
Carotajul 
radioactiv în

industria noastră
Monumentele istorice

petroliferă minunat mijloc de educare 
A TINERETULUI

Inginerul geolog lonifă Va-^ 
sile de la întreprinderea de ? 
foraj Zemeș impreună cu ing. 8 
Cojocaru Cristian, șef ad- i, 
Junct al secției a 7-a Zemeș ? 
șl ing. Gh. Sebatoș, șeful e- 8 
chipei de carotaj radioactiv g 
Ploeștl cu secția permanentă g 
la Zemeș, urmărind rezulta- ? 
tele înregistrate de diagrama | 
de carotaj radioactiv la son- g 
da 4069, cea de-a 8-a sondă 8 
forată cu turbina la adlncime g 
mijlocie.

Pitorescul oraș moldovenesc 
Piatra-Neamt este înconjurat de 
o salbă de așezări — mărturii ale 
unei vieți străvechi. Bîtca Doam
nei, Văleni, Cozla, Pietricica și 
Dărmănești, sînt locuri unde exis
tă bogate mărturii istorice.

La Piatra Neamț se află Curtea 
Domnească și un turn de o rară 
frumusețe ridicat prin anul 1497 
de către marele Ștefan — domni
torul sub a cărui conducere Mol
dova a atins în acele timpuri a- 
pogeul gloriei sale. Pe o străduță 
aproape de centrul orașului se 
găsește casa în care a trăit șj a 
lucrat scriitorul Calistrat Hogaș. 
Tot lîngă această localitate se 
află unul dintre cele mai rare mo
numente ale naturii-— căldările 
de pe muntele Cozla.

Cîndva, prin vremuri ce se pierd 
în negura mileniilor, ca urmare a 
încrețirii scoarței pămîntului au 
fost scoase la iveală colțuri din 
straturi imense de gresie. In masa 
acestor roci s-au prins bolovani 
uriași de calcar, rotunjiți prin 
rostogolire. Cu timpul aerul și 
apa au descompus calcarul în lo
cul bolovanilor rămînînd goluri 
perfect rotunde ca niște ceaune. 
Pe seama acestor curiozități ale 
naturii circulă o legendă rămasă 
din vremuri străvechi. Legenda 
spune că aceste căldări au apar
ținut unor uriași ce au trăit prin 
aceste locuri. In ele își găteau ei 
cele necesare hranei.

...Localitățile raionului Piatra- 
Neamț sînt și ele un adevărat te
zaur plin de mărturii istorice: 
Războienii, locul unde răzeșii lui 
Ștefan au făcut minuni de vi. 
tejie, Bistrița unde se odihnesc 
rămășițele pămîntești ale lui Ale
xandru cel Bun și încă multe al
tele.

Multi dintre cititorii noștri au 
aflat de prin cărți o sumedenie de 
lucruri despre călătoriile din 
trecut. Cu mulji ani în urmă dru
murile erau străbătute cu poșta- 
lioane trase de cai de poștă mi
nați cu chiote și pocnete de bice 
de către surugii. In raionul Pia-

tra Neamț, la Șerbești, există și 
astăzi un rateș — clădire de po
pas a drumeților și moldovenilor 
ce bateau drumurile Moldovei. 
Rateșul acesta e unul dintre cele 
mai bine păstrate și aparține e- 
pocii lui Vasile Lupu.

Tinerii din localitățile amintite 
și-au manifestat în nenumărate 
rînduri dorința de a cunoaște cît 
maj bine tradiția istorică a locu
rilor lor natale și de a amenaja 
unele dintre monumente.

Recent, comitetul U.T.M. orășe
nesc și cel raional Piatra Neamț 
au răspuns prin fapte acestei do
rințe. A fost organizată o consfă
tuire la care au luat parte nume
roși tovarăși-. Printre invitați se 
aflau și directorul muzeului ar
heologic, Constantin Mătasa, pre
cum și bătrînul profesor de geo-

Pentru păstrarea 
și îngrijirea 

monumentelor patriei,

grafie Vasile Velea. Din discuțiile 
purtate s-au conturat acțiunile pe 
care le vor întreprinde tinerii 
pentru conservarea și îngrijirea 
prețioaselor monumente existente 
în oraș și prin împrejurimi.

Utemiștii și tinerii de la Școa
la medie nr. 1 care se află în 
vecinătatea Curții Domnești și-au 
asumat sarcina de a îngriji acest 
monument. Un grup de tineri va 
face de acum înainte serviciul de 
ghid pentru vizitatori, o altă echi
pă va începe redactarea unei mo-, 
nografii. In cursul anului viitor 
tinerii vor ajuta cu to(ii la munca 
de punere în valoare a monumen
tului.

După ce se vor executa repara
țiile generale și restaurarea Casei 
memoriale C. Hogaș, elevii Școlii 
medii nr. 2 vor aranja obiectele 
existente în camere dind imagi-

nea autenticității locuinței mare
lui scriitor. Totodată vor întocmi 
și o monografie a casei memo
riale care va vorbi despre pe
rioada de timp pe care și-a petre
cut-o Hogaș în orașul Piatra 
Neamț.

Ucenicii școlii profesionale de 
construcții s-au oferit să se în
grijească de păstrarea frumosului 
monument al naturii — căldările 
de pe muntele Cozla. Ei vor lua 
legătura cu organele în drept 
pentru a opri scoaterea pietrei de 
aici, (in ultimii 20 de ani cîțiva 
pietrari care nu cunosc valoarea 
acestui monument au distrus 4 
din cele 7 căldări). La locul căldă
rilor vor fi puse plăcuțe cu ex
plicația științifică a fenomenului 
geologic care a dus la apariția 
căldărilor.

Utemiștii din comuna Războieni 
au și trecut la treabă. Printre ac
țiunile întreprinse se nu
mără : îngrijirea monumentului 
ridicat aici, plantarea de flori de 
primăvară în jurul lui, curățirea 
parcului, întocmirea unei mono
grafii a localității etc.

Tot o monografie a localității 
vor întocmi și prietenii lor din 
Bistrița — comuna Viișoara.

Comitetul U.T.M. din comuna 
Ștefan cel Mare a luat în grija sa 
rateșul de la Șerbești. In acest: 
sens, tinerii din sat vor sprijini 
acțiunea de restaurare, vor iden
tifica și reconstitui o serie de 
obiecte din vremea cînd se călă
torea cu rădvanul și se vor do
cumenta pentru redactarea istori
cului acestui rar monument.

Nu peste multă vreme cititorii 
ziarului nostru vor afla noi vești 
despre munca tinerilor din ora
șul și raionul Piatra Neamț pen
tru îngrijirea monumentelor pa
triei și pentru folosirea lor în 
munca de educație patriotică a ti
neretului.

ION ȘINCA 
corespondentul „Scinteii tineretu

lui" pentru regiunea Bacău.

Inererului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Chemarea 
minei

Președintelui Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania 
Tovarășului HAXH1 LLESH1

Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU
Primului secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania 
Tovarășului ENVER HODJA

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Albania 
în numele tuturor oamenilor muncii din {ara noastră vă transmi
tem dv. și întregului popor frate albanez călduroase felicitări și 
cele mal bune urări.

Poporul remin privește cu simpatie realizările obținute de eroi
cul popor albanez prin muncă Însuflețită sub conducerea Partidu
lui Muncii din Albania și-l urează noi succese în ridicarea con
tinuă a economiei și culturii naționale, in construirea socialis
mului.

Dezvoltarea continuă a relațiilor multilaterale de colaborare 
și prietenie dintre țările noastre, strîns unite in marea familie a 
țărilor socialiste, in frunte cu Uniunea Sovietică, va contribui și 
in viitor la cauza colaborării internaționale și a păcii intre popoare.

Adunări 
Romîne

Președintele Prezidiului Marii 
Nafionale a Republicii Populare 

Dr. PETRU GROZA
Președintele Consiliului de 

al r ....... “ "

Prim 
al

s Miniștri 
Republicii Populare Romîne 

CHIVU STOICA
secretar al Comitetului Central 

Partidului Muncitoresc Romîn 
OHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

De 460 ani, străjuiește Ia poalele Cozlei turnul Iul Ștefan cel 
Mare. De pe balustradele sale veghiau plăleșii asupra șleahu- 

rilor Romanului șl Roznovului.

Rolul tinerilor
în rentabilizarea gospodăriilor

Gospodăria agricolă de stat „Cel de-al Il-Iea Congres al calitatea lucrărilor 
U.T.M." din comuna Răducești, este deservită în ultimii 2 ani ----- ’
de zile numai de tineri.

Entuziasmul muncii tinerești, priceperea șl vrednicia tinere
tului, a ridicat această gospodărie în rindul unităților fruntașe 
din cadrul Trustului Gostat Ploești.

Inițiativa organizației de ba ză U.T.M. „Să obținem de pe 
fiecare hectar producții și venituri mari" a constituit tema 
consfătuirii organizată de ziarul nostru cu tinerii de la această 
gospodărie.

Milionul
— Cînd eram student în Uniu

nea Sovietică — a spus parti- 
cipantilor la consfătuire Andrei 
Vasile, directorul gospodăriei de 
stat din Răducești — am auzit 
de la un colhoznic o istorisire.

El spunea: „Un milion este 
mare. Ba pe drept cuvînt chiar 
foarte mare. Mulți consideră că 
e greu de strîns. Dar milionul e 
format la rindul său din ruble, 
rublele din copeici. Copeicile se 
găsesc peste tot, trebuie doar 
să știi să le culegi din livada 
de pomi, din vie, de la grădina 
de legume și de la cîmp“.

Cuvintele acestea mi-au reve
nit în mintea mea și acum doi 
ani, cînd mi s-a încredințat con
ducerea acestei gospodării. Dese
ori stăteam și mă gîndeam că 
avem și noi asemenea izvoare 
producătoare de venituri. Ele 
însă nu erau folosite cu sufi
cientă pricepere. Veniturile a- 
nuale ale sectoarelor de produc
ție erau mai mici decît cheltuie
lile efectuate. Faptul acesta se 
explica prin existenta unui sis
tem necorespunzător de organi
zare a muncii. Inexistenta echi
pelor și a brigăzilor per manea-.

te, precum și lipsa de control *- 
supra calității lucrărilor, îngreu
nau cel mai mult desfășurarea 
activității productive.

Rezolvarea acestor probleme 
ne-a preocupat încă din primele

______  ______ _• efectuate șl 
rezultatele muncii fiecărui om. 
Comisia aceasta lucrează sub 
conducerea comitetului sindical. 
Membrii săi sînt răspîndi(i în 
cele mai îndepărtate subunități. 
Conducerea gospodăriei t>ne în
totdeauna seama de propunerile 
comisiei de întrecere. Lucrul a- 
cesta se reflectă prin controa
lele noastre, în aprecierea acti
vității desfășurate de fiecare sec
ție și brigadă. Pentru a stimula 
și mai mult inițiativele creatoa
re în muncă ale fiecărui tînăr 
muncitor,' împreună cu1 organi-

de stat

lnsemnări de la o consfătuire cu 
corespondenții voluntari și cititorii 
ziarului nostru din G.A.S. „Cel 
de al 11-lea Congres al IJ.T.M.“ 

din Răducești

zile, cînd ni s-a încredințat de
servirea acestei unități. S-au 
creat în cadrul fiecărei secții, 
echipe și brigăzi. In fruntea a- 
cestora au fost numiți tinerii cei 
mai priceputi, care au califica
rea corespunzătoare. Ne-am în
grijit totodată ca fiecare secție, 
brigadă și echipă, să primească 
sarcini periodice de producție și 
de cheltuieli. La propunerea or
ganizației de bază U.T.M., am 
creat și o comisie de întreceri, 
CU misiunea specială de a urmări

zația de bază U.T.M. organizăm 
consfătuiri de producție pe locul 
de muncă, schimburi de expe
riență, adunări deschise la cen
trul gospodăriei, prin care ana
lizăm desfășurarea campaniilor 
agricole și stimulăm pe fruntași 
etc. Săptămînal, la centrul gos
podăriei, au loc ședințe de ana
liză a muncii la care participă 
șefii de echipa, brigadierii și șe
fii de secție.

Stimulînd activitatea verigilor 
productive din gospodărie și sprl-.

jinindu-le continuu, realizările 
dobîndite au răsplătit pe deplin 
strădaniile fiecărui tînăr. încă 
de anul trecut, gospodăria se 
numără printre unitățile cele 
mai rentabile din regiune deți- 
nînd un loc de frunte. De unde 
pînă acum cîfiva ani gospodăria 
noastră era deficitară, anul a- 
cesta noi am realizat un bene
ficiu de un milion de lei.

Numai depășirile planului de 
livrări de animale, ne-a adus ca 
premiu un autoturism. Acum și 
noi am învățat să culegem roa
dele milionului.

Se rupeau ramurile 
pomilor sub povara 

fructelor
Pomicultura este una din ma

rile ramuri de producție ale gos
podăriei noastre — a spus ute- 
mistul Simion Apostu. Livezile 
noastre ocupă 229 ha. Cînd ne-am 
luat angajamentul să dublăm 
producția fiecărui pom ne-am bi
zuit pe știință. Nu ne-am putut 
împăca cu faptul că livezile noa
stre au stat ani de zile înțele- 
nite, cauză pentru care produc-

P. LUNGU

Dacă mergi la Calați în aceste zile, zăbovești cîteva ceasuri 
ți la șantierul tineretului. Stai de vorbă cu responsabilul briga. 
dierilor, cu Ion Pavel, un strașnic tînăr comunist, discută cu 
tinerii veniți din toate colțurile țării. Ai să afli despre greu
tățile lor, ai să asculți poveștile lor de dragoste, ai să guști din 
veselia lor, poate din „șmecheria" unora și ai să te minunezi de 
faptele lor. Am ascultat și eu...

„... Azi a mai venit un lot. De 
prin părțile Bărăganului, din Va
lea Prahovei și de pe la noi, din 
regiunea Galați. Am avut mult 
de furcă cu ei. Nici unul nu voia 
să treacă la lopată. Un lungan, 
cu o voce de bas, îmi spuse: 
„Ascultă bre, pe mine să nu 
mă tragi pe sfoară I Aia de Ia 
uteme, de ia Ploești, mi-au spus 
că pot să mă fac 
zit ? El bir.e zidar 
fac 1“

Le-am explicat 
are nevoie in momentul de I 
de muncitori la escavafii. 
urmă...

— Cată-țl din ăștia în 
parte — îmi răspunde altul.

Și Iar discuții. In cele din 
mă lunganul mi-o reteză:

— la ascultă, cit dai de 
pată?

— Depinde...

Greu s-au mai potolit. In cele 
din urmă au consimfit să trea
că Ia săpătură. Era nevoie".

★
„...Au trecut trei luni. Pe șan

tier a venit Radu Dima, vechi 
brigadier. A muncit și la Ozana- 
Cracău. A stat la lopată trei

zidar. Ai au- 
vreau să înă

că șantierul 
față 

Pe

altă

ur-

lo-

Pe șantierul de la 
Galaji — fruntaș între 

șantierele naționale a'e 
tineretului

luni. Șl Ion Cuculea, care la 
început nici nu voia să audă de 
lopată, a lucrat în această mun
că necalificată tot trei luni. Buni 
săpători sint și Vasile Leahu și 
Victor Vilcu. Minunați băieți!“

TELEGRAMA
Președintelui Republicii Populare Federative

Iugoslavia
Președintelui Vecei Federative Executive 

a Republicii Populare Federative Iugoslavia 
Secretarului general al Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
Tovarășul IOSIP BROZ TI TO

Cu ocazia Zilei Republicii — sărbătoarea națională a Republi
cii Populare Federative Iugoslavia — în numele poporului romîn, 
vă felicităm călduros șl urăm popoarelor frățești ale Iugoslaviei, 
vecine și prietene, noi succese in opera de construire a socialismului. 

Dezvoltarea rodnică a relațiilor de prietenie dintre popoarele 
noastre și țările noastre socialiste, contribuie tot mai mult la 
cauza colaborării internaționale și a păcii în lume.

Președintele Prezidiului Marii 
Naționale a Republicii Populare 

Dr. PETRU GROZA
Președintele Consiliului de 

Republicii Populare Romîne 
CHIVU STOICA

secretar al Comitetului Central 
Partidului Muncitoresc Romîn 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Adunări
Romîne

al

Prim 
al

Miniștri

Cu planul anual
ÎNDEPLINIT

Mereu sosesc vești despre întreprinderi industriale care cinstesc 
aniversarea unul deceniu de la proclamarea R. P. Romîne cu 
realizarea înainte de termen a 
1957.
Muncitorii din sectorul produ

selor finite din lemn raportează 
cu mindrie îndeplinirea planului 
producției globale pe anul 1957.

Obținind o creștere medie lu
nară a productivității muncii de 
8,7 la sută fată de media anului 
trecut, muncitorii din întreprin
derile acestui sector au reușit ca 
numai pină la data îndeplinirii 
planului să întreacă producția 
realizată in întregul an 1956 cu:

★

sarcinilor de producție pe anul

42.000 m.p. panel, 600.000 m.p. 
furnir, 160 m.c. placaj șl cu 1,5 
la sută la producția de mobilă. 

O contribuție valoroasă la în
deplinirea planului anual cu 34 
de zile inainte de termen au 
adus-o muncitorii de la intre, 
prinderile ,,Placajul“-București, 
„Libertatea“-Cluj, „Răsăritul"- 
Pîncota, „l.P.R.O.F.I.L.“-Rîmnicu 
Vilcea, Balta Sărată și Gugești.

★
Opt sectoare miniere din Valea Jiului și-au îndeplinit înainte 

de termen planul anual. De la începutul anului și pînă la 27 
noiembrie planul pe întregul bazin a fost depășit cu 52.014 tone 
de cărbune cocsificabil și energetic. Din această cantitate, colec
tivul minei Petrila a dat peste plan 22.000 tone de cărbune, iar 
cel al minei Vulcan 14.000 tone. Un frumos succes au obfinut 
minerii Văii Jiului și în privința creșterii productivității muncii. 
In luna octombrie productivitatea muncii a fost mai mare pe 
bazin cu 19,8 la sută față de productivitatea medie obținută in 
anul 1956. (Agerpres)

.... Zi de salariu. Pe state au 
semnat și Constantin Balașa, Ion 
Stratica, Marin Pană și Mihai 
Trică. Au luat bani frumoși, cite 
800 și 1.000 lei fiecare. Veseli, 
băieții. Șl cind te gindești că 
unul dintre ci... na, că am uitat 
cum îl cheamă... îmi spusese la 
început: „la ascultă, cit dai 
de lopată ?“

Lopată I Acum sint zidari, ti
nichigii, parchetari, mecanici".

★
„...în sfirșit, am învins! Marin 

Pană s-a îndreptat. E cel mai 
elegant „cavaler" de pe șantier. 
Are și bani puși la C.E.C. Acum 
cîteva luni iși cheltuia banii pe 
nimicuri, ba lăsa ceva și la bjr- 
but. Se formase o gașcă: Ion 
Palade, Petre Bogdan și Marin 
Pană. Acum Ion Palade e cel 
mai bun brigadier. Pană Marin, 
șef de echipă. Iar Petre Bogdan, 
brigadier și membru in comitetul 
U.T.M."

★
„Tovarășa Merizi, artistă la 

Teatrul de Stat din Galați a de
venit... „brigadieră41. Așa i-am 
prețuit noi munca pe care a de
pus-o pentru ca echipa noastră 
de teatru să meargă bine. S-a 
simțit tare mulțumită. Artiștii 
noștri și-au cîștigat de altfel și 
faima in oraș. Cînd dăm 
cole, jucăm, cum s-ar 
cu... casa închisă.

A luat ființă și la noi 
zația A.V.S.A.P. S-au 
pînă acum 50 de tineri, 
cerc de telegrafie și telefonie, se 
montează un post de radio emi- 
sie-recepție, băieții învață tirul, 
să conducă motociclete și ma
șini...44

specta- 
spune,

organi- 
înscris 
Avern

★
„Azi am primit o vizită. Ci

neva s-a interesat de munca ti
nerelor brigadiere. Le-am prezen
tat ca pe cele mai vrednice pe: 
Elena și Floarea Nicolae, surori, 
Gheorgheța Gheorghina, Nicu 
Maria... tinere care-și Iac uceni
cia la diferite meserii aci, pe șan
tier. Pește cîteva luni se vor 
califica".

★
„Trăim evenimente deosebite 

pe șantier. Ne pregătim pentru 
nunți. Și toamna parcă-i mai 
frumoasă cind te gindești la pe
trecerile ce vor fi. Vestea cir
culă de mai multă vreme. Stancu 
Vasile și-a depus candidatura la 
însurătoare. Ia o fată de pe șan
tier. înainte a lucrat la fabrica 
„Năvodul". Ion Conduraru și-a 
adus și el fata pe șantier. Acum 
se va căsători cu ea. Adrian 
Mande a cunoscut-o pe Moșescu 
Anastasia, aci, în oraș. Acum a 
adus-o pe șantier și o ia de so
ție".

★
...S-ar cuveni să scriem mult, 

mai mult despre viata șantierului 
tineretului de la Galați. Și o vom 
face I

I. GABRIEL

î

!

i

!

e
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Gheorglie Rercea auzea pen- ț 
tru a nu știu cita oară că la» 
Cavnic, >a Baia-Mare, la pădu.ț 
re, oamenii muncesc și cîșlig.ă j 
bani frumoși. Privi în lungul ț 
satului (Hulești (Maramureș) 
de parcă ar fi vrut să.și înlipă- •. 
reased pe retină frumusețile * 
naturale, și o porni la drum î 
Trecu muntele la Cavnic, acolo • 
unde mulți oameni de prin păr. • 
file Giuleștiului lucrau ca „bă. 
ieși". î

Făcu cunoștință cu mina, dar 
la scurtă vreme plecă militar. ? 
Gheorghe rămase cu un dor ? 
în piept, dorul de mină, de ga- ? 
Ier iile acelea 'ungi, întunecoase. •

S-au schimbat multe cită vre- • 
me Bercea a fost la oaste. Pe i 
Valea Cavnicului se înșir uie, • 
disciplinate, neclintite, case noi,.: 
blocuri pentru mineri. Satul a : 
fos/ electrificat complect. Ber- * 
cea își ridică șapca in semn de * 
salul. Trase aer -în ■ piept u.i\ 
zdravăn și cuprinse cu duioșie i 
în privire mina. •

Lucră pe lingă maistrul; 
Gheorghe Pop, miner priceput, • 
respectat șl iubit de ortaci. As.: 
culta sfaturile acestuia și me- ? 
seria nu-i părea chiar așa greu • 
de priceput în 1956 deveni mi. • 
ner. Visul se tndeplinise. •

l s-a dat în seamă să con- • 
ducă o echipă la deschiderile j 
ce se făceau la mină. Acolo • 
l-am întllnit în mijlocul orta.: 
cilor, la o înaintare. De tind* 
e miner, niciodată n-a rămas * 
sub normă. Nici echipa nu s-a • 
făcut de rîs. Cum vine luna. • 
vine și depășirea de normă — | 
IO la sută, 51 la sută sau 56 • 
la sută •

Gheorghe Bercea, fiul țărani- î 
lor Bercea din Giulești, a cîști- ; 
gat înlr.un an 20,000 lei. Ce aj 
făcut cu banii? Și-a făcut băia.^ 
tul casă în Giulești, șl.a luat 1 
haine bune Și pe deasupra tri- • 
mite părinților In fiecare lună • 
cite 500 lei. •

Dacă întrebi aci, la mină. * 
așa, Intr.o doară, de Bercea, * 
toți ortacii o să-ți spună: „îi t 
fecior tare de treabă șl istăț. • 
l-o fost dragă mina și-n ea a; 
venit, 
mina

Așa slntem noi băieșii, 
niJ toată viata".
POMPIL1U BACALU 
redactor al ziarului 
„Pentru socialism" 

Baia-Mare

s

Vizită prietenească

raionul 
priete- 
(R.S.S. 
a vizi*

Zilele trecute, o delegație da 
colectiviști, întovărășiți, activiști 
de partid și de stat din 
Murgeni a făcut o vizită 
nească în raionul Leova 
Moldovenească), Delegația
lat colhozuri, un sovhoz, un 
S.M.T., cîteva sate, unități cultu» 
rale etc., fiind primită pretutin* 
deni cu dragoste frățească. Mem* 
brii delegației romîne au fost plă
cut impresionați de organizarea 
muncii în agricultura sovietică, da 
bunăstarea generală din satele ra
ionului Leova-

Cetățenii din satele noastre 
cer cu hotărîre încetarea 

experimentării armelor atomice
In cadrul marii campanii mon

diale împotriva experiențelor cu 
bombe atomice au avut loc în 
mii de cămine culturale din țară 
adunări în care țărani muncitori, 
colectiviști, gospodine, învăță
tori, preot! au cerut cu hotărîre 
încetarea Experimentării armelor 
atomice.

„Cerem încetarea cursei înar
mărilor atomice care agravează 
situația materială a oamenilor 
muncii și răspîndesc teama în 
întreaga omenire. Cerem interzi
cerea experimentării armelor a- 
tomice44 — se spune în moțiunea 
adoptată în unanimitate de țără-

nimea muncitoare din comuna 
Stoienești, raionul Caracal.

Astfel de moțiuni, pe care se 
aștern semnăturile a mii și mii 
de țărani muncitori, au fost pri
mite de Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii din comunele 
Lunca Vașcăului, regiunea Ora
dea, Teregova, Obreja, Glîmboca, 
regiunea Timișoara, Mirceștî, 
Negrești, regiunea Iași,' Redea, 
regiunea Craiova și din nume, 
roase alte comune și sate.

Pe șantierul primei uzina 
de cauciuc sintetic

încă un bloc muncitoresc construit în orașul Craiova, asigură confort, liniște și odihnă, noilor 
locatari, , Foto-text: GEORGE STOICA, corespondent voluntar

....... .................

în Moldova au început lucră
rile de organizare a șantierului 
pentru construirea primei uzine 
de cauciuc sintetic din țara noa
stră. Uzina va avea o capacitate 
de 50.000 tone pe an cu o primă 
etapă de 25.000 tone anual. Drept 
materie primă ea va folosi gaze 
petrolifere și va produce cauciuc 
la rece, care se pretează în foar
te bune condițiuni la fabricarea 
anvelopelor. Cauciucul sintetic 
produs aici va acoperi în între
gime necesarul industriei noastre 
de anvelope, articole tehnice și 
bunuri de larg consum.

Pentru muncitorii și tehnicie
nii care vor lucra aici, trustul 
13 construcții București a înce
put ridicarea a 48 locuințe, care 
se, află într-un stadiu avansat. 
Căminele pentru nefamiliști, cu 
cîteva mii de locuri precum și 
alte 550 de locuințe vor fi ter
minate pînă la sfîrșitul semes
trului I al anului viitor. De ase
menea pe lîngă cantina existentă 
a început de curînd construcția 
unei noi canline pentru muncii 
torii de pe șantier, '



CERCETĂRI ROMINE$T

. crure&nr//? s’/rrn/if/ee /o/osi/oare umșn/-
tâf/f se aofrese&zâ tn/mu yoffs/re, ducă xăm/net/ ui- 
•mirt în fa fa efecte/oK surprms&to&re u/e fe/epraf/ei 
efecjfrfee, ^ c/aaueroffpu/u^a unes/ez/ei și a afîfor 
coperiri miri una/in/eresa/i-va va irnpfor, c/e aces
te iouușun sucr creare pour fu m/mate expresiv de 7u6o- 
iri/pr' Lahora/oare/e sînt /ejppie/e vfi/oru/uita/e 6o - 
g&fidf, a ie 6uneis/ări... /n ere întră fam să ci fim ope
rele na furii, operele pro preșuluisi a/e armoniei uni-, 
v&rsă/e... ' t * n

Lou/s Pas/euf

Tineri cercetători
Nici când laboratoarele și bibliotecile țării nu 

au cunoscut o mai tumultoasă activitate ca in 
zilele noastre când oamenii de știință înconjurați 
cu o grijă deosebită de întregul nostru popor 
și-au pus energia în slujba continuei dezvoltări 
a științei și tehnicii românești. An de an apar noi 
și noi lucrări sau aparate, proiecte sau prepa

rate ce dovedesc roadele strădaniilor luptătorilor 
pe frontul științific.

Publicăm mai jos declarațiile făcute redacto
rului nostru de trei tineri cercetători ai Institu
tului de Cercetări Agronomice din Capitală de
spre lucrările și proiectele lor de viitor.

in eodoerinologie
Ne vorbește acad. prof. Ștefan Milcu

Continuind seria de articole închinate direcțiilor de dezvol
tare ale științei romlnefti, ne-am adresat acad. prof. dr. Ștefan 
Milcu, care ne-a vorbit despre cîteva din problemele rezolvate 
în cadrul Institutului de Endocrinologie al Academiei R. P. R.

„Endocrinologia romînească 
este una din ramurile științei me
dicale care are o veche și rod
nică tradiție, iar succesele ei au 
trecut de mult peste hotarele ță
rii.

Trecînd în revistă actualele 
probleme care preocupă pe cerce
tătorii științifici ai Institutului de 
Endocrinologie trebuie să subli
niez in primul rind tematica re
feritoare la folosirea radioizotopi- 
lor în diagnosticul și tratamentul 
bolilor endocrine.

In acest scop am folosit radio- 
iodul 131, pentru a diagnostica 
insuficiența sau excesul funcției 
tiroidiene și pentru a cerceta fe
lul cum acest element atît de ne
cesar este folosit de organism. 
Tratamentul cu radioiodul a redus 
In mod considerabil numărul in
dicațiilor operatorii în hîpertiroi-

dism și ne-a permis să aplicăm un 
tratament ambulatoriu sau reți
nerea pentru un timp minim în 
spital.

Cercetările experimentale efec
tuate în Institutul de Endocrino
logie au adus contribuții impor
tante la clarificarea modului cum 
este utilizat iodul de glanda ti
roidă, cum este captat iodul și ab
sorbit de alte organe decît ti
roida.

Concluziile cercetărilor noastre 
au fost comunicate la conferința 
internațională despre folosirea 
izotopilor în medicină care a 
avut loc în septembrie a. c. la 
Paris, unde au fost primite cu un 
interes deosebit.

Cercetările noastre asupra folo
sirii izotopilor radioactivi în en
docrinologie continuă. Ne propu
nem să cercetăm cu ajutorul ace

La Institutul de Endocrinologie tinerii cercetători duc o intensă 
activitate Foto: D. F. DUMITRU

stor substanțe relațiile dintre di
ferite glande, problemă care are 
astăzi mari implicații teoretice și 
practice.

O altă direcție de cercetări ale 
colaboratorilor noștri s-au în
dreptat spre studierea glandei 
epiîize. Școala endocrinologică ro
manească se preocupa de peste 20 
ani de această problema. In pre
zent s-a putut trece la izolarea 
hormonilor epifizari. S-a izolat 
pentru prima oară un hormon cu 
acțiune hipoiglicemiantă care lu
crează asemănător cu insulina. 
Colectivul condus de dr. Ioana 
Mi leu cercetează acțiunea ace
stui hormon asupra glucozei din 
sînge, felul cum influențează ac
țiunea insulinei, asimilarea zaha
rurilor. Acest hormon a fost de
numit „Pinealina“. Congresul de 
Endocrinologie care a avut loc 
în iunie a. c. la Paris a manife
stat interes față de aceste des
coperiri ale endocrinologiei ro- 
mînești. Aș vrea să mafî subliniez 
și faptul că s-au obținut de ase
menea date asupra cie’ui de al 
doilea hormon epifizar care scade 
funcțiunile tesficulare, hormon pe 
care noi l-ana denumit din acea
stă cauză androhalon.

O altă direcție de studii o re
prezintă continuarea vechilor noa
stre cercetări în domeniul gușei 
endemice. Am publicat rezulta
tele cercetărilor noastre din ulti
mii 5 ani în acest domeniu în 
două volume dedicate acestei pro. 
bleme.

Cred că nu-mi permite spațiul 
să insist asupra multiplelor pro
bleme pe care colaboratorii noștri 
le-au studiat în timpul din ur
mă. Aș vrea însă să mai citez 
cercetările asupra acțiunii sub
stanțelor neuroplecige (serpasil, 
largactil) asupra tiroidei, studiul 
bătrîneții din punct de vedere ex
perimental, o serie întreagă de 
probleme cu privire la clinica, la 
fiziologia și bolile glandelor en
docrine ș. a.

In încheiere, după această deo
sebit de sumară trecere în revi
stă a cercetărilor noastre, aș vrea

să subliniez faptul că realizările 
obținute în Institutul de Endocri
nologie, care după părerile unor 
savanți străini îmbogățesc endo
crinologia mondiala, se pot expli
ca printre altele și prin legătura 
strîflsă cu ciinica, cu patologia 
generală și cu biologia, legătură 
ce asigură o cuprindere a proble
melor de endocrinologie pe întreg 
frontul biologic și medical, tră
sătură ce caracterizează de altfel 
școala romînească de endocrino
logie — una din cele mai vechi 
școli europene".
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Pentru a supraviețui în spa- ® 
țiu, omul va avea nevoie de Ț 
un costum de scafandru spe- • 
cial. „Armura spațială** va fi • 
făcută din mai multe straturi * 
diferite: din materie plastică * 
la exterior, țesătură de asbest ® 
la interior. Tot la interior vor * 
fi. așezate, ca și la „pernele ? 
electrice**, firele rezistențelor ® 
de încălzire. Pe spinare, în- * 
tr-un mic recipient, se vor găsi * 
rezerva de oxigen și bateria de ® 
acumulatori care va servi pen- * 
tru încălzire. Din interior, mii- : 
nile acționează un sistem de ; 
clești de construcție specială • 
(mîini mecanice) care permit • 
cele mai delicate operații. Cele ?

: e 

e
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FERESTRE SPRE VIITOR

Vom putea crea
ploi artificiale!

în frământata epocă dintre cele 
două războaie mondiale, a trăit 
și a activat în țara noastră o cer
cetătoare al cărei nume a figurat 
timp îndelungat în ziarele vremii. 
Este vorba despre fiziciană Ște
fani# Mărăcineanu. în articolele 
care apăreau pe atunci în presă, 
ea era prezentată Ca o „curiozir 
taie" autohtonă, un fel de „Petra- 
che Lupu" pe plan științific. Se 
descria pe larg cum își plimba 
farfurioarele încărcate cu substan
țe radioactive dintr-un loc Intr-al
tul pentru a provoca ploaia, sau 
Cum călătorise pînă în îndepărtata 
Sahară pentru a experimenta la Tu- 
gur realizarea de precipitații arti
ficiale. Strădaniile făpturii plăpîn- 
de, dar hotărâte, oare își închinase 
întreaga ei viață științei, după e- 
fectuarea unor studii strălucite la 
Paris, devenise o temă preferată 
pentru reportaje umoristică - sen
zaționale, caricaturi și glume. Sar
casmul cercurilor științifice era și 
el curent.

Și totuși, ide ea Ștefaniei Mără
cineanu, pe care o expunea cu pa
siune studenților nu avea nimic 
ridicol sau pueril, fiind riguros 
fundamentată pe lucrările ei știin
țifice privitoare la radioactivitatea 
artificială. Folosind acțiunea radia
țiilor unor substanțe radioactive 
savanta încerca să obțină ploaia 
artificială, prin ionizarea atmosfe
rei. în acest scop își procurase, 
cu mari greutăți, mici cantități de 
săruri de uraniu și efectuase sute 
de experiențe, dintre care unele 
cu rezultate promițătoare.

Calea pe care a mers curajoasa 
pionieră a dirijării climei este și 
astăzi actuală. Oamenii de știință 
din toată lumea se preocupă de 
această problemă. Un grup de în- 
vățați de sub conducerea profeso
rului B.V. Dertaghin, studiază de 
câțiva ani producerea artificială a 
arilor și ploii, pe baza influen
ței radiațiilor radioactive asupra a- 
erului atmosferic. Efectul ionizant 
al radiațiilor duce — în urma unor 
procese electrice și radio-chimice 
— la formarea de picături mici de 
apă, oare prin asociere se transfor
mă în pfcfftuH mai mari, de ploaie.

de I. M. Ștefan
—•—

Ceea ce trebuie subliniat în mod 
deosebit, este faptul că savanții 
au obținut norii și ploaia în con
diții de presiune, temperatură și 
umiditate normală, deci fără inter
venția altor factori care să favo
rizeze producerea lor. Experiențele 
s-au realizat în laboratoare, dar a- 
cum este în curs extinderea lor la 
condițiile naturii. în acest scop, 
principala greutate care se între
vede este aceea a necesității unei 
mari cheltuieli de energie.

Firește că aceasta nu va fi în 
viitor singura metodă ț supunerii 
proceselor meteorologice și mi se 
pare că mai eficiente vor fi acele 
sisteme oare vor determina in
tervenția concomitentă a mai mul
te elemente determinante, nu nu
mai a radiațiilor. Dar nu trebuie 
să neglijăm importanța acționării 
prin intermediul unui singur fac
tor, oare ne este deocamdată mai 
accesibilă.

Intr-un referat prezentat în 1957 
la Academia de Științe a U.R.S.S., 
membrul corespondent Evgheni 
Feodorov a arătat că în cadrul 
tehnicii reglării timpului, oamenii 
de știință folosesc cu succes meto
da de împrăștiere a norilor la tem
peraturi sub 0 grade. La apariția 
unor nori defavorabili, aceștia sînt 
pulverizați din avion cu grăunțe de 
„gheață uscată*1 (bioxid de carbon 
solid), care contribuie la procesul 
de cristalizare rapidă a apei în 
nori și la risipirea lor.

în U.R.S.S. funcționează pe lîngă 
Observatorul Central de Aerologie, 
un laborator de acționare asupra 
norilor. Acesta primește diferite 
„comenzi", care în trecut ar fi fost 
de neconceput și pe care într-o se
rie de cazuri, izbutește să le ducă 
la îndeplinire cu succes.

O astfel de comandă, îndeplini
tă cu mult succes, a fost dată la 
7 noiembrie 1952. în zorii zilei, 
cerul Moscovei era acoperit. Se 
dorea ea la parada militară și de
filarea oamenilor muncii, să fie 
un cer senin. Laboratorul în

colaborare cu Observatorul Prin
cipal de Geofizică, au trimis șase 
avioane pentru îndeplinirea acțiu
nii. Norii grei, din care în primele 
ore ale dimineții cădea ploaie și 
lapoviță, au putut fi învinși, disper
sați. La orele 10, pe cer a început 
să strălucească cu toată puterea 
Soarele.

De obicei, urmarea imediată a 
împroșcării norului cu „gheață us
cată", este aceea că, în urma for
mării centrelor de cristalizare, din 
nor începe să ningă sau să plouă, 
în scurt timp, norul dispare cu to
tul.

Au fost de asemenea risipiți cu 
succes nori de grindină care ar 
fi putut produce mari pagube cul
turilor.
. în legătură cu astfel de acțiuni, 
scopul urmărit nu este numai ri
sipirea norilor incomozi, ci și ob
ținerea ploilor sau ninsorii de care 
Pământul are adesea nevoie (aces
te fenomene însoțesc cum am vă
zut, de obicei, dispersarea). Se pro
iectează de pe acum provocarea de 
ninsori cu fulgi de anumite mărimi 
prestabilite. Zăpada care protejează 
semănăturile iarna a fost, în cîte
va rinduri, opera aerologilor — 
deocamdată pe suprafețe relativ 
mici.

Meteorologi, chimiști, fizicieni, 
geofizicieni și alți specialiști string 
materiale valoroase, pe baza expe
rienței acumulate, continuă și lăr
gesc cercetările lor.

Se ivesc noi și noi probleme. Au 
fost dobândite unele rezultate po
zitive în ce privește norii reci. în 
schimb, norii calzi se dovedesc pî
nă acum refractari încercărilor de 
a-i stăpîni. Se mai pune problema 
frînării fenomenului de formare a 
norilor de furtună și uraganelor, 
problema creării de instalații teres
tre de pulverizare.

Marea bătălie a omului cu no
rii abia a început. Este o acțiune 
tactică în cadrul strategiei dirijării 
climei, iar primele ei succese a- 
nunță o gigantică victorie a omu- j 
M.

2 instrumente 
indică situația 
rezervelor de 
oxigen și ener
gie electrică.

Case pneumatice

I Oricit de plină de „minuni11 vi s-ar părea epoca noastră, I 
v-ați fi închipuit vreodată că unii constructori pot ușor ridica ; 
o casă în numai trei minute ? Știința și tehnica actuală a creat . 
insă și asemenea „minuni11 sub numele de „case pneumatice". î 
Ele sînt de o construcție neobișnuită, formată din cîteva arcade ; 
tubuiare și din acoperișul care le unește. Pentru a ridica această j 
„casă pneumatică11 este necesar să se pompeze în arcadele tu- ( 

bulare aer. Această casă stan dard are lungimea de 2 m., lă- ; 
țimea de 6 m. și o înălțime de 2,7 m. Ea este prevăzută cu !

» geamuri de sticlă plastică și dușumea demontabilă.
Z Vă închipuiți cit de utile slnt asemenea case în expediții și ■ 
'Â excursii artistice. !

și a lucrărilor executate la Bă- 
neasa și Moara Domnească, am 
reușit să obțin semințe la formele 
tardive, să creez o linie rezistentă 
la frig și să găsesc o metoda de 
extragere a fibrelor tehnice din 
tulpini, bazată pe acțiunea tempe
raturilor scăzute (sub 0°) în con
diții normale de cîmp. Am urmă
rit obținerea unui hibrid între 
ramie și urzică.

le-am făcut au dovedit că prin 
folosirea acestor substanțe se pot 
mări recoltele de fructe la tomate, 
se modifică componența chimică 
a fructelor și se pot obține fructe 
fără semințe.

VULPE VA
LENTIN- cer
cetător 
fie.

Mă ocup în 
special de pro
blemele care pri
vesc plantele 
textile și ule
ioase. în cadrul 
laboratorului de 
ameliorarea

plantelor oleaginoase am urmă
rit, începînd de anul trecut, 
crearea unui nou soi de floa
rea soarelui, superior soiurilor 
existente, sub raportul produc
tivității, conținutului în ulei 
și rezistenței la diferiți agenți 
dăunători. Din anul 1957 am în
ceput să experimentez metoda 
consangvinizării în crearea de ma
terial inițial pentru selecție. Cît 
privește plantele textile, mă ocup 
de ramie și de o nouă plantă, 
Yucca filamentosa. Cu ramia, în 
urma studiilor începute în 1954

STE-STAN
LIAN, aspirant

Anul acesta 
îmi termin lu
crările dizerta- 
ției în domeniul 

fitopatologiei. 
Tema de care 
mă ocup priveș
te cîteva aspec
te teoretice și 
practice în do- 
substanțelor sti- 

în cultura

VRÎNCEANU 
VIOREL - as
pirant.

în cadrul see- 
ției de amelio
rare a plantelor 
lucrez la stu
diul hibrizilor 
sexuați de cîne- 
pă, cultivați pe 
diferite agro-

meniul aplicării 
mula to are de creștere 
tomatelor. Experiențele pe care

fonduri, cu sco
pul de a evidenția combinația 
hibridă cea mai bună, pentru a 
fi recomandată în producție, pre
cum și pentru studierea moduri
lor cum se exteriorizează hetero-
zisul (vigoarea hibridă) din pri
ma generație.

Prezente rotnineșfi
PESTE HOTARE

La Bingen
1957... Anul făuririi celor mai 

îndrăznețe minuni ale științei și 
tehnicii cred că reprezintă în ace
lași timp și anul cel mai fructuos 
în privința întrunirilor științifice 
internaționale.

Veneția și Jena, Moscova și 
Paris, Roma și Atlantic City, Var
șovia și Mexico City, Karlsruhe și 
Geneva — iată numai cîteva loca
lități unde în lunile din urmă s-au 
întîlnlt reprezentanți ai științei 
din diferite țări și și-au împărtă
șit experiența din marea bătălie 
dusă în laboratoare și biblioteci 
pentru cunoașterea tainelor na
turii. Savanți, profesori, cercetă
tori români au participat și ei la 
multe din aceste întâlniri ducând 
peste hotarele țării faima cerce
tărilor romînești.

Bingen — un mic orășel din 
Republica Federală Germană. De 
câțiva ani în liniștita localitate de 
pe malurile Rinului au loc inte
resante simpozioane la care par
ticipă renumiți biochimiști. Anul 
acesta în cadrul celui de al 3-lea 
simpozion internațional s-au dez
bătut probleme legate de aplicarea 
metodelor biologice pentru sco
puri diagnostice și terapeutice în 
dermatologie și medicina gene
rală.

La simpozion au participat so
mități ale științei din multe țări 
europene. Acad. prof. Eug. Ma- 
covski, directorul Institutului de 
biochimie din Capitală, invitat la 
lucrările simpozionului, a susținut 
o comunicare cu privire la actua
lele cunoștințe asupra proceselor 
fizico-chimice în legătură cu ge
neza vieții.

Participanții la simpozion aflînd 
că prof. Macovski a participat în 
anul acesta la simpozionul inter
național de la Moscova cu pri
vire la problemele originii vieții, 
l-au invitat ca atît in cadrul sim
pozionului, cît și la alte conferințe 
să vorbească despre lucrările și re

zultatele întrunirii internaționale 
susmenționate.

După simpozionul de la Bingen, 
acad. prof. Eug. Macovski a con
ferențiat la Heidelberg la Institu
tul „Max Plank**, la spitalele din 
Ludenscheid (Westphalien) și la 
Berlin la Institutul pentru cerce
tări experimentale a cancerului.

In cadrul simpozionului de la 
Bingen, așa cum ne-a arătat în- 
tr-o recentă convorbire, acad. E. 
Macovski, a insistat asupra cerce
tărilor efectuate la Institutul de 
biochimie al Academiei R.P.R., 
In special asupra celor legate de 
problemele medicale ale căror re
zultate au fost primite cu multă 
atenție de pdrticipanți.

I. SAVA

O parte din asistență în timpul simpozionului

RADIO-SONDA
TONSFlin

Nu ți se pare intere
sant să descoperi cele ce 
se petrec deasupra ca
pului tău pînă la înăl
țimi de zeci de km'. în 
atmosferă, fără să te ri
dici măcar cu un pas de 
la pămînt ? Acest lucru 
îl fac zi de zi cu o re
gularitate de ceasornic, 
cercetătorii de la Obser
vatorul aerologie din Ca
pitală.

Cum se face cercetarea 
văzduhului ? Foarte sim
plu. Cu ajutorul unei 
radio - sonde de tip 
R.Z.049.

Radio-sonda, sub for
ma unui ghiozdan de 
tablă galvanizată, are în 
interior trei aparate: un 
termometru bimetalic 
pentru determinarea tem
peraturii ; un hidro-ma- 
nometru care stabilește 
umiditatea aerului și un 
dispozitiv cu care se mă
soară presiunea atmosfe
rică la diferite altitu
dini.

„Observațiile" radio- 
sondei sînt transmise pe 
pămînt prin unde elec
tromagnetice, energia 
electrică fiindu-i asigura
tă de bateria cu care 
este dotată.

Stabilirea contactului 
succesiv între baterie și 
aparatura electrică a ra- 
dio-sondei este făcută de 
un ax acționat de un am- 
penaj ce se învîrtește 
prin înșurubare în aer.

Dar cum se face lan
sarea acestor sonde ?

Iată-ne pe terenul de 
lansare. Sînt orele 13, în
tr-o zi de toamnă tîrzie... 
Cei doi aerologi din echi
pa de serviciu, Eva 
Gabor și Iaroslav Dușe- 
levici, fac ultimele pre
gătiri. Peste 15 minute 
va avea loc „lansarea" 
și totul trebuie să fie în 
ordine. Radio-sondei, caro 
va fi „sacrificată" astăzi, 
i s-a făcut o ultimă veri
ficare.

Mai sînt cîteva minute, 
în timp ce Iaroslav Du- 
șelevici scoate balonul în 
aer liber, Eva Gabor în
registrează valorile tem

peraturii, umidității și 
presiunii atmosferice la 
sol, în momentul lansă
rii. Apoi Eva Gabor preia 
balonul ce seamănă cu o 
pară de proporții uriașe.

Becul de deasupra ușii 
hangarului se aprinde. A 
sosit momentul... Din 
mîinile cercetătoarei ba
lonul se desprinde, pără
sind solul. Odată cu pri
mele rotații ale ampena- 
jului, aparatul de radio- 
recepție a și captat pri
mele mesaje transmise 
de radio-sondă, pe care 
cu carcasele la urechi ae- 
rologul Iaroslav Dușele- 
vici le ascultă ca pe o 
melodie al cărei sens nu
mai ei îl înțelege. Cînd 
radio-sonda „comunica" o 
schimbare, semnalele 
erau transformate în ci
fre și acestea înscrise a- 
poi în diagrama zilei de 
către Eva Gabor. Cîteva 
din cele socotite mai in
teresante mi le-am în
semnat în carnețel.

Punctul de formare a 
norilor se află la înălți
mea de 519 m.

La 780 m. altitudine 
— presiunea atmosferică 
scade brusc de la 1000,6 
milibari, la 920 milibari. 
Temperatura de 0 grade 
este înregistrată la înăl
țimea de 2060 m.

9.600 m... limita tropo- 
sferei. Aici temperatura 
este de —51,6 grade Cel
sius.

Am părăsit urmărirea 
ascensiunii radio-sondei 
adresîndu-mă tovarășului 
Cristodor Eugen, șeful 
biroului de studii, ae la 
care am aflat cîteva a- 
mănunte interesante în 
legătură cu scopurile cer
cetărilor întreprinse de 
observator.

— Mai întîi, notați că 
cercetările noastre se în
cadrează în lucrările A- 
nului Geofizic Interna
țional la care participă 
și țara noastră.

Datele obținute de noi 
servesc multor domenii 
de activitate ca : avia
ției, radiodifuziunii, In
stitutului meteorologic 
central pentru stabilirea

prognozelor, la alcătuirea 
hărților topografice de 
altitudine etc.

— Ce se întîmplă cu 
radio-sondele după spar-r 
gerea balonului r

— Nici nu se putea o 
întrebarea mai firească. 
După ce și-au îndeplinit 
misiunea, sondele vin 
înapoi — pe pămînt... 
Arnpenajul le asigură o 
cădere lentă în așa fel 
îneît să nu sufere degra
dări mari putînd astfel să 
zboare din nou, micile 
deranjamente fiind înlă
turate în atelierul nostru.

La ora cînd îmi în
semnam toate acestea, 
balonul își încetase vire- 
lioase-i urcare de peste 
350 metri pe minut a- 
tingînd aproape 30 de 
km. Pereții de cauciuc 
supraextinși nemaiputînd 
rezista presiunii hidroge
nului din interior cedea
ză și balonul se sparge. 
Misiunea lui a fost înde
plinită. Radio-sonda pe 
care a purtat-o în înăl
țimi și-a îndeplinit mi
siunea, porp^nd ăpoi că
tre pămînt.

I. FLORESCU

Pe o asemenea scară...
Încercările savanților americani de a 
crea sateliți artificiali s-au soldat 

rnnă acum cu un eșec.

...nu poți ajunge în lună
Desen de N. CLÂUDIU.



TI NE RE Ț E - E DU CAT IE- RAS P UNDER!

Tr3lește-țl viața cu adevărat!
Era prin vara anului 1954. Un 

tînăr de vreo 17 ani, absolvent 
al cursurilor Școlii profesionale 
C.F.R. a intrat timid și emoțio
nat pe poarta fabricii spre a se 
angaja ca să lucreze aci ca strun
gar in fier, fn secția mecanică a 
întreprinderii, o nouă fișă de pon
ta] a apărut în acteie de evi
dență.

După prima zi de muncă, întors 
acasă, proaspătul strungar a fost 
îmbrățișat cu multă căldură de ta
tăl său, iar mama, ca toate ma
mele, a plins de bucurie la gîndul 
că, alături de soț, va lucra in 
aceiași fabrică și fiul ei.

...Asta era cu trei ani în urmă.
Astăzi insă lucrurile stau cu 

totul altfel. Cine ar mai putea 
recunoaște azi oare, in „chiulan
giul fabricii11 pe tînărul plin de 
hotărîre și visuri frumoase care 
la 17 ani pășise pe poarta fabricii 
dorind fierbinte să muncească din 
toate puterile alături de oameni 
cu experiență, plin de setea de a 
învăța neobosit tainele meseriei, 
sipre a se face cît mai util, spre a 
se bucura de stima Și încrederea 
tuturor? Nimeni I Poate că nici el 
nu mal ține minte acum.

Stăteam mai deunăzi de vorbă 
cu inginerul Constantin lacob din 
secția mecanică. „Inchipuiți-vă
— spunea el — o pădure mare și 
deasă cu mulți arbori. Dintre a- 
ceștia, unii ajunși la maturitate 
își desfac crengile lăsind astfel 
coroanele lor să se înalțe în soare, 
spre cer; alții, mai tineri, cresc 
și se străduiesc să-i ajungă in 
înălțime pe cei mai voinici. Unul 
dintre copaci, insă, face notă dis
cordantă cu mediul înconjurător. 
E tînăr și el, dar cu toate aces
tea, crengile lui sînt veștede, iar 
rădăcina nu-și trage hrana nece
sară din adîncurile pămîntului, ci 
scormonind la suprafața lui". Ier
te-mi tovarășul Nicoiae Gaiu 
comparația aceasta, dar o ase
menea notă discordantă face și el 
in secția noastră.

Eu nu cunosc cum a fost posi
bil să ajungi în situația asta, to
varășe Gaiu. Dar cred că nimic 
nu poate fi mai rușinos decît să 
se spună despre un tînăr de 20 
de ani că trăiește de azi pe mîi- 
ne, că-i chiulangiu — rușinea 
secției în care lucrează.

20 de ani înseamnă virsta cînd 
orice tînăr visează lucruri mari, 
cînd pornește cu tot elanul și 
optimismul tinereții sale pe dru
mul vieții. Tu insă, tovarășe 
Gaiu, nu vrei să înțelegi că cei 
20 de ani pe care îi ai te obligă 
cu atît mai mult să muncești cin
stit și să te ridici și tu (de ce 
nu ?) la nivelul multor tineri 
fruntași din fabrica noastră.

In secția .in care lucrezi te în
conjoară utemiști ca loan Ce; 
nușă, Marin Gheorghe și alții 
care fac cinste organizației în no
durile căreia te numeri și tu. Prin 
ce crezi că tineri ca Vasile Dra
gan %i Mihai Pinzaru au ajuns 
să fie cunoscuți ca unii dintre cei 
mai vrednici muncitori din fa
brică ? Prin muncă! Un alt tînăr
— Gheorghe Petre — ieșit abia 
de un an din școala profesională 
C.F.R., reușește să ciștige aproa
pe tot atît cît cîștigă, de pildă, ti- 
nărul strungar Marin Mihalache,

care-i mal vechi în meserie. Lista 
de plată pe care tu îți pui lunar 
semnătura, arată însă că nici pe 
departe nu te apropii cu salariul 
de ceilalți tineri, deși faci parte 
din aceeași grupă și categorie de 
salarizare cu ei. Și cum ar putea 
să fie altfel cînd tu nu simți nici 
o remușcare pentru faptul că, 
lipsind zile de-a rîndul, de la lu
cru, pui piedici efortului colecti
vului ; cînd vii totuși la lucru în 
schimbul doi, te plimbi de colo 
pînă colo prin fabrică, ori te duci 
să dormi în vestiar. Procedînd 
astfel, din vina ta, mai multe lo
turi de piese nu le-am putut exe
cuta decît cu două săptămîni in- 
tîrziere. Și aici nu-j vorba numai 
de persoana ta. Din 
ta ai adus prejudicii 
societății. Tovarășul 
beanu, secretarul 
U.T.M. din fabrică, 
de multe ori că nu știe ce ar mai 
putea face cu tine. „De nenumă
rate ori l-am criticat. Pentru el 
special am ținut adunări generale 
de organizație în care a fost aju
tat prietenește, părintește. Degea
ba ! Tovarășul Nicoiae Gaiu tot 
nu s-a îndreptat". Tot așa spune 
șl maistrul Gheorghe Potolea, și 
președintele comitetului sindical 
din secția mecanică — tov.~ Te- 
mistocle Neagu. De aceeași părere 
sînt și al ți muncitori mai vîrstni- 
ci, ca Ion Borșan, Hristache Pă- 
trașcu și Ion Burlacu ^precum și 
numeroși utemiști.

Așa dar, tovarășe Gaiu, lată 
unde te-au dus chiulul și lene
via : ai pierdut încrederea tova
rășilor tăi!

Dacă i-ai întreba pe muncitorii 
mai bătrîni despre vremea cînd ei 
erau de 20 de ani, fără îndoială 
că n-ar fi unul care să nu-ți spună 
că tare mult ar fi dorit ei atunci 
să găsească de lucru pentru o bu
cată de pi ine. Ei însă găseau por
țile fabricilor închise. Apucînd 
timpurile cînd omul era marfa cea 
mai prost plătită, oamenii aceș
tia îți vor spune, desigur, că în
chise le erau pe atunci și porțiie 
școlilor și cele ale viitonilui. Tu 
insă, tovarășe Gaiu, ai găsit de-a 
gata toate înlesnirile care ți-au 
dat posibilitatea să crești, să te 
califici: cei doi ani de școală 
profesională i-ai urmat pe chel
tuiala statului, cărțile și hainele 
de uniformă le-ai avut gratuit, 
te-aj bucurat de grijă, de dragoste 
tovărășească și în locul ghionți- 
lor și sudălmilor cu care au „fu
rat* meseria muncitorii vîrstnici 
cu ani în urmă, tu țe-ai bucurat 
de povața caldă, părintească.

Tu n-ai trebuit să umbli cu că
ciula în mînă din poartă în poar
tă, pe Ia fabricile capitaliștilor, 
cerșind să ți se dea de lucru. Tu 
n-ai cunoscut ce înseamnă grija 
zilei de mîine, teama de a nu îi 
zvÎTlit din fabrică pe drumuri, om 
de pripas, fără nici un ajutor de 
nicăeri. Tu ai găsit totul de-a 
gata. Din școală, ai intrat direct 
în fabrică, cu aceleași drepturi ca 
și ceilalți muncitori mai vechi. 
Toate acestea însă n-au căzut din 
cer. Pentru ca tu și alții ca tine 
să vă puteți bucura de o altă via
ță, de om demn, stăpîn în sfîrșit 
pe soarta și viitorul său, mulți 
tovarăși au plătit ca preț sîngele

comportarea 
producției, 

Aurel Seco- 
comitetului 

mărturisește

șl viața lor, Iuptînd pentru dărî- 
marea acelei lumi care hărăzea 
muncitorului doar cătușele. Te-ai 
gîndit vreodată că ai și tu o da
torie față de țara ta, față de pă
rinții tăi. față de viitorul tău ? 
Eu cred că nu.

Iți cunosc părinții. Sînt oa
meni liniștiți și vrednici. Se bu
cură de respectul tuturor. Știi 
doar că tatăl tău este de 34 ani 
în fabrica unde lucrezi și tu. A 
muncit atîția ani punîndu.și multe 
speranțe în viitorul tău. Și acum? 
Nici o bucurie ! Pînă și banii pen
tru cinematograf — ca să nu 
vorbim și de cei pe care ți-i dă 
lunar pentru masa de la cantină 
— sînt bani din munca lui. Ta
tăl tău spune deseori: „Nu știu 
ce să mai fac cu Nicu al nostru. 
Poate îl veți ajuta dumneavoa
stră". Ia aminte, tovarășe Gaiu, 
tatăl tău care a trudit o viață ca 
să te facă om, spune asta!

Să nu mai fii oare bun de ni
mic ? Ar fi păcat, pentru că ești 
muncitor calificat. In țara noa
stră, astăzi, titlul de muncitor e 
o mîndrie, e o cinste, nu ca în 
trecut. Așa cum ești astăzi, în. 
tinezi, îți pătezi cinstea de a te 
numi muncitor. Adevărul acesta 
e aspru, dar e realitatea.

Ai 20 de ani acuma, ești în pri
măvara vieții. Ești la virsta cînd 
viața omului e cea mai frumoa
să. Dar tu ai pierdut trei ani de 
zile în zadar. Trei ani irosiți! Și 
viața de asta ți-e dată, s-o tră
iești în așa fel ca să-ți poți amin
ti cu mîndrie de anii care s-au 
scurs. Dacă ai de gînd să te în
drepți — și trebuie să te îndrep
ți ! — caută și învie din nou în 
inima ta hotărirca cu care ai por
nit la 17 ani să lucrezi în fabri
că. Și așa, alături de ceilalți 
muncitori care vor să-ți dea o fră
țească mînă de ajutor, apucă-te 
să-ți trăiești viața cu adevărat. 
Trăiește-o vulturește nu cum tră
iesc cîrtițele.

Aceasta este de altfel tot ceea 
ce așteaptă de la tine și părinții, 
și frații, și profesorii care te-au 
învățat la școală, și societatea.

C. STAMATE

La întreprinderea chimico-farmaceutică din Capitală se lu
crează produse noi care înainte se importau cum ar fi: Hepa- 
vit 12, Viplex drageuri, precum și o serie de alte produse ca: 
A.C.T.H., fiole cu ser parațifoidic, dihidrofoliculină etc.

In fotografie : La mașina de signat fiole a întreprinderii.

Luna Culturii

pe scenele noastre
Teatrele din țară vor oferi și ele 

spectatorilor un bogat repertoriu 
de piese romînești. Teatrul 
Național din lași — „Arbore
le genealogic" de Lucia Demeinus; 
Teatrul Național din Craiova — 
,,Mormolocul" de C. Sincu șl V. 
Ntțulescu, iar Teatrul de Stat din 
Orașul Stalin —„Domnișoara Nas- 
tasia" de G: M. Zamfirescu. Piesa 
lui Mihail, Sebastian „Jocul de.a 
vacanța" va fl jucată la Teatrul 
de Stat din Satu Mare. La Teatrul 
Maghiar din Sf. Gheorghe va pu. 
tea fi vă2ută piesa „Lenta" de 
Sică Alecsandrescu, la Tea. 
irul German din Timișoara „Trei 
generații" de Lucia Demetrius, la 
Teatrul de stat din Constanța „Re
țeta fericirii" de Aurel Baranga, 
la Teatrul de Stat din Pitești 
„Nopțile tăcerii" de T. Bușecan.

In cadrul Lunii Culturii, Tea. 
trul Național „I. L. Caragiale1" și 
Teatrul' Național din Cluj vor face 
un schimb de turnee.

Teatrele din Capitală șl din (ară 
se pregătesc să prezinte in Luna 
Culturii lă un înalt nivel artistic 
numeroase piese din dramaturgia 
originală.

Spectatorii bucureșteni vor ve. 
dea astfel la Teatrul Național „1. 
L. Caragiale" piesele „Arborele 
genealogic" de Lucia Demetrius 
și la Teatrul Municipal „Ce 
fel de om ești tu" de Ana No. 
oac, la Teatrul „C. Nottara", „Aco
lo departe" de Mircea Ștefănescu, 
la Teatrul Muncitoresc C.F.R. Giu- 
Iești „Manasse" de Ronettl Ro
man, la Teatrul Tineretului noua 
montare a piesei „Tnșir-te mărgă. 
rite" de Victor Eftimiu și „Suflete 
tari" de Camil Petrescu. Piesele 
„Prăbușirea" de Al. Sahighian, 
„Pupăza din tei" de Ion Dămian, 
„Meșterul Manole" de Laurențiu 
Fulg a și „Umbra Baroanei" de 
Tiberiu Vornic vor fi jucate ta 
Teatrul Armatei. Teatrul Evreesc

tehnician la Fabrica de piese de | Pune în scenă „Generația din pus- 
schimb C. F. R. — Galați. de L. Bruckstein.

IVOLUNTAR1
In raionul Tg. Mureș, acti

vitatea sportivă de masă a 
luat în ultimul timp un avînt 
necunoscut în trecut.

In campionatele și competi
țiile de masă organizate anul 
acesta de U.C.F.S. raional, au 
participat peste 12.500 tineri 
din toate comunele raionului. 
La atletism, în cadrul con-

Rolul tinerilor
in rentabilizarea gospodăriilor de stat

(Urmare din pag. l-a)
ția fiecărui pom fructifer era re
dusă la jumătate. Toamna trecută 
au luat sfîrșit 'lucrările de desțe
lenire. Spațiile dintre pomi au 
fost arate și însămințate cu fa
sole, borceag și alte culturi. Pe 
lîngă curățirea pomilor de. o- 
mizi, licheni și uscături, noi am 
efectuat și tăieri de rărire și fruc
tificare, precum și lucrări de 
complectarea golurilor. Din ini
țiativa utemiștilor, am adunat 
frunzele căzute și fructele stri
cate dintre rîndurile de pomi șl 
le-am dat foc la capătul livezi
lor, deoarece puteau folosi ca a- 
dăpost diferiților dăunători.

Odată cu arăturile de toamnă, 
am încorporat în jurul fiecărui 
pom cîte 100—120 de kg. băle
gar de grajd. In timpul anului 
am mai folosit și îngrășăminte 
chimice. Acestea n-au fost însă 
singurele măsuri. De altfel, lu
crările din livadă pot fi asemui
te cu activitatea unui laborator; 
ele nu se sfîrșesc niciodată. Nu 
pot să nu vorbesc și despre pe
rioada culesului. Se rupeau ra
murile pomilor sub povara fruc
telor. Din unele livezi am cules 
în medie cîte 50 kg. de fructe de 
la fiecare pbm. N-a rămas nici 
o brigadă pomicolă sub două pla
nuri anuale

tră“. Deci, nu depinde numai ăe 
timp, ci și de voința omului.

Aș putea să vă povestesc că 
fn această toamnă, am fost pîn- 
diți tot timpul de pericolul ma
nei. Iată chiar o întîmplare. In- 
tr-o seară un grup de fete și 
vre-o cîțiva băieți mergeau spre 
sat. Pe un lăstar de viță ei au 
observat un pufușor moale și 
des. Nimeni nu observase în 
timpul zilei că în via noastră a- 
păruse mana. Tinerii ne-au în
științat chiar în seara aceea.

Am format de îndată echipe 
de băieți și fete, iar în zorii zilei 
următoaft am stropit peste 30 
hectare de vie care fuseseră lo
vite de mană.

Asemenea exemple se mai pot 
da. Ne frămîntă într-o mare mă
sură și calitatea vinurilor noas
tre. Deși avem vii multe, varie
tățile noastre sînt încă puțin cu
noscute. De doi ani de zile ex
perimentăm „Feteasca de Rădu- 
cești" care după părerea noastră 
va rivaliza cu multe vinuri, al 
căror renume a depășit de mult 
granițele podgoriilor în care se 
produc

Cel mai tînăr sector 
din gospodărie

Podgorenii
— Pe dealurile Răduceștilor, 

se înmulțesc în fiecare an plan
tațiile de vii — a arătat în cu
vîntul său maistrul viticol Cons
tantin Ghiorma — gospodăria 
deține peste 150 de hectare cu 
vii. iar în anul viitor, sectorul 
viticol va mai crește efl încă 80 
de hectare. Odată.cu mărirea su
prafețelor, sporesc și producțiile. 
Anul acesta, de exemplu, am ob
ținut o producție record prin 
partea locului: 6.250 kg. de stru
guri la hectar. Mulți ar putea 
spune: „ați obținut o asemenea 
producție pentru că v-a ajutat 
timpul". Noi însă îi vom răspun
de : „Anul trecut vremea n-a mai 
fost de partea noastră și totuși 
producțiile de struguri ale gos
podăriei. au întrecut cu mult pe 
cele obținute în regiunea noas-

Multe animale se pot crește în 
această gospodărie — au arătat 
în cuvîntul lor utemista Florica 
Lăzăroiu, maistrul zootehnist 
Ion Vlad și mulgătorul Emil 
Cucu.

Nicăieri nu poți întîlni mai 
multe surse furajere, ca aici în 
gospodărie. Numai recolta de 
culturi furajere obținută de pe 
un hectar cu pomi fructiferi poa
te asigura producția unui vagon 
de lapte Apoi' tescovina de 
struguri, lujerii rămași de la 
cîrnitul viei, resturile de la gră
dina de legume, sîmburii de fruc
te, suprafețele mari de finețuri 
și alte asemenea surse, favori
zează creșterea unui însemnat 
număr de animale.

Pînă acum, sectorul zootehnic 
n-a luat o dezvoltare mare. A- 
tenția a fost îndreptată mai 
mult spre îmbunătățirea^raselor 
de animale existente, spre spo
rirea producției fiecărui animal, 
încă de la 15 noiembrie fiecare 
crescător de animale și-a înde
plinit planul anual de producție

în cinstea zilei de 30 Decembrie. 
Idealul tinerilor care muncesc 
în sectorul zootehnic ©ste ca 
pînă în 1959 să ajungă la 350 
capete taurine.

Pentru renumele 
gospodăriei

Tovarășii Gheorghe lordache, 
secretarul organizației de par
tid, Nicolaie Găița, secretarul 
organizației U.T.M. și tînărul 
Gheorghe Catrina, inginerul șef 
al gospodăriei, au aratat posibi
litățile mari de dezvoltare ale 
gospodăriei de stat din Rădu- 
cești.

In următorii 2 ani de zile, mai 
trebuie plantate încă 250 ha. cu 
vie, 50 ha. cu pomi, iar numărul 
taurinelor trebuie să 
că 350 de capete.

Majoritatea tinerilor

depășeas-

Majoritatea tinerilor s-au pre
gătit pentru a înfăptui aceste o- 
biective de producție. Cei mai 
mulji dintre ei s-au calificat pe 
locurile de producție, sau ur
mează diferite școli de califica
re. Un exemplu demn îl consti
tuie în această privință tinerii 
muncitori Dumitru Robescu, Du- 
mitria Negoița, Viorel Ispas și 
Ion Popa, care urmează cursu
rile Școlii de maiștri agricoli 
din Rîmnicu Sărat.

In măsura în care tinerii se 
pregătesc pentru a smulge pă
mîntului bogății tot mai multe 
și munca lor se va bucura de o 
prețuire tot mai mare. Numai în 
acest an, pentru depășirea planu
lui de producție, maiștrii agricoli 
Ion Damian, A. Simioij, Ion Me- 
zanote, G. Constantin muncito
rii Stoian Constantin, Ion Lă
zăroiu, Aldea Constantin, Con
stantin Mănescu și încă mulți 
alții, vor primi cîte un pre
miu de la 3.000 pînă la 20.000 
lei. Folosind cu pricepere căile 
care duc la creșterea producției, 
a productivității muncii, expe
riența prețioasă a fruntașilor, 
inițiativele lor valoroase pornite 
în sprijinul recoltelor mari, tine
rii vor reuși să transforme gos
podăria într-o unitate producă
toare de mari cantități de fructe, 
struguri, produse animale și ce
reale, într-o unitate cu o renta
bilitate din ce în ce mai ridi
cată.

biective de producție.

cursului raional, Ia probele de 
alergări, sărituri și aruncări 
au participat un mare număr 
de tineri care s-au calificat 
pentru etape superioare ca ce
le regionale sau chiar finale. 
Tov. Ferentzi loan din comuna 
Găiești a aruncat la greutate 
13,44 m. De doi ani, el este 
și campion raional la tenis de 
masă.

Tot attt de grăitoare stnt 
și rezultatele obținute la vo
lei masculin și feminin, unde 
în campionatul raional și la 
alte concursuri de acest fel 
au participat 16 echipe, între
cerile fiind destul de disputate.

Pentru perioada ce urmează, 
însă, pe sportivii raionului Tg. 
Mureș fi așteaptă o altă com
petiție de mare amploare: 
Spartachiada de iarnă a tine
retului, competiție care și în 
acest an va mobiliza un mare 
număr de participanți. In 
comunele Cristești, Ciba Ni. 
călești, 
Găiești, _____ .
sportivii — paralel cu 
scrierea ‘ 
lective sportive __ ____
sează și de felul cum se vot 
desfășura întrecerile din cadrul 
Spartachiadei tineretului. Ei 
și-au pregătit deja materialele 
sportive de iarnă ca : schiuri, 
șahurl etc. Comitetul raional 
U.C.F.S. prin tov. Florea Ro
mulus, președintele comitetu
lui, se îngrijește de asigurarea 
materială a colectivelor spori 
tive, trimițînd atît materiale 
cît și îndrumări pentru confec
ționarea lor pe plan local.

Activiștii voluntari ca Fe
rentzi Bella, Vasile Răduț, Me
zel Ion și alții se ocupă cu 
mult interes de atragerea a 
cît mai mulți tineri în compe
tițiile sportive și de ridicarea 
măestriei lor sportive.

In acest an au fost reame- 
najate bazele sportive din co
munele Cristești, Miercurea 
Niraj, Gălățeni, Nicolești și 
altele aducîndu-li-se îmbună
tățiri pentru a putea ca pe a- 
celași teren să se desfășoare 
mai multe probe sportive.

ALEXANDRU MOMETE 
profesor de educație fizică

O
de profesori, învățători.
ziua de 25 mai 1957,

Miercurea Niraj, 
Tlrimia și altele, 

. * * _j ta
ior ta noile co

se intere-

Curio
A* La magazinul de mobilă 

din comuna Filimon Sîrbu, re
giunea Galați s-au pus în vîn- 
zare... textile Ia preț redus. De 
asemenea' la magazinul Textile 
din comuna Cioara s-a pus în 
vînzare un nou transport de... 
biscuiți. Oare în această co
mună biscuiții să aibă și altă 
întrebuințare în afară de aceea 
pe care o cunoaștem fiecare 
dintre noi ?

PAUN MOLACU

Ar Anghel Ciortacu din co
muna Cuza Vodă, raionul Căl- 
mățui nu plătește niciodată bi-

SĂRBĂTOAREA
popoarelor iugoslave

Astăzi popoarele frățești ale 
Iugoslaviei prietene și vecine tră
iesc o zi de mare sărbătoare. Cu 
14 ani în urmă la 29 noiembrie 
1943, cea de a doua sesiune a 
Vecei Populare antifasciste de 
eliberare a Iugoslaviei întrunită 
la Iaițe a creat Comitetul Națio
nal de eliberare a Iugoslaviei ca 
organ suprem al puterii execu
tive. Doi ani mai tîrziu, la 29 
noiembrie 1945, Adunarea consti
tuantă iugoslavă a lichidat defi
nitiv monarhia și a proclamat 
Iugoslavia — Republică Populară 
Federativă..

Cu prețul unor mari sacrificii, 
cu sîngele a peste 1.700.000 fii 
și fiice care au căzut în lupta 
împotriva oeupanților, oamenii 
muncii iugoslavi sub conducerea 
partidului comunist au cucerit 
puterea și dreptul de a-și făuri 
o viață nouă liberă de jugul ca
pitaliștilor și moșierilor. In lupta 
împotriva hitleriștilor și a acoli- 
ților lor, popoarele iugoslaviei au 
acționat alături de celelalte po
poare iubitoare de libertate, în a- 
lianță frățească cu eroicul popor 
sovietic.

Poporul romîn, prieten sincer 
al popoarelor Iugoslaviei se 
bucură din inimă de fiecare suc-

TELEGRAMĂ
Tovarășului KOCEA POPOVlCl 

Secretarul de stat al Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Federative Iugoslavia
Cu ocazia sărbătorii naționale a popoarelor Iugoslaviei vă 

rog să primiți cele mai cordiale felicitări și urări de sănătate.
Vă doresc succes deplin în activitatea dv. rodnică pe care 

o duceți pentru întărirea continua a relațiilor de prietenie fră
țească dintre țările noastre pentru colaborarea internațională 
și pacea în lume.

Ministru! Afacerilor Externe 
al Republitii Populare Romine 
ION GHEORGHE MAURER

ces pe care ele îl obțin în opera 
de construire socialistă. Jaloane 
deosebit de însemnate pe drumul 
întăririi legăturilor frățești ro- 
mîno-iugoslave au constituit vizi
tele conducătorilor iugoslavi în 
R.P.R. și ale conducătorilor ro- 
mîni în R.P.F. Iugoslavia. Acor
durile privind schimburile comer
ciale, reciproc avantajoase, ex
tinderea relațiilor culturale, con
tactele realizate în diferite dome
nii de activitate economică, cul
turală, obștească sînt o mărturie

a rodniciei legăturilor prietenești 
statornicite între țările noastre. 
Legături de prietenie* și colabo
rare au fost stabilite în ultimul 
an între mișcările^ de tineret din 
țările noastre.

Cu prilejul marii sărbători a 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia poporal romîn felicită 
din toată inima poporul iugoslav 
prieten și îi urează să obțină 
succese tot mai mari în construc
ția socialistă în apărarea păcii și 
întărirea prieteniei între popoare.

Pe meleaguri prietene
Privire

de pe Kalemegdan

în 
serie 
directori de școli, au fos che
mați de urgență la Comitetul 
regional U.T.M. Galați la o 
ședință de instructaj. Nu erau 
numai cadre didactice din o- 
rașul Galați ci și din raioa
nele regiunii.

Alături de noi se aflau di
rectori de școli din Tecuci, Vi
dra etc. Scopul ședinței ni s-a 
părut cît se poate de atrăgă
tor. Alcătuirea unor colective 
de lucru sau mal bine zis co
misii regionale, care să se o- 
cupe de activitatea 
ducativă șl sportivă 
de toate vîrstele.

Făceam parte din 
al II-lea, care trebuia să se 
ocupe cu găsirea celor mai
bune metode de învățătură
precum și cu extinderea șl ge
neralizarea celor mai bune me. 
tode de educație ale adolscen- 
ților etc. etc.

S-a discutat mult Tovarășii 
și-au împărtășit unii altora 
aspecte din școlile respective 
în ceea ce privește munca de 
educare a tinerei generații.

A rămas stabilit că la fie
care întîi ale lunii să ne întîl- 
nim din nou și flecare să spu
nem ce-am realizat și ce nu.

La 1 Iulie trebuia să ne în- 
tîlnim din nou dar nimeni nu 
ne-a maj chemat, nimeni n-a 
mai venit. Așa s-a întîmplat 
și în celelalte luni care au 
urmat după memorabila ședin
ță din mai. Să fi uitat oare 
tovarășii de la regiunea 
U.T.M. Galați de această co
misie ? Poate ei au făcut a- 
cea ședință ca să fie una în 
plus. Planul de muncă, care 
a fost făcut atunci, nu cumva 
rămîne scris doar pe hîrtie și 
bun pentru... arhivă? O singu
ră ședință de lucru nu cred 
că a rezolvat toate problemele 
de educație ale tineretului șco
lar sau neșcolar în regiunea 
Galați așa cum... cu o singu
ră floare nu se face primăvară.

MARCEL MOISEI

Așezat pe șapte coline la con
fluența a două mari fluvii, Bel
gradul apare privirilor călătorului, 
cu mult înainte ea el să ajungă în 
gara din capitala țării vecine.

Una din primele vizite în Bel
grad am făcut-o în frumosul parc 
Kalemegdan. De aici, din cel mai 
înalt punct al orașului, ți se des
chide o perspectivă de neuitat. 
Șerpii încolăciți ai celor două 
mari fluvii — Dunărea și Sava — 
își seînteiază în lumina soarelui, 
pielea lor lucioasă, însolzată. Pe 
apele străvezii ale Savei se înalță 
impunător noul pod de oțel ce 
unește Belgradul de Zemun. Din
colo de Sava se văd zidurile 
proaspete ale unui nou orășel uni
versitar.

Aici însă în parcul Kalemegdan 
în ora înserării domnește o li
niște solemnă.

In muzeul din parcul Kalemeg
dan retrăiești paginile pline de 
eroism pe care popoarele Iugo
slaviei le-au înscris în acei ani 
grei, dar plini de o frumusețe vi
tejească. Nenumărate monumente 
din întreaga Iugoslavie reamintesc 
despre eroismul partizanilor. Pa 
autostrada Zagreb—Belgrad p« 
cînd înaintam cu mașina în mare 
viteză, la o răspîntie a apărut pe 
neașteptate o statuie uriașă da 
bronz înfățișînd un partizan, un 
tînăr cu privire dîrză purtînd o 
bonetă cu stea, care întindea mîna 
spre noi : „Opriți-vă ! Mai țineți 
minte numele celor care și-au dat

viața pentru fericirea voastră ?** 
Aceste cuvinte sînt săpate pe pos
tamentul monumentului. Alături 
de ele o placă de marmoră amin
tește sute de nume de eroi.

Belgradul se trezește devreme di
mineața. Valuri de oameni ai mun
cii se îndreaptă grăbiți spre între
prinderi și instituții. Rănile a- 
dinci lăsate de război au fost 
tămăduite aproape în între
gime. După eliberare și în spe
cial în ultimii ani au fost cons
truite în oraș aproape 18.000 de 
clădiri. Pe strada Revoluției se 
înalță măiestos impunătoarea clă
dire a Scupscinei Populare Fede
rative a Iugoslaviei. In această clă
dire cu 12 ani. în urmă, a fost 
adoptată declarația cu privire la 
proclamarea Republicii P 
Federative Iugoslavia. Parcul fos
tului palat regal de pe aceiași stra
dă, astăzi pus la dispoziția locui
torilor capitalei este plin de rîsnl 
și jocul zglobiu al copiilor.

uzinei de mașini-unelte grele care 
poartă numele lui „Ivo Lola Ribar‘s 
și care aprovizionează marile cen
tre metalurgice ale țării. Halele 
sînt spațioase, curate, luminoase ; 
mașinile cu care se lucrează — 
perfecționate, multe dintre ele pro
duse chiar în uzină. Aici se. fa
brică laminoare, trolii, screpere, 
diferite tipuri de prese. Maistrul 
care ne însoțește ne dă cu multă 
solicitudine explicații despre pro
cesul de producție.

In imediata apropiere a halelor 
uzinei vizităm blocuri pentru mun
citori, restaurantul-cantină, școala 
de calificare a tineretului.

Vizitarea uzinei „Ivo Lola Ri~ 
bar“ și altor mari întreprinderi 
ne-a dat o imagine asupra dezvol-

politlco-e- 
a elevilor

colectivul

La uzinele care poartă 
numele lui „Ivo Lola 

R i b a r “
Dincolo de actualul hotar al 

Belgradului, peste Dunăre și Sava, 
spre micul orășel Zemun sau spre 
Jeleznik crește un oraș nou. Aici la 
Jeleznik, în mijlocul unui parc 
uriaș se înalță acum cele șase hale 
ale unei noi uzine construite în 
întregime în ultimii ani, începînd 
cu 1947. 16.000 de tineri au lu
crat timp de mai mulți ani înăl- 
țind prin muncă voluntară zidurile 
acestui puternic centru industrial 
al noii Iugoslavii. Vizităm halele

Populnrs 'tarii economice a Iugoslaviei. In. 
dustria iugoslavă produce astăzi 
obiecte la care nici nu visa Iugo
slavia dinainte vreme : camioane, 
tractoare, motoare Diesel, echipa
mente complecte pentru hidro 
termocentrale, cuptoare Siemens. O 
mărturie grăitoare a dezvoltării 
Iugoslaviei o constituie faptul că 
încă de la începutul acestui an ni
velul producției industriale a fost 
de 2,66 de ori mai mare decît în 
anul 1939. Astăzi clasa muncitoare 
a Iugoslaviei este de peste doua 
ori mai mare ca în trecut.

Multe locuri minunate am vizi
tat pe meleagurile prietene ide 
Iugoslaviei. Astăzi îmi năvălesc în 
minte ' * ** - - ? ’ -
totiei 
petrec 
popor 
ță nouă.

imaginile bogate ale câlă- 
care mi-a dat prilejul fă 
cîteva zile în mijlocul unui 
harnic ce-și făurește o via*

I. MANEA

Uzinele „Lltostroi** din Liubliana

Noi amănunte Tn legătură cu concursul 
Internațional „George Enescu",

Participanții rotnînl vor trimite 
cererile de înscriere pe adresa Di. 
recției muzicii din Ministerul ln- 
vățămîntului și ~ ...................
mai tîrziu la 15 
ma audiere a 
făcută în jurul 
tie de o comisie 
urmînd ca acei 
cărora comisia va 
pot prezența la concurs să se în
scrie definitiv pînă la 1 iunie 1958.

Culturii pînă cel 
ianuarie 1958. Pri- 
candidaților va fi 
datei de 15 mar. 
special constituită 
candidați asupra 

aprecia că se

muzicale 
lua parte

„George

(Agerpres).

Coloniale importate
Vase sub diferite pavilioane au 

descărcat zilele acestea în portul 
Constanța 1.070.000 kg de lămîi și 
portocale, 560.000 kg de măsline și 
220.000 kg roșcove importate din 
Grecia, Cipru și Liban. Pînă la 
sfîrșitul acestei săptămîni, vor mai 
sosi în portul Constanța încă 
694.000 kg de lămîi și portocale și 

de măsline din Grecia270.000 kg 
și Liban.

Pentru 
decembrie 
sească din _ . ..
Franța, 500.000 kg de lămîi și por
tocale, 300.000 kg de măsline, 
100.000 kg de smochine, cantități 
de banane, ananași, nuci de cocos, 
curmale, castane, cacao, stafide șl 
condimente.

primele zile ale lunii 
sînt așteptate să so. 
Grecia, Egipt, Liban și

z i t ă ț i
letul la cinematograf. De ce ?... 
Pentru că e președinte al sfa
tului popular comunal.

MARIA BACIU 
casieră

■A- „Văd și spun"; așa se nu
mește gazeta de stradă din Nă- 
săud. Articolele la această ga
zeta nu au fost schimbate de 
luni de zile. Tovarășii de la 
sfatul popular raional, care trec 
în fiecare zi pe lîngă această 
gazetă, văd... că nu s-au schim
bat articolele, dar... nu spun—. articolele, dar... 
nimic.

M. ALEXANDRU 
profesor

La secretariatul comitetului de 
organizare a primului concurs in
ternațional „George Enescu" care 
va avea loc la București în toam
na anului viitor, sosesc numeroase 
scrisori prin care tineri violoniști 
și pianiști din țară și de peste ho
tare cer lămuriri și solicită parti
turi ale lucrărilor compozitorilor 
romîni prevăzute tn programul 
concursului.

Comitetul de organizare a con
cursului a adresat invitații unor 
cunoscute personalități 
din străinătate pentru a 
la lucrările juriului.

Din juriul concursului
Enescu" au acceptat să facă varie 
violonistul lehudi Menuhin, care 
va da două concerte, dirijorul și 
pianistul italian Carlo Zecchi, pia- 
nista franceză Monique Haas, Ru. 
dolf Fischer, directorul conserva, 
torului din Leipzig, pianista polo
neză Halina Czerny Stefanska, di
rijorul italian Carlo Felice Ci tar io, 
pianistul bulgar Otto Llbich.

După cum s-a mai anunțat, con. 
cursul va cuprinde trei secții: 
vioară, pian și o secție specială 
privind cea mai bună interpretare 
a Sonatei a IlI-a în la minor de 
George Enescu. El se va desfășura 
în trei etape: două etape elimi. 
natorii și una finală în care can
didatul va fi acompaniat de orche
stră. La acest concurs vor. parti
cipa tineri violoniști și pianiști 
care nu depășesc vîrsta de 33 de 
ani pînă la 31 decembrie 1958.

Din roadele colectivizării
5

l
Colectivizarea în întregime a 

agriculturii raionului Negru Vo
dă din regiunea Constanta a 
dat un impuls mai mare ac
țiunii de cîștigaare a noi tere
nuri. Prin desființarea răzoate- 
lor, printr-o mai rațională or
ganizare a teritoriului și des
ființarea a numeroase drumuri 
inutile, precum și prin desțe
lenirea unor pîrloage și fîșii 
de-a lungul liniei ferate și șo
selelor pînă acum nelucrate s-a 
dat agriculturii raionului o su
prafață cultivabilă de 7.000 
hectare.

Colectiviștii din satul Co
roana au cîștigat în acest fel 
aproape 100 ha., cei din comu
na Chimogeni au arat și însă-

mînțat cu plante furajere și po- V 
rumh peste 30 hectare obținute 4 
prin desființarea haturilor, im 
colectiviștii din comuna Negru 
Vodă au cultivat in acest an j 
cu porumb încă 15 ha. dohîn- $ 
dite prin desființarea răzoare- * 
lor și a unor drumuri inutile. i

Raportată la producția me- # 
die pe raion obținută în acest 
an suprafața cîștigată în raio- 
nul Negru Vodă prin desfiin- 4 
țarea haturilor și printr-o mai 
bună organizare a teritoriului, J 
reprezintă un surplus de cereale '/ 
de aproape 9.400.000 kg. griu J 
sau un surplus de peste 3 
16.000.000 kg. porumb.

(Agerpres). %



In slujba păcii 
și socialismului

A 13-a ANIVERSARE 
A ELIBERĂRII ALBANIEI 

TELEGRAMA

Comunicatul P. S. U. G.

O chemare giuternică 
la coexistență pașnică

BERLIN 28 (Agerpres). — 
A.D.N. transmite:

La 28 noiembrie, ziarul „Neues 
Deutschland", organul central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, a publicat un comunicat 
în legătură cu cea de-a 34-a ple
nară a C.C. al P.S.U.G., care a 
avut loc la 27 noiembrie a.c., pre
cum și hotărîrea cu privire la 
rezultatele convorbirilor care au 
fost purtate de reprezentanții par
tidelor comuniste și muncitorești

frățești, care s-au aflat la Mos
cova cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Comitetul Central al P.S.U.G. 
— se arată în comunicat — a a* 
probat în unanimitate activitatea 
delegației de partid condusă de 
Walter Ulbricht, prim secretar al 
C.C. al P.S.U.G., precum și docu
mentele adoptate la consfătuirile 
de la Moscova ale partidelor co
muniste și muncitorești.

Externe 
Albania

Dv.

Ministrului Afacerilor 
al Republicii Populare

Tovarășul BE HAR SH1YLLA
Cu ocazia celei de-a Xlll-a aniversări a eliberării patriei

vă rog să primiți, tovarășe ministru, un călduros salut șl 
urări de noi succese pentru înflorirea continuă a Irumoasel 
Dv. țări, Republica Populară Albania, pentru colaborarea rod
nică intre țările noastre socialiste și apărarea păcii.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romine 

ION GHEORGHE MAURER

Convorbirea lai N. S. Hrușciov Raportul tov. W. Gomulka

cu ziariștii americani
W. R. Hearst, F. Connif și R. Considine

VARȘOVIA 28 (Agerpres).
P.A.P. transmite:

La 28 noiembrie a avut loc Ia 
Palatul Culturii șl Științei din 
Varșovia o ședință a activiștilor 
cu munci de răspundere ai C.C.

al P.M.U.P. șl din Varșovia 
voievodatul Varșovia.

Cu acest prilej Wladislaw Go. 
mulka, prim secretar al P.M.U.P. 
a prezentat un raport intitulat 
„Despre rezultatele consfătuirii 
partidelor comuniste și muncito
rești de la Moscova".

și

Vaooeocot. ocooococoooceo eoooooooooooaoooooooooa

MOSCOVĂ 28 (Agerpres), — TASS transmite : W, R. Hear ii ; 
— junior, redactorul-șef ți proprietar al trustului de ziare ; 
„Hearst Newspapers** ți proprietar al Agenției de informații In- . 
ternational News Service, a rugat pe N. S. Hrușciov, prirnsecre- ; 
tar al C.C. al P.C.U.S., să-l primească pentru o convorbire.

La 22 noiembrie N. S. Hrușciov a primit pe W. R. Hearst și ! 
pe ziariștii americani F. Connif ți R. Considine care l-au însoțit ! 

; și a avut cu ei o convorbire pe care o publicăm prescurtat, ;
OOOOOOOOOOC 0000000090301 3030000000000000000000»'

«

In problemele 
întîi încredere,
La început, convorbirea a-a 

axat în special pe problemele 
dezarmării, insistîndu-se îndeosebi 
asupra chestiunii privind inspecția 
internațională. N. 5. Hrușciov a 
arătat pe larg ziariștilor ameri
cani poziția pe care se situează 
Uniunea Sovietică în problema 
dezarmării, repetatele ei propu- 
neri constructive.

Vorbind despre problema Ins* 
pecției internaționale, N. S. Hruș
ciov a arătat câ Uniunea Sovietică 
consideră că mai întîi trebuio să 
se realizeze încrederea între țări 
iar apoi să se instituie inspecția 
și nu invers cum pun S.U.A. a- 
ceasta problemă.

DACA SE CONSTITUIE IN
SPECȚIE FĂRĂ ÎNCREDERE — 
a continuat N. S. Hrușciov — A- 
CEASTA NU VA MAI FI O IN- 
SPECȚIE. In condițiile unor re
lații nesănătoase între țări o ase
menea inspecție se transformă 
într-o recunoaștere pentru alege
rea momentului cel mai prielnic 
uneia sau celeilalte părți în ve
derea săvîrșirii unei agresiuni. Noi 
nu ne gîndim la nici un fel de 
atac agresiv și, desigur, nu vom 
accepta o asemenea inspecție. Dar 
dacă între țări se vor crea con
diții de încredere reciprocă, a- 
tunci instituirea inspecției nu va 
mai prezenta nici un fel de difi
cultăți.

Dacă, de exemplu, ar fi necesar 
să se instituie o inspecție recipro
că între Uniunea Sovietică și 
India, am accepta orice inspecție, 
deoarece considerăm că India este 
o țară iubitoare de pace, întrunit ea 
nu plănuiește nimic împotriva noas
tră, la fel cum noi nu plănuim 
nimic împotriva ci. De aceea o a- 
semenea inspecție n-ar provoca 
neliniștea guvernului sovietic, a 
poporului sovietic. Cînd însă nu
meroși oameni de stat și politici 
din Statele Unite ale Aniericii și 
generalii dumneavoastră, care vor
besc atît de mult despre preten
țiile lor la dominația mondială și 
fac declarații fățișe despre planu
rile lor de agresiune militară îm
potriva Uniunii Sovietice, cer 
totodată adoptarea imediată a 
propunerilor lor cu privire la in
stituirea inspecției pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, aceasta se înțe
lege, că noi nu putem accepta.

Aceasta înseamnă doar a da po
sibilitate serviciului de spionaj 
militar american să siringă infor
mațiile care îi sînt necesare pen
tru pregătirea unui atac împo
triva țării noastre. Conducătorii 
dumneavoastră declară în mod 
public că ei, dispunînd de baze 
militare în jurul Uniunii Sovie
tice, pot șterge de pe suprafața 
pămîntului țara noastră cînd o vor 
socoti necesar. D voastră știți cît 
de mult și de nechibzuit se laudă 
anumite personalități din S.U.A. și 
mai ales unii dintre generalii 
dumneavoastră. Totodată ei spun 
— dați-ne dreptul să inspectăm 
teritoriul Uniunii Sovietice. A-

dezarmării — 
apoi inspecție !
ceasta oare le este necesar în 
scopuri pașnice ? Desigur că nu 1 
Cine va crede că o asemenea in
specție este necesară pentru cauza 
păcii, pentru realizarea unei mari 
încrederi între țări, în actuala 
atmosferă a cursei înarmărilor, a 
psihozei războinice și a neîncre
derii ?

Noi considerăm și ne situăm în 
prezent pe poziția că trebuie 
create condițiile pentru a ex
clude un atac prin surprin
dere al unor țări împotriva altora, 
in acest scop noi am propus să 
se instituie următorul fel de in
specție x să se înființeze pe baze 
reciproce posturi de control în 
primul rînd la nodurile feroviare, 
pe șosele, în porturi, iar apoi și 
pe aerodroame. înființarea a 
cestor posturi de inspecție nu este 
pretutindeni necesară, ci în anu
mite zone, dacă vorbim în limbaj 
militar —- la liniile de plecare, 
pentru a nu se da posibilitatea 
unei țări sau alteia să acumuleze 
forțe în vederea unui atac priu 
surprindere. Am acceptat de ase
menea instituirea unei inspecții 
aeriene la 800 de kilometri de o 
parte și de alta a liniei care des
parte dispozitivul trupelor noastre 
de ccl al trupelor puterilor occi
dentale din Germania. Noi ne 
aflăm și acum pe aceeași poziție, 
sintem de acord cu asemenea mă
suri. Dar Statele Unite ale Ame
ricii, Anglia și Franța nu acceptă 
aceste propuneri. Contribuie oare 
aceasta la stabilirea unei mai 
mari încrederi între părți ?

W. R. HEARST : O scurtă în
trebare. Probabil că tocmai a- 
ceasla ați subînțeles cînd ați spus 
că Rusia a acceptat o serie de 
propuneri, iar apoi că țările oc
cidentale au renunțat la propriile 
lor hotărîri.

N. S. HRUȘCIOV s Nu numai 
aceasta. Amintiți-vă chiar și de 
propunerile cu privire la nivelul 
forțelor armate. în propunerile 
puterilor occidentale s-a spus în
tîi că ar fi indicat ca cele trei 
puteri și anume U.R.S.S., S.U.A. 
și R.P. Chineză să aibă forțe ar
mate cu un efectiv între un milion 
și un milion și jumătate de oa
meni. Anglia și Franța — pînă la 
650.000. în discuțiile ulterioare 
reprezentantul american, dl. Stas
sen, a citat cifre care diferă în- 
trucîtva și anume : cele trei pu
teri—U.R.S.S., S.U.A. și R.P.Chi
neză pot avea forțe armate cu un 
efectiv de pînă la 2,5 milioane oa
meni, Anglia și Franța — cîte 
750.000 de oameni. Cu această 
propunere a d-lui Stassen au fost 
de acord reprezentanții Angliei și 
Franței și totuși CÎND NOI AM 
ACCEPTAT ACEASTA PROPU
NERE STATELE UNITE ALE 
AMERICII Șl FRANȚA AU RE
NUNȚAT LA PROPRIILE LOR 
PROPUNERI. Cum se explică 
toate acestea ?

W. R. HEARST : Da. îmi a- 
mintesc de aceasta.

Lupta pentru apărarea păcii- 
cea mai importantă sarcină 

în întreaga lume
F. CONNIF : îngăduiți-mi să

vă pun o întrebare. Vorbiți despre 
necesitatea îmbunătățirii relațiilor 
dintre toate țările. Cum va. putea 
atunci contribui la o asemenea 
îmbunătățire tonul oarecum aspru 
care se remarcă in Declarația 
consfătuirii liderilor comuniști 
dată publicității la 22 noiembrie?

N. 8. HRUȘCIOV ; Nu înțeleg 
la ce anume din această Declara
ție se refera domnul Connif c»H- 
fieînd-o aspră. în ea sînt ex
puse pozițiile partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socialiste 
și concepțiile lor. Toate acestea 
decurg din programele, din statu
tele acestor partide, din învățătură 
niârxist-leninistă. care stă la baza 
activității partidelor noastre. în 
această declarație de altfel nu su 
fost expuse nici un fel de teze 
aspre. Dimpotrivă în ea se arată 
că PARTIDELE COMUNISTE .Șl 
MUNCITOREȘTI CONSIDERĂ 
LUPTA PENTRU PACE CA SAR
CINA LOR PRIMORDIALA. CA 
ACESTE PARTIDE VOR LUPTA 
PENTRU A ASIGURA COEXIS

TENȚA PAȘNICA A ȚARILOR 
CU ORÎNDUIR1 DE STAT, PO
LITICE Șl SOCIALE DIFERITE. 
În fața partidelor comuniste stă 
sarcina de a lupta pentru asigu
rarea păcii în întreaga lume. Nu 
înțeleg ce este aspru în aceasta ?

F. CONNIF : Mi s-a părut, de 
pildă, că in această Declarație 
unele referiri la Statele Unite ale 
Aniericii vor fi probabil conside
rate în S.U.A. ca exprimate in
tr-un limbaj neprietenos. Nu 
vorbesc despre orientarea funda
mentală a Declarației care oglin
dește firește concepțiile partidelor 
comuniste, ci vorbesc de faptul că 
asemenea referiri la S.U.A. vor fi 
interpretate în țara noastră drept 
o acțiune nu tocmai prietenoasă 
față de ea.

N. S. HRUȘCIOV a răspuns 
printre altele î Nu înțeleg de ce 
Statele Unite ale Americii trebuie 
să interpreteze aceasta ca o ac
țiune neprietenoasă. în Declarație 
sînt expuse pozițiile partidelor 
care luptă pentru construirea so
cietății socialiste. Și, firește că

pozițiile noastre socialiste nu sînt 
pe placul anumitor cercuri din 
S.U.A. care conduc partide avînd 
poziții capitaliste opuse. Noi nici 
ou ne așteptăm ca ele să salute 
această Declarație, deoarece pozi
ția partidelor comuniste și munci
torești, expusă în Declarație, și 
poziția partidelor burgheze — 
sînt poziții ideologice opuse.

In ceea ce privește Declarația, 
ea este pătrunsă în întregime de 
tendințe pașnice, vorbește despre 
necesitatea coexistenței pașnice a 
statelor, cheamă toate forțele iu
bitoare de pace la lupta împotri
va primejdiei izbucnirii unui nou 
război, în ea se spune că ÎN PRE
ZENT CEA MAI IMPORTANTA 
SARCINA ÎN ÎNTREAGA LUME 
ESTE LUPTA PENTRU APĂRA- 
REA PĂCII, că partidele comu
niste și muncitorești năzuiesc 
spre acțiuni comune pe scara cea 
mai largă cu toate forțele iubi
toare de pace, cu toți cei care nu 
vor război.— Există oare în a- 
ceasta vreo nuanță de asprime sau 
de neprietenie la adresa Statelor 
Unite ale Americii ?

R. CONSIDINE : Permite- 
ți-mi și mie să vă pun o între
bare: Această nouă Declarație 
domină literalmente în prezent 
gîndurile oamenilor, E clar că a- 
ceastă Declarație este un indiciu 
al unității de vederi a socialiști
lor și comuniștilor. Este neîndoiel
nic și faptul că ea va fi interpre
tată în mod diferit în diverse 
țări. Care sînt după părerea dv., 
cele trei puncte principale pe 
care le conține această Declara
ție ?

N. S. HRUȘCIOV t Declarația 
este un document important in 
care și-a găsit expresia o sferă 
destul de vastă de probleme. Se 
vede că dv. nu ați citit-o bine. 
Dacă ați fi citit-o cu atenție ați fi 
observat cu ușurință în ea prin
cipiile fundamentale, principale. 
Firește că unii oameni vor inter
preta într-un fel aceste principii, 
iar alții — în altfel. Dacă vă voi 
spune părerea mea despre cele 
trei puncte principale cuprinse în 
Declarație se poate ca părerile 
noastre să nu coincidă.

R. CONSIDINE : Voi citi cu 
atenție Declarația și o voi învăța 
neapărat pe de rost,

N. S. HRUȘCIOV : Acestea nu 
sînt versuri pentru a fi învățate 
pe de rost, trebuie să înțelegi 
sensul acestui Document.

F. CONNIF : Mi se pare că 
încă Lenin spunea că simplitatea 
duce la o mai bună înțelegere. 
De aceea citind acest Document 
am încercat să-l simplific oarecum 
și astfel să-l ajut pe cititorul no
stru să-l înțeleagă, deoarece este 
clar că cititorii noștri nu se vor 
putea descurca singuri în acest do
cument uriaș.

N. S. HRUȘCIOV : Veți face nn 
lucru util dacă veți studia bine 
Declarația și dacă veți înțelege 
just principiile ei fundamentale. 
Dar nu-mi vine să cred că veți 
aduce la cunoștința cititorilor 
d-voastră principiile fundamentale 
ale Declarației în sensul în care 
sînt expuse acolo. Doar dv. vă 
situați pe cu totul alte poziții i- 
deologice. De aceea nu prea pot 
să cred în obiectivitatea dv.

Ați manifesta obiectivitatea cu
venită, d-le Hearst, dacă ați pu
blica în întregime această Decla
rație în presa dv. și ați da astfel 
cititorilor dv.. întregii opinii pu
blice americane, posibilitatea să 
citească și să se orienteze singuri 
în conținutul acestui document. 
Atunci ei ar putea să judece sin
guri ce se potrivește și ce nu se 
potrivește cititorului american 
și-ar putea face o idee despre a- 
cest document nu pe baza unei 
expuneri unilaterale, adesea ten
dențioase, prezentată dintr-o a 
treia mînă, ci direct, citind De
clarația în original. Vă încredin-, 
țez că astfel ați face cel mai bun' 
serviciu cititorilor dv. Putem spe
ra că veți publica Declarația ?

W. R. HEARST : Aș vrea să 
spun cinstit că publicațiile trustu
lui nostru de ziare . nu publică 
deobicei integral documente atît 
de vaste. Aceasta o fac ziare ca 
„New York Times**, „New York 
Herald Tribune** și alte cîteva 
ziare care au un volum mai mare 
decit al ziarelor noastre. Uneori 
nu publicăm în întregime nici de
clarațiile cele mai substanțiale ale 
președintelui nostru, care țin 39 
de minute sau o oră. Așa dar nu 
putem promite că ziarele noastre 
vor publica în întregime un docu
ment atît de mare. Pot însă ■ să, 
vă încredințez că ne vom strădui', 
cu cea mai mare sinceritate să re
zumăm, așa cum o facem deobicei, 
cele mai importante aspecte ale 
acestei declarații și apoi vom da, 
ca deobicei, din partea redacției 
comentariile noastre.

R. CONSIDINE : Punîndu-vă 
întrebarea am încercat să-mi dau 
seama care este punctul dv. de

vedere în legătură cu principalele 
puncte ale Declarației,

W. R. HEARST x Aceasta ne 
poate ajuta să înțelegem mai bine 
Declarația și va ajuta în aceeași 
măsură poporul american să se 
descurce mai bine în ea. Aveți 
dreptate—nici noi n-am reușit încă 
să citim în întregime Declarația ci 
am citit doar cîteva știri despre 
Declarație care au fost trimise as
tăzi în Statele Unite pe la ora
4- 5 dimineața. De aceea impresia 
noastră despre această Declarație 
nu se bazează pe studierea ei 
complectă ; am acordat mai multă 
atenție la ceea ce se spune în De
clarație despre Statele Unite și 
din aceasta am tras concluzia că 
în Declarație se vorbește într-o 
formă cam aspră despre țara noa
stră. Sar putea ca atunci cînd 
vom cunoaște în întregime docu
mentul să ajungem la o altă con
cluzie. Vă încredințez că dacă 
greșim, ne vom îndrepta greșala 
și ne vom strădui să expunem in 
mod obiectiv esența documentului.

N. S. HRUȘCIOV * Aceasta ar 
fi bine deoarece ar contribui la 
realizarea unei mai mari înțele
geri reciproce.

în ceea ce privește politica 
cercurilor guvernante ale Statelor 
Unite ale Americii, bineînțeles 
că nu sîntem de acord cu rolul 
pe care îl pretind S.U.A. — do
minația mondială. Elementul prin
cipal al Declarației este preocu
parea pentru dezvoltarea țărilor 
socialiste, pentru asigurarea coexis
tentei pașnice cu toate țările care 
au orînduiri de stat și sociale di
ferite de țările socialiste. Repet, 
elementul principal al Declara
ției este cea mai sinceră dorință 
a partidelor noastre de a asigura 
n pace trainică și îndelungată în 
lumea întreagă.

R. CONSIDINE î Permiteți-mi 
să vă mai pun o întrebare. Am 
observat că reprezentanții Iugo
slaviei nu au semnat Declarația.
5- au depus oarecari eforturi pen
tru a se convinge Iugoslavia să 
semneze acest document ?

N. S. HRUȘCIOV : Ești absolut 
liber să-ți pui sau nu semnătu
ra pe un document. Fiecare țară 
hotărăște în mod independent în 
problema dacă va participa sau 
nu la elaborarea unui document. 
Reprezentanții Iugoslaviei n-au 
participat la elaborarea Declara
ției. Tot ei vor fi aceia care vor 
hotărî asupra atitudinii față de 
acest document. în ce privește po
litica guvernului iugoslav și a 
partidului comuniștilor din Iugo
slavia, ea este expusă în cunoscu
ta declarație făcută de tov. Kar- 
delj la sesiunea jubiliară a Sovie
tului Suprem și în articolul preșe
dintelui Iugoslaviei, tov. Tito, ; 
care a fost publicat de „Pravda". 
Considerăm ca poziția Iugoslaviei 
în problema relațiilor de priete
nie cu Uniunea Sovietică este 
destul de bine expusă în aceste 
documente.

Celălalt document — manifes
tul Păcii — care va fi publicat în 
presă la 23 noiembrie și care a 
fost adoptat de toate partidele 
comuniste și muncitorești, este 
semnat și de Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia.

R. CONSIDINE : In declarație 
se vorbește despre necesitatea men
ținerii și întăririi organizației 
Pactului de la Varșovia. înseamnă 
oare aceasta că Uniunea Sovieti
că va aproviziona țările care fac 
parte din acest pact cu armamen
tul cel mai modern inclusiv cu 
armament atomic și alt armament 
inventat recent, în scopul întări
rii acestei organizații ?

N. S. HRUȘCIOV x Firește că 
această problemă nu a putut fi 
discutată la consfătuire deoarece 
ea se referă la domeniul 
militar, iar militarii nu au 
participat la consfătuire. Dacă ar
matele țărilor semnatare ale Tra
tatului de la Varșovia vor fi în
zestrate-cu armament modern, in
clusiv cu rachete cu încărcături 
atomice și cu hidrogen, aceasta 
va depinde de situația și de linia 
pe care o vor adopta și o vor ur
ma țările care fac parte din blocul 
Atlanticului de nord. în afară de 
aceasta arma,rachetă de care dis
pune Uniunea Sovietică este des
tinată să fie* folosită de pe pro
priul ei teritoriu, astfel îneît la 
noi nu se pune problema stocării 
obligatorii a acestei arme în țările 
Tratatului de Ia Varșovia. Noi a- 
vejn și rachete cu rază apropiata 
de acțiune. Unitățile noastre mili
tare care se află în Republica De
mocrată Germană, dispun firește 
de toate tipurile de arme necesare 
capacității lor de luptă, pentru a 
respinge orice atac al agresorilor.

R. CONSIDINE. Aș dori să 
precizați ce unități militare aveți 
în vedere — ale armatei sovietice 
sau ale armatei est-germane ?

N. S. HRUȘCIOV : Se înțelege 
că ale armatei sovietice.

(Continuare în nr. viitor 
al ziarului)

Text prescurtat. Subtitlurile și 
sublinierile aparțin redacției.

O. N. U

Examinarea problemei algeriene
NEW YORK 28 (Agerpres). —

La 27 noiembrie Comitetul Poli- gt 
tic al Adunării Generale a O.N.U. fr 
a început examinarea problemei 
algeriene. Această problemă a fost 
ridicată de delegațiile a 22 de țări 
din Asia și Africa și a fost inclusă 
pe ordinea de zi a Adunării, cu 
toată împotrivirea Franței și a ce
lorlalte puteri coloniale.

Cu toate că întreaga lume știe 
că guvernul francez încearcă să 
înăbușe mișcarea de eliberare na
țională a poporului algerian cu 
ajutorul armatei sale cu un efectiv 
de 500.000 de oameni, ministrul 
Afacerilor Externe al Franței, Pi- 
neau, care a luat cuvîntul la dis
cuții, a încercat să prezinte lucru
rile ca și cum Franța ar face totul 
pentru a pune capăt războiului 
din Algeria prin tratative. El a 
declarat însă imediat că Franța 
nu poate să ducă tratative cu con
ducătorii insurgenților și consideră 
de asemenea ca fiind inacceptabile 
tratative pe baza recunoașterii in-

dependenței sau suveranității Al
geriei. Cu alte cuvinte guvernul 

francez este gata să ducă „tratati
ve** numai cu privire la capitula
rea forțelor de eliberare națională 
pe care nu o poate obține prin 
forța armelor.

La sfîrșitul ședinței delegații 
Egiptului și Siriei au dat scurte 
răspunsuri la cuvîntarea lui Pi- 
neau. Reprezentantul Egiptului, 
Lutfi, arătînd că va răspunde ulte
rior delegatului francez la fondul 
discursului său, a declarat că acu
zațiile aduse Egiptului și altor 
state arabe nu sînt prin nimic de
monstrate și nu corespund reali
tății.

Reprezentantul Siriei a subliniat 
că mișcarea de eliberare națională 
din Algeria este o mișcare de 
masă a poporului care este ferm 
hotărît să obțină independența.

Lucrările Comitetului Politic 
vor fi reluate la 29 noiembrie.

j VA e WE O RM A WD < IM t
VARȘOVIA. în cea de-a 7-a zi 

a vizitei sale în R.P. Polonă dele
gația Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne s-a deplasat de la 
Poznan.

Seara delegația Marii Adunări 
Naționale s-a întors la Varșovia, 
încheind astfel vizita în diferite 
voievodate și localități din cu
prinsul Poloniei.

PARIS 28 (Agerpres). — In 
după-amiaza zilei de 28 noiem. 
brie in Adunarea Națională Fran
ceză au fost reluate dezbaterile in 
problema algeriană.

Agenția France Presse mențio
nează că atît votui cu privire la 
chestiunea încrederii in legătură 
cu „legea cadru", cît și votul cu 
privire la chestiunea încrederii in 
legătură cu legea electorală pen
tru Algeria vor avea loc în Adu
narea Națională la 29 noiembrie, 
„angajînd însăși existența guver
nului".

MOSCOVA. La 28 noiembrie, 
Mihail Prifti, ambasadorul Repu
blicii Populare Albania, a oferit o 
mare recepție cu prilejul celei

de-a 45-a aniversări de la pro
clamarea independenței și cu pri
lejul celei de-a 13-a aniversări a 
eliberării Albaniei.

HELSINKI. La 28 noiembrie 
U Kekkonen, președintele Repu
blicii Finlanda a însărcinat pe R. 
von Fandt, director general al 
Băncii finlandeze să formeze un 
guvern extraparlamentar de spe
cialiști. Von Fandt a primit a- 
ceastă însărcinare.

WILNIUS. — Anul acesta tn 
Lituania s-au obținut cite 6.5 kp 
de unt pe cap de locuitor, adică 
cu 2.7 kg. mal mult decit canti
tatea de unt care s-a produs anul 
trecut în S.U.A. pe cap de locui
tor.

NEW YORK. — Agenția Asso
ciated Press relatează că într.o lo 
calitate 
Orleans 
în mod 
au fost 
care au 
rafale dintr.un automobil în plină 
viteză. Toți negrii au fost răniți. 
Poliția a anunțat că ,,nu a putut4* 
descoperi pe criminali.

din apropiere de New 
șapte negri care discutau 
pașnic în fața unui local 
atacați de ,,necunoscuți“ 

tras asupra lor mai multe

Cocktail oferit de ambasadorul 
la București

niștrl. conducători ai organizați
ilor obștești, oameni ai științei 
și artei, ziariști.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice 
București și alți 
corpului diplomatic.

Ambasadorul R. P. Albania, 
Miha Lako și președintele Consi
liului de Miniștri al 
mine. Chivu Stoica.

Și 
cele 
’prietenie între 
lumii.

R. P. Albania
Joi după-amiază Miha Lako, 

ambasadorul R. P. Albania Ia 
București, a oferit în saloanele 
Casei Centrale a Armatei, un 
cocktail cu ocazia celei de a 
45-a aniversări a proclamării in
dependenței Albaniei și a celei 
de-a Xlll-a aniversări a eliberă
rii țării de sub jugul fascist.

Au participat tovarășii: Chi- 
vu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Draghici. Dumitru Co- 
liu, I. Fazekaș, Al. Bîrlădeanu, 
Gherasim Popa, 1. Gh Maurer, 
ministrul Afacerilor Externe, 
membri al C.C. al P.M.R., mi-

pentru prietenia 
rodnică dintre 
pentru pace și 
toate popoarele

acreditați la 
membri ai

R. P. Ro- 
au toastat 
colaborarea 

două țări,

Simpozion
de-a !3-a ani- 
Albaniei de

Cu prilejul celei 
versări a eliberării 
sub jugul fascist, și a celei de-a 
45-a aniversări a proclamării in
dependenței naționale, joi seara 
a avut loc în aula Biblioiecii cen
trale universitare din Capitală un 
simpozion cu tema „Prin Albania

nouă —• la cea de-a 13-a aniver
sare**.

Au conferențiat acad. prof. E- 
mil Petrovici și prof. E. Cahana.

După conferință a fost prezen» 
tat filmul „Scanderbeg**, produc
ție sovieto-ulbaneză.

(Agerpres)

Cinstirea lui Iacub Kolas
La Casa prieteniei romino-so- 

vietice A R.L.U.S. a avut loc /oi 
după-amiază, o adunare cu prile. 
ful împlinirii a 75 de ani de la 
nașterea marelui scriitor bielorus 
lacub Kolas.

Adunarea a fost deschisă de 
scriitorul Eusebiu Camilar, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne Despre viața șl one. 
ra marelui poet bielorus lacub Ko. 
las, a conferențiat poetul Eugen

Frumă. laureat al Premiului de 
Stat.

In continuare artiștii Ion Mano- 
lescu, artist al poporulyl, laureat 
al Premiului de Stat. Pory El- 
terle. laureat ai Premiului de Stat 
și Nlcu Dimitriu. artiști emeriti al 
R. P. Romîne au citit din versurile 
scriitorilor bieloruși lacub Kolas 
și lanca Kupala.

(Agerpres)

Scurte știri sportive
Tn afara meciului C C.A .Borusia 

Dortmund, miercuri s-au disputat 
în cadrul cupei campionilor Euro
pei alte trei întîlniri. La Glasgow 
echipa italiană F. C. Milano a în
vins pe campioana Scoției Glasgow 
Rangers cu 4 — 1 (0-1). Returul a- 
cestui meci va avea loc la Milano 
la 11 decembrie.

Campioana Olandei, Ajax Ams. 
terdani, a cîștigat cu 1-0 cel de-al 
doilea meci împotriva lui Wisrnut 
Karl / 
pentru 
sfîrșit

Sevilla a tnvins cu 4-0 echipa da
neză Aarhus.

Marx-Stadt
i sferturile 

campioana
și s-a calificat 
de finală în 
Spaniei. F. C.

★

în sala de sport Dinamo a avut 
loc joi după-amiază revanșa întîi. 
nirilor de volei dintre echipele se
lecționate ... .
formațiile Dinamo București 
leibaliștii romini au cîștigat și de 
data aceasta ambele întîlnin : ia 
fete cu 3J) (15-5; 15-13; 15.13) șl 
la băieți 
15.10).

AZI, LA B
Legate în piele pe rafturile bi

bliotecii de la castelul Bran ■— 
fostă reședință regală, azi unul din 
muzeele patriei — se înșiră 4 mii 
de volume. Cele mai multe sînt 
cărți în limbi străine. Eminescu, 
Coșhuc, Creangă și ceilalți clasici 
ai literaturii romîne nu ocupă nici 
cel mai modest loc în această bi-

in acest an eleve și iauCuriozitatea lor e firească. Aceste fetițe din R. P. Chineză, au devenit 
cunoștință cu interes de rechizitele școlare.
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ale orașului Berlin șl
Io.

tot cu SJ) (IS-S; MZ

RAN
alcătuită după gustulbliotecă alcătuită după gustul 

„maiestății" sale căruia i-a apar
ținut pe vremuri. Din 4 mii de vo
lume numai 50 de cărți în limba 
romînă, iar printre acestea la loo 
de frunte: „Rezultatul Recensă- 
mîntului privind bogățiile țării".., 
pe care Hohenzollernii le-au ex
ploatat cu pasiune.

In anii republicii populare, în 
așezarea muntenilor de la Bran, 
sub zidurile bătrînului castel, a 
luat ființă un cămin cultural a 
cărui bibliotecă posedă mai multe 
cărți decît Castelul Bran. Operele 
clasicilor literaturii noastre dispre
țuite de monarhie și de protipen
dada vremii și ascunse poporului 
pentru care au fost scrise, se află 
la loc de cinste în această biblio
tecă sătească; ele pot fi întîlnife 
și în casele cele mai îndepărtate, 
ca pretutindeni tn țară.

INFORMAȚII
Miercuri a plecat spre Sofia o 

delegație a Academiei R. P. Ro. 
mine, oare urmează să studieze în 
comun cu Academia bulgară de 
științe o serie de probleme din do. 
meniul agriculturii. filozofiei, is. 
toriei, lingvisticii și medicinei. De
legația este formată din acad, 
prof. P. Constantinescu.lașl, con
ducătorul delegației, acad. C. I. 
Gulian, prof. dr. Gh. Lupașcu și 
prof. Al. Priadcencu, membri co. 
respondenți ai Academiei R. P. 
Romîne.

(WSEM&TOMMlFE)
Gervalse - PATRIA. I. C. FRI

MU, ALEX. SAHIA, MIORIȚA : 
Ulisse - REPUBLICA. V. ALEC. 
SANDRl, BUCUREȘTI, ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE. I MAI, 
LIBERTĂȚII ; Intîlnire la bal
- MAGHERU, N. BALCESCU ; 
Străbătînd Parisul - ELENA PA
VEL : Sacrificiul de Anul Nou — 
LUMINA ; Povestea micului coco
șat — CENTRAL ; Don Quijotte
- VICTORIA. 23 AUGUST: Poe
tul — DOINA ; Yves Montând, 
Cîntecele Parisului - MAXIM 
GORKI ; Celcaș - TIMPURI NOI: 
Fedra - TINERETULUI ; Asasini 
fără voie — GH DOJA ; Moulin 
rouge - ALEX POPOV ; Tn Ocea. 
nul Pacific - GRIVIȚA : Călătorie 
în tinerețe - CULTURAL : Căile 
dragostei - VASILE ROAITA ; 
Aleksandr Nevski — UNIREA ; 
Trandafirii lui Allah — CONST. 
DAVID, DONCA SIMO; Camelia
- FLACARA ; Malva - ARTA : 
Odată în viată - MUNCA : Trente 
abrupte - MOȘILOR. G. COS. 
BUC ; Vreau să cînt — ILIE 
PINTIL1E ; Căpitanul din Ko-ln — 
M. EMINESCU ; Mazurca dragos. 
tei - VOLGA. ALIANȚA; Legenda 
din Polesia - OLGA BANCIC ; 
Păianjenul de aur—AUREL VLAI- 
CU ; Romeo si Julietta — BOLES. 
LAW BIERUT.


