
popular.

Sindicatele noastre mai au 
multe posibilități și mijloace prin

care șe îngrijesc de interesele so
cial-economice ale muncitorilor și 
funcționarilor. Ele. gospodăresc 
asigurările sociale, controlează 
aplicarea măsurilor de protecția 
muncii și tehnica securității, or
ganizează controlul obștesc asu
pra deservirii populației de către 
comerțul socialist, controlează în
deplinirea planului în domeniul 
construcției de locuințe și parti
cipă la repartizarea locuințelor ; 
de asemenea, organizează activir 
tatea culturală și sportivă a mun
citorilor, dispunind de o rețea lar
gă de instituții cuitura'.e și spor
tive. trimit anua[ sute de mii de 
oămenr ‘ ’ '..f.
balneo-chmuterice, veghează 
respectarea contractelor colective 
de muncă și a legislației muncii 
etc. Pu;em spune că nu există 
domeniu de activitate — econo
mică, culturală și socială — în 
care sindicatele să nu-și aducă 
contribuția la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață 
ale clasei muncitoare si ale tu
turor oamenilor muncii.

Pentru a face mai eficace mun
ca sindicatelor noastre, pentru a 
o îmbunătăți, noi am hotărit în 
pîenara dan ianuarie a.c. a C.C.S., 
despre care am mai. amintit, .că 
centrul de greutate al întregii 
munci a sindicatelor trebuie să 
se găsească In întreprinderi și in
stituții, că fiecare C.C de sindicat 
pe ramură trebuie să ajute con
cret și cît mai direct comitetele 
sindicale de întreprindere și de 
instituție pentru a rezolva proble
mele ce se ridică în fața lor. De
sigur că în această direcție mai 
avem multe de făcut.

Dar sîntem siguri că sindica
tele noastre, bazîndu-se pe lar
gul activ obștesc pe care îl au 
și întărindu-și legăturile cu toți 
muncitorii și funcționarii organi
zați in sindicate, iși vor îndeplini 
tot mai bine rolul lor important 
în construirea socialismului.

ÎNTREBARE: Cum apreciați 
rezn.țațele vizitei delegației dv. 
în țara noastră ?

RĂSPUNS: Consider că rezul
tatele vizitei noastre sînt îmbucu
rătoare. Pe lingă faptul că am 
văzut eforturile încununate de 
succes ale poporului muncitor ma
ghiar, pentru lichidarea urmărilor 
contrarevoluției, noi am stabilit 
totodată un plan priviind dezvol
tarea legăturilor de prietenie și 
a colaborării frățești între Sin
dicalele din R.P.R. și R.P.U. In 
acest sens se prevede organizarea 
unor schimburi de experiență cu 
privire la activitatea sindicatelor 
în vederea atragerii maselor 
muncitoare la conducerea și gos
podărirea întreprinderilor, pre
cum și în domeniul asigurărilor 
sccia.le și al protecției muncii, de 
asemenea, se vor organiza schim
buri de formații artistice, cultul 
rale .sportive, trimiterea recipro
că la odihnă a unor muncitori și 
funcționari etc.

In discuțiile avute cu tovarășii 
din conducerea sindicatelor din 
R.P. Ungară am stabilit cădește 
necesar ca sindicatele din țările 
noastre, pășind sub steagul inter- 
nationalist al F.SM. sa contribuie 
și mai mult la realizarea unității 
sindicale mondiale, la dezvoltarea 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, factor de uriașă în
semnătate în lupta pentru apăra
rea păcii, pentru progresul social 
al întregii omeniri.

★
In încheiere aș vrea să folo

sesc ocazia pentru a mulțumi și 
pe această cale pentru primirea 
călduroasă'făcută delegației noa
stre, atît în întreprinderi, cît și de 
tovarășii din conducerea sindica
telor ungare.

Transmitem prin intermediul 
z-iarului ,,Nepâkarat“ un cald sa
lut frățesc oamenilor muncii or
ganizați în sindicatele din R.P. 
Ungară, din partea sindicatelor 
și a muncitorimii din R.P.R. Ne 
exprimăm convingerea că oame
nii muncii din R.P. Ungară, prin 
forțele lor proprii, bucurîndu-se 
și mai departe de sprijinul inter
naționalist al țărilor socialiste 
frățești, în frunte cu Uniunea So
vietică, vor reface în cel mai 
scurt timp economia Ungariei și 
vor păși cu hotărîre înainte pe 
drumul construirii socialismului 
și apărării păcii între popoare.

mit anual____ __
la odihna în stațiunile 

la

|; VA S
VARȘOVIA. — Sesiunea Sei

mului R.P. Polone continuă 
dezbată problemele bugetului și 
planului de stat pe 1957.

să

De curînd, în capitala Estoniei sovietice a avut loc in cadrul acțiunilor de pregătire a Festi
valului, „Săptămina prieteniei'" internaționale. In fotografie se poate vedea o intilnire a tinerilor 
din timpul „săptăminii prieteniei" internaționale; studenfi din țările de democrație populară care 
studiază la Leningrad, cîntă. cintece de tineret, împreună cu tineri estonieni.

l-a
In Amman a fost creat 

comitet central de pregătire în 
vederea celui de al Vl-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților care va avea loc 
la Moscova.

Peste cîteva zile în orașele 
ji marile centre populate din 
Iordania se vor crea comitete 
locale de pregătire. Tineretul 
din Iordania participă cu un 
deosebit entuziasm la pregăti
rile pentru Festival, care au 
loc în întreaga țară.

NORVEGIA
In Norvegia comitetul nor

vegian de pregătire în vederea 
festivalului a editat primul nu
măr al ziarului „Festival1*.  
Ziarul relatează că pînă în 
prezent s-au înscris pentru a 
participa la Festival 490 de ti
neri și tinere din diferite re
giuni ale țării. .Zilnic sosesc noi 
cereri de participare la Festi
val. într-o serie de localități 
din Norvegia, scrie în conti
nuare ziarul, au fost create 
grupuri de tineret care pregă-

un

____ ______ . fi 
Ir. provinciile Republicii De
mocrate Vietnam a început 
Festivalul culturii fizice și 
sportului. Acest festival va 
dura 3 luni. El se desfășoară 
în cinstea Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studen
ților care va avea loc la Mos
cova și are ca scop populari
zarea culturii fizice și sportu
lui în rîndurile tineretului.

La 10 martie pe stadioanele 
și terenurile sportive din Hanoi 
au avut loc demonstrații spor
tive de masă cu participarea 
gimnașților. Au avut de aseme
nea loc meciuri de fotbal, vo
lei, tenis, tenis de masă etc. 
La festivitățile sportive au luat 
parte zeci de mii de tineri fi 
tinere.

MOSCOVA 12 (Agerpres).
- TASS transmite: Au mai

>> rămas doar cinci luni pînă la 
deschiderea la Moscova a ce- 
lui de al Vl-lea Festival Mon

ti dial al Tineretului și Studenți-
Y lor pentru pace și prietenie.
'ti De pe acum se fac pregătiri
ti în 50 de țări în vederea acestei
x întîlniți grandioase a tineretu-
ti lui dva lume. Pe zi ae trece,

S
alte sute de mii de tineri și ti-
tj.Are răspund la chemarea Co
mitetului international de pre

gătire.
$ Numărul 6 al ziarului „Fes-
a tivalu publică un interviu al
>? lui K. A. Fagerholm, primul
>> ministru al Finlandei. Ziarul
K publică un articol semnat de

Johannes Becher. ministrul
S) Culturii al R.D. Germane. .

experiențelor

pentru 
Ceho-

R.F.

despre
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