
Proletari din toate țările, uniți-vă!

cîștigători 
ai întrecerii 

la însămînțări
La gospodăria colectivă 

„Filimon Sirbu** din Comu
na, regiunea Constanța, cum- 
pania agricolă de primăvară 
se desfășoară intens. In anul 
acesta colectiviștii și-au pro
pus să obțină recolte mai bo
gate la hectar fuță de anul 
trecut: peste 25.000 de kilo
grame sfeclă de zahăr la hec
tar, 1.600 kg. floarea-soare- 
lui, 2.000 kg. griu și 3.600 
kg. porumb boabe. O condi
ție esențială pentru obține
rea unor asemenea recolte 
este efectuarea însămînțărilor 
in timpul optim. Lucrările 
din prima urgență au fost 
încredințate de către condu
cerea gospodăriei celor două 
echipe de tineret conduse de 
Dumitru Borcan și Ion Nica, 
împreună cu brigada de trac
toare de la S.M.T. Chirno- 
geni, condusă de Stoica Con
stantin. După ce și-au stabi
lit măsurile pentru buna 
desfășurare a lucrărilor și pe 
care le-au discutat cu preșe
dintele gospodăriei Nicolae 
Hudițeanu și cu Ion Stanciu, 
secretarul organizației de 
partid, tinerii au început lu
crul. Din prima zi cele două 
echipe s-au provocat la între
cere: cine lucrează mai re
pede și mai bine. La această 
întrecere au luat parte și 
tractoriștii, care deservesc 
gospodăria de 10 ani. Ei cu
nosc la fel de bine ca și co
lectiviștii toate tarlalele 
culturile de toamnă și 
primăvară, planul de produc
ție al gospodăriei. Tinerii 
colectiviști și tractoriști au 
folosit fiecare zi și oră bună 
de lucru. Ei au însămințat 
mustul zăpezii 134 hectare 
borceag, 80 ha. de ovăz, 
ha. mazăre, 70 ha. fin, 
ha. măzăriche, 20 ha. in, 
ha. orz de primăvară, 20 ha. 
coleandru, au fost grăpate 
600 hectare de griu de toam
nă, 100 ha. de rapiță și 800 
ha. ogoare. De asemeni, au 
fost administrate îngrășămin
te naturale pe o suprafață de 
40 ha. Apoi ei au trecut la 
insămînțatul celor 30 ha. de 
sfeclă de zahăr și 150 ha. 
floarea-soarelui. Încă din zo
rii zilei, tinerii, îndrumați 
permanent de comuniștii 
Gheorghe Joian și Cerbu Ef’ 
tenie, pornesc pe cimp fie
care ștind dinainte treburile 
pe care le au de făcut. Unii 
pornesc cu căruțele încărcate 
cu saci cu sămință, alții mi- 
nuiesc mașinile de însămin
țat. Munca se desfășoară in
tens, fără contenire. Din do
rința de a afla cum stau 
„adversarii* de pe tarlaua de 
alături adesea Ion Nica, șe
ful echipei l a se apropie 
de Dumitru Borcan, șeful ce- 
ceilalte echipe cu care e în 
întrecere și încearcă să-l des
coase :

— Mai ai. Dumitre?
— Uite, cîteva brazde și 

gata. Apoi trec la floarea- 
soarelui, răspunde scurt a- 
cesta.

A doua zi după ce au fost 
insămințate ultimele hectare 
de floarea-soarelui s a anun
țat că întrecerea a fost cîști- 
gată de echipa condusă de 
utemistul Dumitru Borcan. 
Șef de echipă de mai bine 
de 5 ani, Dumitru Borcan a 
căpătat multă pricepere și 
îndeminare in organizarea 
muncii. De la începutul cam
paniei și pină la sfirșitul ei 
el a fost permanent pe ma
șina de însămințat. Nimeni 
din brigadă n-a stat o clipă 
degeaba, timpul a fost folo
sit la maximum. Tractoarele 
și mașinile erau întotdeauna 
pregătite de seara, sămînța 
de asemenea era pregătită, 
fiecare tînăr știa ce trebuie 
să focă a doua zi. Toate a- 
cestea au făcut ca normele 
să. fie zilnic depășite cu cite 
6 și chiar 7 hectare față de 
plan.
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Au început tratativele
între N. S. Hrușciov

și Ch. de Gaulle

Tovarășul Vasile Marin, președintele G.A.C. „Octombrie Roșu*4 
din comuna Radu Vodă, raionul Lehliu, împreună cu brigadierul 
Ion Borta, șeful brigăzii a IV-a de tractoare, verificind adincimea 

arăturii făcută de tînărul tractorist Cojocaru Anghel.
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Un angajament 

ce nu stimulează

inițiativa tinerilor
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Consfătuire metodică

Din inițiativa Comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Mediaș 
de curind s-a organizat o 

consfătuire metodica a propa
gandiștilor de la învățămîutul 
politic U.T.M.

Cu această ocazie propagan
diști cu bogată experiență atl 
prezentat referatele: „Cum folo
sesc în activitatea de propagan
dist literatura politică și presa", 
„Cum mă pregătesc pentru semi
nar* și altele.

De asemenea. în cadru! cons
fătuirii s.au prezentat partici-

panților un jurnal vorbit-model 
cu tema „Poporul muncitor stă- 
pin al bogățiilor și frumuseților 
patriei noastre", precum și un 
colț metodic model.

Consfătuirea metodică organi
zată de Comitetul orășenesc 
U.T.M. Mediaș a constituit un 
prețios schimb de experiență în
tre propagandiștii de la 
Inîntul U.T.M.

Seară literară:

din acest
învăță- 
oraș.

V1NTILA 
tehnician
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„Poeții lumii cîntă pacea
In aceste zile la 

Casa de cultu
ră „Grigore

Preoteasa" a stu
denților din Bucu
rești are loc tradi
ționala tăcere în re- 
vistă a formațiilor 
artistice studențești 
la nivelul centrului 
universitar.

In fiecare seară, 
scena casei de cultu
ră răsună de cîntece- 
le și voioșia studen

formațiile 
: muzică 
popul a-ră, 

in.

ții or din 
de dansuri, 
ușoară și 
soliști, vocali și 
strumeniiști etc., care 
se întrec pdiHru ob
ținerea titlului de 
laureat.

într-una din aces
te seri studenții In
stitutului de arhitec
tură 
oferit 
studenți, 
dactice,

,Ion Mincu“ au 
spectatorilor 

cadre di- 
invitația o

G o s p o d a

ii

frumoasă seară de 
poezie intitulată sim
bolic „Poeții lumii 
cintă pacea".

Ri ia pe rînd, stu
denții Pufan Petre, 
Vincent Sandor, Bă
lan C., N. Munteanu, 
Costea Maria, Răduțu 
Tatiana și Ochinciuc 
M. au recitat poezii 
închinate păcii.

A. BRÎNZAN 
student

r l

Tinerii din întreprinderile o- 
rașului lași au o îndelun
gata experiență în lupta pen
tru economii. în anul care a 
trecut, mobilizați de organizații
le U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, tinerii din 
întreprinderile și instituțiile ora- 
șului au participat activ la 
realizarea celor 25.000 000 lei e- 
conomii peste plan. Tinerii mun
citori de la fabrica de Antibio
tice aii realizat circa 2.500.000 
lei, iar cei de la „Țesătură" peste 
330.000 lei etc.

Dar anul acesta ? Ce econonri 
vor realiza in producție tinerii 
muncitori din întreprinderile o- 
jașului lași ?

— Cifra exactă, ne spune tov. 
ing. Axinte Horicică, secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M. cu 
probleme economice, este de 
7.750.000 lei.

Reflectă care acest angajament 
posibilitățile reale ale tinerilor, 
a fost stabilit acest angajament 
în urina unei cercetări minuțioa
se a posibilităților de la fiecare 
loc de muncă ?

Să răspundem la aceste în
trebări prin cîteva exemple : în 
situația statistică de la comite
tul orășenesc U.T.M. se specifi
că că tinerii de la Atelierele 
C.F.R. „Ilie Pintilie" vor econo
misi peste plan 350.000 lei. Cum 
a fost stabilit acest angajament? 
Comitetul U.TJVL a fixat fără un 
studiu prealabil, fără consulta
rea tinerilor suma amintită 
pe care apoi a împărțit-o pe sec-

— •«—

ții stabilind ca acestea să fie an- 
gaja uenfele tinerilor. Se înțele
ge ca un asemenea stil de muncă 
nu stimulează inițiativa tineii- 
lor, nu-i antrenează în studieiea 
și descoperirea cailor care duc la 
economii. Din această pricină 
multe rezerve din munca unor 
brigăzi de tineret sint încă ne- 
vitrificate. La turnatorie, de 
pilda, s-a stabilit ca anul acesta 
tinerii sa ecouom.sea=ca juulu 
lei. Reflecta aceasta sumă posi
bilitățile reale aie tinerilor ?

— Dacă tinerii ar retopi prin 
muncă voluntară cenușa dc com
poziție — ne spune maistru! sec. 
ției — ar recupera lunar cir .a 3UU 
kg. de meia.e neferoase, ad ca 
4.500 lei. Intr-un an — 54.0u0
lei. Aceasta este o sursa pe care 
tinerii nu o valorifica încă. Nu e 
singura însă. Daca lunar s-ar re
cupera 5 kg. de cuie, intr-un an 
s-ar economisi aproximatv 250 
lei; alte cîteva sute pot fi eco
nomisite prin reducerea scursuri
lor de metal.

Și la secția a Il-a vagoane re
partizarea pe brigăzi s-a făcut 
din birou (fără ca unele din ele 
sa cunoască măcar acest lucru). 
Așa se face că In vreme ce bri
gada lui Gheorghe Potîngă s-a 
angajat să economisească in a- 
cest an 55.000 lei, organizația 
U.T.M. i-a dat ca sarcina sa e- 
conomiseascâ... 40.000 lei.

Cunosc tovarășii din biroul 
U.T.M. mai bine decit tinerii po
sibilitățile acestora ? Firește ca 
nu. De altfel, tinerii din această 
brigadă și-au dovedit temeinicia 
angajamentului, economisind în 
primele 2 luni peste 15.000 lei.

Lucrurile nu stau mai bine nici 
la Fabrica „Țesătură". Aici nici 
o brigadă nu are angajamentul 
său propriu, privind realizarea de 
economii, tinerii nu cunosc an
gajamentul pe întreaga între
prindere și unii nici ch-ar anga
jamentul secției în care lucrea
ză. S-au întrebat vreodată ing. 
Horicică și cei 24 membri ai co
misiei cu problemele muncito
rești a comitetului orășenesc 
U.T.M. (dintre care trei lucrea
ză chiar in această fabrică) ce 
economii ar aduce întreprinderii 
tinerii de aici dacă ar valorifica

La căminul întreprinderii de 
prefabricate „Progresul” 
din Capitală, din inițiati

va organizației de bază U.T.M., 
a fost introdus sistemul auto
servirii.

Această metodă contribuie 1a 
educarea fiecărui tînăr în spirit 
gospodăresc, ajută ta menține
rea curățeniei și ordinei in că
min. Primele rezultate au și în
ceput să se vadă. Astfel, in ca
mera al cărei Responsabil este

Zaharta s-au

LIDIA POPESCU

Prețedintele
Consiliului de Miniștri, 
Chivu Stoica, a primit 

pe ministrul Japoniei 
la București

Comunistul Gabriel Viciu maistru operator, Radu Nicolae, ope
rator ta instctațta de cracare termică și Lupu Ion, raf:nor ta 
instalația D.A.V. stat fruntași in muncă la Rafinăria nr. 10 Onești.

Joi 24 martie președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, Cliivu 
Stoica, a primit în audiență pe 
trimisul extraordinar și mini
strul plenipotențiar al Japoniei 
la București, Suemitsu Ka- 
dawaki.

La a udiență a asistat Alexan
dru Lăzărean i. adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe.

N. S. Hrușciov șl Ch. de Gaulle în timpul întrevederilor la Pătatul Elysee. 
Telefoto : TASS

pete spre reședința președintelui 
republicii.

Ceh mai bine de două ore 
cit au durat întrevederile nu tiu 
părut obositoare pentru mulți
mea vizibil îngroșată care aștept 
ta in fața Elysee-ului. Asistăm 
din nou la aceiași manifesta
ție de prietenie pe care pină și 
cei mai sceptici dintre cores
pondenții străini aflați în capi
tala Franței au fost 
o caracterizeze drept 
mul masei".

Stegulețele roșii și
— un adevărat baraj 
lor naționale a celor
— au bătut cu adevărat 
numărul lor recordul. Un inge
nios corespondent francez și-a 
consacrat dealtminteri un 
mentariu „vînzătorilor de 
guri mici**.

Steaguri din hîrtie pentru 
buzunare, din mătase artificială, 
din materiale plastice cocarde 
confecționate special din luuț 
tricotată și multe alte tipuri de 
produse ale acestei noi industrii 
suit generis se epuizează re
pede.

.^Giteva ore mai tîrziu, în 
fațu monumentalei clădiri a Con~ 
siliului Municipal atit de dragă 
prin tradițiile ei istorice po
porului francez. Zeci de mii de 
parizieni așteaptă cu nerăbdare 
să i poată saluta pe Nikita Hruș
ciov. O adevărată atmosferă săr
bătorească domnește la sosirea 
premierului sovietic. După ce 
cortegiul oficial a reușit totuși 
să străbată prin mulțimea ma
sată in fața clădirii, înaltul oas
pete a fost îndelung aclamat. 
Pină la terminarea ceremoniei 
oficiale în sala municipalității a- 
ceștia s-au aflat pe locurile lor 
pentru a putea să-l salute din 
nou pe Nikita Hrușciov.

Baloane roșii se înalță dea
supra mulțimii care scandează 
„Hrușciov — Hrușciov", „Tră
iască pacea, jos războiul*1, „Ge
neralii — în uzine". Numeroși 
parizieni au în miini fotografia 
lui Nikita Hrușciov.

Programul zilei încă nu este 
terminat. „Sărbătoarea franco- 
sovietici** cum o denumește pre
sa, continuă.

PARIS 24 (Agerpres). — Tri
misul special Agerpres C. Radu- 
ca nu transmite .*

Dacă nota dominanta a primei 
zile a călătoriei lui Nikita Hruș
ciov în Franța a fost contactul 
cu entuziaștii parizieni intr o 
suită de admirabile momente 
care va lăsa amintiri neșterse 
de-a lungul și de-a latul marelui 
oraș in'toate păturile populației. 
ziua de joi marchează intrarea 
în fondul tratativelor cu gene
ralul de Gaulle. Dimineața, con
ținutul celor două ore de con
vorbiri la Palatul Elysee n a 
fost dezvăluit zecilor de ziariști 
instalați de-a lungul gardului.

Desigur, cei doi conducători de 
stat au avut astăzi posibilitatea 
să examineze mai pe îndelete 
problemele care se desprind încă 
din discursurile și toasturile ro
stite miercuri și care au recu
noscut însemnătatea rezolvării 
unor asemenea chestiuni esen
țiale pentru pacea în Europa și 
în lume ca problema Berlinului, 
a Tratatului de pace cu Germa
nia, dezarmarea.

Comentatorii subliniază atmo
sfera cordială in care au început 
convorbirile și punctele de apro
piere semnalote de generalul de 
Gaulle și Hrușciov în răspun
derea comună a celor două țări

„fiice (de aceleiași mame — 
Europa.**.

In timp ce majoritatea ziare
lor franceze semnalează cu satis
facție începerea și atmosfera 
convorbirilor, o serie de ziare 
vest germane ai căror trimiși 
speciali nu par interesați de fel 
în atmosfera acestor zile istorice 
ci mai curind în eșecul convor
birilor, încearcă să-și „liniș
tească" cititorii, apelind, așa cum 
face numărul de astăzi a lui 
„Die JFelT*, la răstălmăciri și 
dote eronate asupra celor scrise 
sau petrecute la Paris.

Care sini însă faptele. Pe fon
dul unui uriaș entuziasm popu
lar care inspiră cuvintele ziaru
lui „Combat** de astăzi : „opi
nia publică are marea sa impor
tanță**, cuvintele rostite de N. S. 
Hrușciov încă din momentul so
sirii sale la Paris răsună cu o 
uriașă putere in favoarea „ideii 
coexistenței pașnice, a rolului 
important al Franței in Europa, 
a unirii eforturilor pentru îm
piedicarea reînvierii vechilor a- 
menințări militariste** (France 
Soir). Același ziar atrage atenția 
asupra „perspectivelor schimbu
rilor economice, culturale, știin
țifice pe care le poate deschide 
vizita premierului sovietic**. Și 
în acest sens se semnalează lua
rea de contact și primele con
vorbiri între reprezentanții celor 
două state, in aceste probleme.

Cu toată multitudinea întîlni- 
rilor oficiale, ziua de astăzi a 
oferit manifestarea aceluiași en
tuziasm și a acelorași sentimente 
de caldă simpatie a populației 
pariziene față de Nikita Hruș- 
ciov. Poate fi descris nu un sin
gur episod în care contactul șe
fului guvernului sovietic cu ma
sele venite să-l salute s-a 
format într-o sărbătoare a 
teniei dintre cele două 
poare.

încă de dimineață, cu 
înainte de ora anunțată 
tru întrevederile la
Elysee, în ciuda timpului plo
ios, o mare mulțime de oameni 
s au adunat în fața palatului 
Quai (TOrsay și de-a lungul dru
mului străbătut de limuzina care 
îl transporta pe înaltul <nm-

nevoiți să 
„entuzias-

tricolore 
al culori- 
două țări 

prin

co- 
stea-

for- 
fie- 
ser-

>n

tînărul Eftimie . _ _
echipe de serviciu. In 
dimineață echipa de 
supraveghează modul 
tinerii din cameră își intre-

mat 
care 
viciu 
tare
țin echipamentul, își aranjează 
patul și lucrurile.

Gospodărindu-și căminul tine
rii își crează totodată condiții 
de odihnă mai plăcute.

ION F1ERARU 
fiererbetonist

trans- 
prie- 

po-

mult
pen- 

Palatul

întâlnire intre tinerii colecti- 
v ști din Regiunea Autonomă 
Mcghară și tinerii muncitori 
din întreprinderile raionului 
Gh. Gheorghiu-Dej din Capi
tală ta Cosa de cultură a ti

neretului din raion.

Foto : N. STELORIAN

Impresii de neuitat
Tmuil special Tg. Mureș — 

București s u pus in mișcare. In 
compartimente discuțiile pe 
tema excursiei sînt acompaniate 
de tactul monoton el foților. La 
Reghin, apoi la Toplița se urcă 
in tren alți excursioniști. Cele 
9 vagoane sini acum arhipline. 
Deși se apropie miezul nop
ții. în multe compartimente ith 
minii: nu s-au stins. Tinerii — 
muncitori, țărani, intelectuali, e- 
levi — romini și maghiari, iși 
povestesc mici intimplări din 
viața cotidiană, deși de abia i au 
cunoscut. Alții stau ia geam și 
contempli in întuneric frumu
sețile — abia vizibile acum — 
ale Fiii Mureșului. Apoi se 
lasă liniștea. Se sting luminile. 
Se aude doar pufăitul uniform 
al locomotivei și zgomotul roți
lor. In zori, cind începe să se 
lumineze, trenul șerpuiește pe 
Fe:ej Prahovei. Un acordeo- 
nist din Toplița și-a început 
„serenada**, în fața comparti
mentului vecin, ocupat de un 
grup de fete d:n Tg. Mureș. 
'1 ot vagonul se trezește.

— Dumneata să dai „glasul", 
>ar noi vom cânta — îi spune 
o fată. Cei din jur zîmbe^c cind 
acordeonistul a corectează:

Tineri din Regiunea Autonomă Maghiară 
in excurs e pe Valea Prahovei 

ți in Capitală

exploatatori și jecnixitari ai 
poporului — tint acum adm 
râie de fii ai țăranilor cărora 
regimul burghezo moșieresc le a 
stors întreaga viață pertm a fi 
create aceste valori. Sculpturi 
in Ierna. ceramică fini, covoare 
m hestrit el°se — adevărate ea- 
podeperv artist ce. Laszlo Ar- 
pd ti-ir întovărășit din sa
tul Iobăgeni, remorcă în șoapte:

— Minunat și totuși revoltă-

Colectivistul Kecseti Imbre din 
Cr.șeni s-a alăturat grupului lor. 
An hotărit să focă o mică „cro
atei* a excursiei.

Ghidul explici vizitatorilor că 
sola oaspeților de rang impe
rial f « amenajat cu cheltuieli 
fcb'doo-e tocmai rînd în țari 
culmina mizeria, ciad zeci de 
mii de țărani s-au răsculat pen
tru drepturile lor.

— Ama regele alte „griji** de-

cit nevoile poporului, șoptește 
fonic Usz Magdalena, o tiniră 
muncitoare de la l.F.l.L.-Reghin, 
prietenei sale Suc iu Rafina.

...Nou popas — la Ci m pi na. 
Ne urcăm intr-un l renale ț care 
ne duce spre Telega. Tinerii 
pășesc cu emoție pragul fostei în
chisori Doftana pe care I au tre
cut ferecați in lanțuri atiți lup
tători pentru eliberarea clasei 
mune'toare. Aici, la Doftana, fie
care Ies perle, fiecare colțișor este 
mărturie a bărbăției, a eroismu
lui a dragostei fierbinte a 
muniștilor feți de 
treCTft 
ta net 
neri 
ionul Reghin. Holirci 
secretar al comitetului 
L.T.M., Șulea Eugen,

co- 
Am 

Dof- 
ti-

ra-

popor, 
prin coridoarele 

cu un grup de 
din Lunca Tecii, 

Fio rea, 
comunal 

~ , Vultur
A nuga, țărani întovărășiți, 
vâțătoaree Blaj Elisabeta, 
pa gândi sta cercului politic, 
încă alți tineri. Nu se

ST. NECANIȚKI 
corespondentul „Sein teii 
tului" pentru Regiunea 

nomă Maghiară

(Continuare în pag.
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Cu planul trimestrial 
îndeplinit

Colectivul marelui laminor 
Blaming de la Combinatul si
derurgic Hunedoara a realizat 
cu 8 zile înainte de termen sar
cinile planului trimestrial de 
producție. Aceasta este a doua 
secție principala din combinat 
care lucrează în prezent în con
tul trimestrului viitor.

Acord:nd o atenție deosebită 
reducerii cheltuielilor de pro
duct e, laminatorii au realizat 
de la începutul anului și piuă 
acum peste 2 milioane lei eco
nomii la prețul de cost. La ob
ținerea acestor succese a con-» 
tribuit in mare măsură apli
carea inițiativei pornite la în
ceputul anului de către comu
niștii d'n secție de a ajuta e- 
chipele rămase în urmă să se 
ridice la nivelul realizărilor me
dii ale fruntașilor în producție. 
Acest fapt a permis colectivului 
de muncitori de la Blunting 
să lamineze în luna martie în 
medie, zilnic, pe fiecare schimb 
cite 177 lingouri, față de 80-90 
lingouri cîte se laminau anul 
trecut intr-un schimb.

(Agerpres)



Prof. dr. C T. Nicolou 
director ql Institutului de 

Hematologie-București
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O wtoo'e itape ocetjnogrofica.

Un telescop universal Desen de B. GHEORGHE

o știință în plin
9

Hematologia, disciplina din 
medicină care se ocupă cu stu
diul singelui și al bolilor de 
singe, cunoscută și adincită în 
ultimul timp, a făcut mari pro. 
jrise.

Școala sovietică a arătat că 
pentru cunoașterea mai profundă 
a bolilor de singe, e necesar să 
se sludieze in același timp sin
gele periferic și organele din 
care >a naștere, pentru a putea 
avea o imagine clară Intre struc
tura organelor hematopoetice și 
structura singelui, provenit din 
aceste organe.

Hematologia a făcut un mare 
salt calitativ, odată cu studiul 
paralel al structurii celulei sin
gelui și al organelor hetnatopee- 
tice, din care provin aceste ce
lule. S-au putut stabili boli care 
depind de leziuni ale acestor or. 
gane.

Paralel cu adincirea și cunoaș
terea din se in ce mai mare a 
corelației dintre celulele singelui 
și organele in care iau naștere, 
progrese foarte importante s-au 
făcut și In biochimia singelui.

O mare contribuție la studiul 
singelui a adus-o școala medi
cala sovietică. Prm aplicarea 
metodei de puncție osossâ, con
cepută de Arinkin, s-a rezolv t 
în mod practic posibilitatea de 
a studia morfologia organelor 
hematopoetice, paralel cu cea a 
singelm, splinei, ganglionilor 
limfatici, ficat.

Studiul rnăduvei osoase, prin 
simpla puncție făcută in diferite 
oase ca sternul, osul iliac pos
terior etc., a dat posibilitatea 
ca să se cunoască corelația intre 
măduva osoasă care produ'e glo
bule roșii (transportoare de oxi
gen), leucocite, (cu rol impor; 
tant in apărarea organismului 
față de infecții) și tromboeite 
(cu rol important in coagularea 
singelui).

Descoperirea savantului sovie, 
tic a dat posibilititea sâ se stu
dieze după aceeași metodă și 
celelalte organe care joasă un 
rol important în structura și 
funcția singelui.

Progresele făcute in chirurgia

Colectivul între
prinderii „Karl Z.isv~ 
din Jena a realizat 
un telescop care va 
fi dat in exploatare 
în vara acestui an. 
Telescopul realizat în 
R- D. Germană este 
al treilea ca mărime 
din lume.

Oglinda telescopu

lui are diametrul de 
2.09 m. și grosimea 
de 32 em. Blocul de 
sticlo din care a 
confecționai cir. li rea 
2350 kg. Cm ajuto
rul acestei oglinzi 
sferice pot fi fotogra
fiate stele la mări
mea stelară 21 . poa
te fi văzută lumina

In R. P. Ungară a fost construit un aparat portativ de narcoti
zare care poate fi ambalat intr-un geamantan și transportat 

ușor -oriunda o nevoie de el.

Un viitor centru industrial in Antarctica.
Desen de GH. BJMJ

noastră prin operațiile pe inimă 
și plămln, și vasta aplicare a 
transfuziei in clinicile noastre 
chirurgicale, au cerut să se aibă 
la dispoziție cantități de singe 
din ce in ce mai mari, pentru a 
putea înlocui singele pe care 
bolnavul il pierde in timpul ope

rației. Intr un timp foarte scurt, 
pe tot cuprinsul țârii, au luat 
ființă Stătu de recitart și coa. 
servare de singe, care azi ass- 
gură orice can ii lăți, necesare na 
numai secțiilor de darurgte șl 
medicină interna, dar >i caselor 
de naștere, precum >i criorialte 
specialități ca : pediatrie, derma
tologie, flizioiogte etc.

In pas cu noile meiode de a- 
plicare a derivațtktr de singe ca 
plasma ușcaiă, trombina. atrul 
hiperglobulinic, bureți de fibnaâ- 
pelicule de țibrină, in Centrul da 
hematologie, care este forul con
ducător al întregii rețele, s-an 
putut realiza toate aceste prepa
rate, care azi sint la dispoziția 
spitalelor, pentru a ajuta dt mai 
grabnic la insănătoșirea oame
nilor muncii. Hemotiba. distru- 
fiile la copii, diferite stări m- 
fecțioase. sint azi tratate ca 
succes prin plasmă, fie liduda, 
fie congelată sau uscată. Oui 
plasmă, io institutul din Baca 
rest; și in alte centre, se pre. 
pară azi tromfem*. bureți de ft- 
bnnă. pudră de fibriiu. pettcje 
de hbrină. «re seneac ca coa
gulant in operatele singerinde. 
in tratamente! akeraM * »«•- 
mac. colite hemoragie», teamn^s. 
operații pe creier etc.

Serul htpergkibuluDC extras 

ursei bsnsusiri oăto- 
iwite de ceară de ăe 
o di-Uaară de 11 Stt 
km. întregul telescoa 
cintireste U tone. El 
este montai pe o 
platformă aiob U. 
cere permite obser
varea stelelor la ori
ce înălțime s-ar aJla 
ele deasupra orizon
tului.

progres
din plasmă salvează azi pe toți 
copiii de a mai (a« pojar cu 
gravele lui complicații.

Recent, s-a terminat punerea 
la punct a unor preparate deo
sebit de importante ca Proper
dins șj Hidrolizatcle de proi-mă 
ini:ct 'bile, care vor aduce o con
tribuție in combaterea unor stări 
infecțioase.

Pe același plan important, a 
fost dusă și dezvoltarea metode, 
lor hematologice, pentru diagno
sticul și tratamentul bolilor de 
singe.

lina din metodele care azi stă 
in atenția hematologilor d<n re
țeaua noastră, este aceea a tran
sfuziei cu măduvă osoasă.

Această metodă studiată expe
rimental in laboratoarele cen
trului a puiuț f> aplicau ca xae- 
ces In Cluuca bennMtogscă #• 
București, pe om. in esităe ca
zan la care arata 
scale waă aca* i
• «adăocanx

la general cazarfc âe aaena 
g-ave »»u bob hemorag-re po« ■ 
salvate, numai ea tra-sh-rsa 81 
măduvă osoa>ă Această meadă 
care formează ui obiectai oarf- 
tar teme de cercetare pâxțfcă 
tn boble de singe prooeaăe 
urma acțiunii raduțmor aton» 
Si altor factori mea aeeur»:-sea 
este aplicau pe a scară ea a 

largă ia tra-aaestal 

dir* ce* »c- 3C5-o*v-ce paBeze
MM» pM ia paw 

*e.-w_ Se «b d-
: <*4be-țc m U’ ws 

c fHMe ■cț'onoie. $î wj’
muk. posibcrlotec oo ccene 
fnnțe SO fc viz tot P»^uMuL

Dosigur, ocest s-b-ect o Mi 
fost specuot de cofe o>^o«< 
de ’ terotură fantcstico'fb nțifbcc. 
De deto aceasta inso, na aflăm 
in fațo unei ipatexe șbmțHico.

Unul din cele mai importante 
argumente, pe care Agrest H in- 
trebuințeoză, este certitudinea 
matematică a existenței altor 
ființe naționale in Univers. Dată 
fiind infinitatea universului ți 
faptul că numai in Galaxia noa
stră se află sute de milioane de 
stele asemănătoare Soarelui no
stru, d»n care o bună parte po
sedă sisteme planetare, proba
bilitatea existenței unor condiții 
favorabile apariției vieții ți pe 
alte planete este extrem de
mere.

Cu toate că existența unor 
ființe ginditoare pe alte corpuri 
cerești reprezintă o certitudine, 
nu trebuie sâ pierdem din ve
dere câ distanțele uriașe ale
Universului atrag cq o conse
cință imediată necesitatea unor 
Intervale de timp extrem de 
mari nu numai pentru executa
rea unor călătorii, ci chiar și 
pentru realizarea unui schimb de 

„Din istoria 
submarinelor, 

a torpilelor 
ți a scafandrilor"
De curind EdUure Tinere 

faku e pnbltcat tr^Jocene 
cfa h—fri cgkă t iwrăr» 
.Jhn i «forte gubmarlăeăiT. c 
torpilelor u « scafandri'" 
de Kemil Lkitok iia»-
trată e« edtițe originale p 
reo-'x/uzen dopi 
or.gzaak. herrarez owe ta 
di»posițtusezeetdai • 
iasZmcfiră, cared ia-țivai ta 
erolxfia teiwn eper^ze.o- 
de tcahuvdm-

Deo^ebs: de r^e
capiielal Sabmerveel** cam 
nt ursii ec-e « daa 1b
apw.tic 
ne. Astfel, dip^re re 
demne de reboot te

Cosmona uții au vizitat Pămintul?
pe .-^de eWcv>*egnet<e: lu- 
" “oese sc- «o^o. Rno la cec
mc <X>-=>OX3tâ S3OQ jint insă 4,5 
on. h—mo. dec pentru un 
se*-»b oe *wm*cle s«M nece- 
sc cai p«H 9 «m.- Deed 
m că d>x'wn'‘lo Go-
lai-e neest-e sînt de ordinul 
zec or de «w de oni lumină, ne 
puiem oe seo”e că un Interval 
de ertevo mrioni, c< reprezintă 
istor io soc»etăț4ar civili rate, este 
foorte scurt șj că ar mai putea 
fi foarte muit de eșteotet pînă 
io stabiiiree unor -egaturi cu 
alți locuitori ai Galaxiei noastre, 
ca să nu moi vorbim de coi din 
restul Universului.

Inițiativa savantului sovietic M. 
Agrest este neprețuită. Dată 
fiind virsta de miliarde de ani 
a Pâmintului este destul de pro
babil ca el să fi fost vizitat in 
trecut de către astronauți „stră
ini*. Este posibil ca o cercetare 
sistematică In căutarea urmelor 
lăsate șă dea rezultate fruc» 
tu oase.

Li ni He generale trasate de M. 
Agrest reprezintă contururile 
unqi întregi științe o viitorului, 
pe care am numi-o ..pcleoastro- 
navtlca*’.

Pe zi ce trece, știința pune 
la punct, noi mijloace de cerce
tare care vor putea fi folosite 
de către noua știință.

Perspectivele paleoastronauti- 
cii sînț încă de pe acum deose
bit de promițătoare. Există deja 
o serie de fapte cu care se 
poate porni la lucru. In expu-

Uniunea Sovietică ocupă pri- care se folosesc pînă și elicop-
otul loc în lume în ceea ce pri- terele in cursul montajului, sint
tGțîe ritmul și seara construe- ‘ ‘
fiilor de locuințe.

Această gigantică amploare a 
ewt-lrwMș'or. tecă Hainii! uită 
ia i^Bria omenirii, n-ar fi fost 
posiodă fără apl-caraa celor mai 
zoi șt revoluționare cuceriri ale 

' Iată cîtevat-i'-țe; și tehnicii. 
** acestea. *

în ultimii ani. constructorii 
seri etici au trecut cu un succes 
•scepkoMZ la construirea case
lor prefabricate După noile me
tode sovietice, pe șantierele de 

casele nu se mai 
-construiesc*, ci se asamblează

■ ele moale separate fabricată 
umt.
i staule sovietice de case pre- 
bneate sint gigantice intre- 

pr. aderi complet au tom a ti sate, 
masate după ultimul cuvint al 
laiirr—~ p in care cele mat im- 
port-Hi elemente prefabricate 
sa produc ia cnniilufi imense.

Lom din cele mei imnortanle 
Mb Wdf*. aceste uzine esla 
ușuratul MK 251 construit la 
umno jțnatnii Proletarii" din 
JfoMece. ăcnsta mapna fabrică 
matoanat scheletele ftilpllor de 
betan armei langz de șapte me- 
m pentru casele de locuit, fn

*

m. M stcbbpe
se-ă »vrt oe co^Bec’t.

Fvmc. csat cdj^o*eo uranrfor

tec fi c-te-ăc ■ sier.ocse con- 
Btnxții oacăC azB aste p*edor-

Imemnări 
pe marginea 

recentei ipoteze 
a savantului sovietic 

M. Agrest

ma din pîăci una>e de pict-ă 
de ks Ecolbek-

Cu ajutorul mijloacelor mo
derne, cum sint helicopterele și 
botiscofele, s-«r putea organiza 
cercetări amănunțite in regiunile 
neumblate ale globului și pe 
fundul morilor, pentru găsirea 
urmeior de astronauți.

intr-un viitor nu prea îndepăr
tat domeniul de cercetare al 
pcrieoastronauticii se va extinde 
și asupra... Lunei. Lipsa atmos
ferei pe satelitul nostru natural 
constituie un imens avantaj, 
deoarece permite păstrarea in 
cele mai bune condiții a even
tualelor urme lăsate de ,,paleo- 
astronauți“, Merită să mențio
năm în treacăt un „mister* des- 

atit de însemnate tn privința e- 
conomiilor realizate și a scurtă
rii timpului de execuție, incit 
ea a și început să fie extinsă pe 
alte șantiere mari de construcție.

Pe drept cuvial se poate spu
ne că această metodă revoluțio
nează tehnica construcției, de
oarece clădirile nu se mai con
struiesc de jos in sus, de la fun
dație spre acoperiș, ci invers 
de la acoperiș spre fundație.

Aceste progrese din tehnica 
sovietică a construcțiilor de lo
cuințe sint considerate in toată 
lumea ca fiind excepționale. Cu 
toate acestea progresul nu cu
noaște limite. Presa sovietică 
ne-a informat de curind că cel 
mai lirziu in 1961. în Uniunea 
Sovietică va intra in funcțiune 
combina constructoare de case. 
Această adevărată uzină va avea 
posibilitatea să construiască în 
2-3 zile (!) o casă cu cinci 
etaje și optzeci de apartamente.

Cu ajutorul acestei combine se 
vor fabrica prin metode indus
triale avansate, nu elemente 
prefabricate și nici apartamente, 
ci etaje întregi. Și știți cum a 
fost soluționată problema trans
portării etajelor? Macaralele 
grele vor fi înlocuite prin pu
ternice elicoptere care vor trans
porta la locul de montare etaje
le întregi prefabricate, asamblate 
pinâ in ultimele lor detalii.

-4sistăm astfel la o grandioasă 
revoluție a tehnicii construcții
lor.

Ing. I. IONESCU

—
Fotografie de mai sus vâ 
pBniinto sistemul de con- 
st-ucțiî ..de sus in jos" despre 
ca-» vă vorbim ta articolul 

află tj ret.

cope~t de pe tună cu e-
te'aseoope: două 

cpT*5gw*cțf ir fomA de pod ș 
de tunet.

A dpup d -ecțe de ce’rete'e 
î*xfcotă este de ose.-ne**ec ex- 
t-»— de rte-esc*tă ș.' or’g -xslă. 
Docâ astronaut ou vzdot Pă- 
mmtul după cpc'țxJ lui „Homo 
Sopens* ei or fi putut si lase 
unne In», memora soc*etăî-lor 

Această me.mone este 
rep*erentată de către vechile 
legende transmise prin tradi- 
£e orolo. precum șl de către 
manuscrisele vechi, care repre
zenta o cont nuc :< c acestor le
gende. Mcnusc^sele Mării Moar
te, cilpte de către savantul so
vietic, repreiiită un exemplu re
marcabil. Aceste manuscrise
găsite de către’păstori arabi, in 
niște peșteri din vecinătatea
Mări Moarte, reprezintă o cu
legere vastă Q legendelor po
poarelor din regiunea respectivă. 
In aceste manuscrise și in bi- 
bție găsim legende ale profeți
lor, In care se pomenește des- 
p-e ființe venite din „cer*4. Fiin
țele „cerești** sint posesoare'e 
unor însușiri • „minunate" așa 
cum desigur trebuiau să le 
apară unor primitivi realizările 
unei tehnici avansate.

Această indicație o lui Agrest 
asupra utilității vechilor legende 
și tradiții este extrem de pre
țioasă deoarece acestea repre
zintă o impo-tantă sursă de in
formații. Sarcina științei este de 
a recupera informațiile prețioose 
și de a le dezgropa și curăța de 
straturile milenare de „impurită

ți- și deformați* adăugate. Este 
o "nu*co pasionantă.

O alto sursă de informație o 
const’tu'e desenele oamenilor 
pre storic . din care o mare can- 
ttate ou fost descoperite recent 
in Sahara și pe teritoriul 
UJLS3- Se pare chiar că intre 
desenele „sahariene" se găsesc 
'ervezentari asemănătoare unor 
sitaete de „scafandri cosmici**.

ta sfirșrt. un olt tip de „urme 
storce’ il constituie existența in 

trecut o unor cunoștințe știmți- 
cere nu pot fi explicate 

arin pesib lilățile epocii respec
ta Astfel, esta descrierea de 
către Jonathan Swift >n „Gulii- 
ve<* a sata.’tților lui Marte, care 
nu puteau fi observați cu aju
torul lunetelor din epoca res
pectivă. In aceecș ordine de 
ide mentă menționată desco- 
per rea probabilă in munții Arizi 
Ip 6C<X) m. înălțime a unor hărți 
ele cerulu; săpate în piatră cu- 
prnzind stele care nu pot fi 
observate decit cu telesccape 
puternice. Poate că aceste cu
noștințe astronomice înaintate 
au fost împărtășite oamenilor 
de către niște astronauți,

Paleoastronautica, știința a 
cărei dată de naștere este anul 
1960, deschide cercetărilor ori
zonturi pasionante, care n ou 
fost nici măcar bănuite de că
tre cei mqi îndrăzneți autori de 
literatură științifico-fantastică.

Ing. F. VIȘINESCU .

Inima... 
salvează 

inima
Mașina „Salvării" goneșt 

noapte spre locuința bolnav
Peste clteva minute me 

se află la patul suferind 
Pulsul 1801 Situația era 
adevăr extrem de serioasă 
impunea o hotarlre rapidă, 
a ezita, tlnărul cardiolog i 
te din trusa sa un minuscul 1 
uetofon pe care montează o 
dă magnetică obișnuită. Du; 
aplica repede doi electrozi 
corpul pacientului în regi 
inimii, medicul pornește t 
nelofonul. Și minunea se 
duce curina: supunindu-se 
comenzi „consacrate" pe b 
de magneiofon, inima și-a ir 
rat bătăile furtunoase și în 
puțin de un minut ritmul 
devenit normal, calm și unii 

încă o inimă suferindă a 
salvată cu ajutorul biocurer 
unei inimi sănătoase înregis 
ne banda de magnetofon. O 
ma sanatoasâ a salvat viaț 
nei... inimi bolnave.

★
...Vă întrebați fără îndoia 

legătură poate exista intre I 
netofon și o inimă bolnavă 
tre înregistrarea sunetului 
medicina ? Răspunsul este 
piu. Am imaginat in rînduri 
mai sus o intimplare ce va 
veni peste un timp obișnuita 
torita unei uluitoare victorii 
ințilice obținută recent de 
vanții sovietici.

După cum se știe, biocur 
adica acei curenți electrici 

însoțesc activitatea fiecărui 
gan al corpului nostru, ap 
excitarea mușchilor, a ner 
și chiar atunci cind ne află: 
repaus și ne gindim. înregis 
și studiind acești curenți a 
ror formă, intensitate și fret 
ță se deosebesc de la orga 
organ, medicii specialiști 
concluzii deosebit de impor 
în legătură eu functionarea 
feritelor organe.

Pînă acum însă medicina 
limitat la folosirea biocurei 
doar pentru stabilirea diagr 
celor (ea de pildă inregistră 
biocurenților inimii - ele 
cardiogramele — și ai creie 
— electroencefalogramele).

Dar dacă organele, în a< 
tatea lor. generează îrapu 
de curenți electrici de torn 
intensitate atlt de diferite, 
se vor comporta oare ace 
organe dacă vor H supuse 
curenți de aceeași natură 
afară ? \

Această problemă, extra 
nar de complexă și de dif 
a fost rezolvată cu succes d 
de către savanții sovietici 
iu deschis in acest fel uns 
caile cele mai promițătoare 
medicină. La Institutul de 
cetări in domeniu] aparatul 
instrumentelor chirurgicale 
Moscova, a fost realizat u 
parat denumit biostimulator 
activității cardiace. Aceșt 
rat cu posibilități uluitoare 
bazează pe folosirea biocurer 
unei inimi sănătoase pentru 
mutarea activității scăzuti 
mușchiului cardiac și chiar 
tru restabilirea funcționării 
mii unui alt organism, care ; 
cetat de scurt timp aă mai I 
Cu prilejul experienței 
tuate cu acest aparat, oat 
de știință sovietici au st: 
Că se poate, între altele, s 
forțeze inima unui cîine să 
In ritmul inimii omenești, i 
să se „impună" inimii unui 
mal de experiență un ritm 
dinainte. Dar, fapt de o in 
tanță excepțională, experie 
au confirmat ipoteza că b 
renții amplificați prin dispoz 
electronice pot fi transmiși 
numai direct de la „donator' 
acționează de asemenea și 
tunci cind sînt înregistrați 
bandă de magnetofon-

După cum a declarat M 
Ananiev, directorul institut 
folosirea biostimulatorului 
servi In primul rind la ti 
ineptul unor boli cardiace gr

Deoarece biocurenții p< 
captați de la multe organe 
terne, este foarte posibil ca 
tr-un viitor apropiat să p 
fi folosiți in scopuri terape 
cu rezultate senzaționale și 
curenții creierului, stomaculu 
testinelor și ai altor organe 
registrați pe benzi de magi 
fon.

Ing. G. PORASTRA

Astfel vor fi pregătite In viii 
opropiot, benzile de magnet 
cu Înregistrări de biocui 
pentru folosirea lor în prac 
zilnică a instituțiilor medical 
a serviciilor de urgență. (F 
grafie reprodusă din rev 

„Uniunea Sovietică”.)



Pentru îmbunătățirea muncii
organizațiilor U. T. M. 

din industria forestieră
de azi e un mare 

construcției socialis- 
Burdujeni se toar-

Suceava 
șantier al 
ntului. La 
bă fundațiile niarelui combi
nat de valorificare superioară 
a lemnului. La Bucecea lu
crările de construcție a Fa
bricii de zahăr „Șiretul" (care 
va avea o capacitate de prelu
crare de 2000 tone în 24 de ore) 
înaintează vertiginos. Agricul- 
tura regiunii a fost înzestrată cu 
un mare număr de mașini iar 
aute de țărani muncitori au pășit 
cu încredere pe drumul arătat de 
partid, în marea familie a mun
cii coleotive.

Despre munca organelor și or
ganizațiilor U.T.M., sub conduce
rea partidului, pentru mobilizarea 
tineretului la înfăptuirea acestor 
transformări au vorbit atît da
rea de seamă cit și delegații par
ticipant! la conferința organiza
ției regionale U.T.M. Suceava 
care a avut loc de curînd.

La lucrările conferinței au 
luat parte: tovarășul Ene
Jurcan, prim secretar al Comi
tetului P.M.R. al ~ 
giunii Suceava, 
colae Roman, 
cretar al 6.6.
U.T.M., membrii 
roului comitetului re
gional de partid, pri
mi secretari ai co
mitetelor raionale de 
partid, conducători 
ai organizațiilor obștești, tineri 
iruntași din industrie și agri
cultură.

— Noi sintem conștienți, spu
nea Eugenia Husovschi, colecti
vistă fruntașă din comuna Roma, 
vorbind despre succesele însem
nate obținute de organizația tor 
— că toate rezultatele obținute in 
munca de educație comunistă a 
tineretului, in mobilizarea lui 
activă la îndeplinirea sarcinilor 
economice, le datorăm conducerii 
înțelepte de către partid, care 
constituie chezășia sigură a tu
turor succeselor noastre.

8(1 de delegați ai utemiștilor 
din regiune, s au înscris la cu
vin! pe marginea dării de seamă 
prezentată de Ion Coman. prim 
secretar al comitetului regional 
U.T.M, Conferința a dezbă
tut pe larg munca organelor 
și organizațiilor U.T.M. pen
tru educarea comunistă a ti
neretului, pentru mobilizarea lui 
aotivă la îndeplinirea sarcinilor 
economice pe care partidul le-a 
pus in fața oamenilor muncii. A 
fost evidențiată munca organiza
țiilor U.T.M. din întreprinderile 
industriale pentru mobilizarea ti
neretului la îndeplinirea planu
lui de stat și îndeosebi activita
tea desfășurată pentru realiza
rea de economii. Tinerii din 
industria regiunii au realizat în 
1959 economii de peste 10.000.000 
lei.

Conferința a apreciat ca 
pozitivă activitatea organelor 
șj organizațiilor U.T.M., care, 
punînd in centrul muncii cu 
tineretul de la sate sarcina ex
plicării pe larg a superiorității 
muncii in comun a pâmintului au 
reușit să atragă in ultimii doi 
ani in întovărășirile și gospodă
riile agricole colective peste 
95.000 de tineri.

In lucrările conferinței un loc 
important l-a ocupat și analiza 
muncii tineretului din industria 
forestieră, una din principalele 
bogății a regipnii Suceava.

Organizațiile U.T.M. din in
dustria forestieră, 6e arată în 
darea de seamă, au reușit în 
mare măsură să mobilizeze tine, 
retm la îndeplinirea sarcirfilor 
puse de pa’tid. privind valorifi
carea complexă a masei lemnoa
se. Tineretul, mobilizat de orga- 
nlzajiile U.T.M. și sub conduce
rea organizațiilor de partid, și-a 
adus o prețioasă contribuție la 
realizarea unor indici de utili
zare a masei lemnoase la răși- 
noase de 96 la sută și de 54,6 
la sută la fag. Prin reducerea 
pierderilor de scoatere și manipu
lare și a consumurilor specifice 
]a construcțiile pasagere, tinerii 
au contribuit la livrarea peste 
plan in 1959, a 115.330 m.c. ma
terial lemnos.

Vereha Petre, delegat al ute
miștilor din sectorul trei gura de 
exploatare Dămăcușa, a relevat 
faptul că acolo unde organizați
ile U.T.M. au sprijinit conduce
rile administrative in organiza
rea brigăzilor cu munca in acord 
global, indicii de exploatare com
plexă a masei lemnoase au fost 
îndepliniți și mult depășiți.

— Eu fac parte dintr-o astfel 
de brigadă, a spus Vereha Pe
tre. Muncind intr-un colectiv 
unit, tinerii de la noi se 
ajută Intre ei, se cunosc mal bine, 
își împărtășesc reciproc experien
ța. Brigada noastră a realizat 
anul trecut cel mai înalt indice 
de utilizare și a contribuit la rea
lizarea celor 300.000 lei economii 
in sectorul nostru.

— In frunte cu comuniștii, spu
nea Gheorghe Vornicu de la Bur- 
sunări, Uteiniștii au înfruntat cu 
curaj greutățile specifice muncii 
de exploatare a fagului care are 
|oc numai pe timpul iernii. Sec
torul nostru. Bursunari. a lansat 
anul trecut chemarea la întrecere 
pentru cel mai bun parchet, in. 
trecere care și-a adus o reala 
contribuție la depășirea planului 
exploatării noastre la livrări.

In mod deosebit, urmind in
dicațiile date de partid, organi
zația noastră U-T.M a mobilizat 
tineretul la recuperarea lemnului 
risipit pe văi, pe firul apelor. 
Numai in primele doua luni ale 
acestui an a» fost livrați peste 
3D de metri cubi in valoare de 
peste 15.000 iei din lemnul adu
nat de pe văi.

— Sub conducerea organiza
țiilor de partid, inițiativa crea-

al Corni-
re- 
Ni- 
se- 

al 
bi-

toare a tineretului — arăta tov. 
Mihai Pavel de la Combinatul 
forestier „A cincea Aniversare- 
din Fălticeni a fost canalizată 
de organizațiile U.T.M. in sco
pul valorificării mai complete a 
masei lemnoase și a creșterii pro
ductivității, prin folosirea mai 
rațională a mașinilor, a spațiu
lui de producție. Numărul mare 
de inovații realizat de tineri a 
contribuit Ia depășirea planului 
producției globale și la obținerea 
de însemnate economii.

Darea de seamă șj vorbitorii 
In cuvintul lor au relevat că răs
punzi nd chemării Comitetului 
Centrai al U.T.M., organele și 
organizațiile U.T.M. din regiu
nea Suceava, au mobilizat în a- 
ceastă perioadă masele largi ale 
tineretului la îndeplinirea sarci
nii puse de partid privind refa
cerea patrimoniului silvic. In a- 
cești ani peste 44.000 de tineri 
cuprinși în 1.200 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, au muncit 
voluntar pentru împădurirea u- 
neî suprafețe de peste 1000 ha și

bogat program de viitor. Aplica
rea lui In viață va duce la ridi
carea muncii organizațiilor 
U.T.M. pe toate planurile in toate 
sectoarele economice și in special 
in rindurtle tinerilor din econo
mia forestieră.

Pe lingă importantele sarcini 
privind munca orgaauațutor 
U.T.M. privind educarea comu
nistă, conferința a stabilit 
că anul aresta tinerii din econo
mia forestieră a regiuni Sucea
va să-ți aducă coornbuția la 
creșterea product» «iții fizice de 
la 0338 la I.ISO m-c. lemn de 
lucru om zi, la educarea pierde
rilor de marne», tare. ta »atariB. 
careta însemnatelor cantități de 
lemn părăsit m parchete fa ob
ținere* a fb kg. ceialoză la me
tru cub buștean debitat. Astfel, 
prin vatonticare* rezervelor ți 
resurselor cisterne tioeretta este 
chemat să-ți aducă coakribați* 
la realizarea uaor ecooooai ■ 
valoare de lei- Brigă
zile de mată patriotică aobeii-

Pe marginea Conferinței 
regionale U.T.M. Suceava |

Actor tctoc Io coreul de planorism din codrul Palatului Pionia- 
- or dm București, cunoaște o deosebită animație. In fotografia 

noostoo : c«*. <a pionieri lucrează la montarea planoarelor.

tu W’ f

* I» III»

11

Majestății Sale 
Regelui Paul l 

al elenilor
Alena

Cu ocazia sărbătorii naționale 
a Greciei, vă rog să primiți, 
Majestate, sincere felicitări din 
partea Prezidiului Marii Adu. 
nări Aafionale a Republicii 
Populare Romine și a mea per~ 
sorusl, precum și cele mai căl
duroase urări pentru prosperi
tatea și fericirea poporului grec.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintei. Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romine

Recepția oferită 
de ambasadorul 

Greciei la București

TRIFU ION-Smirdioasa, 
raionul Zimnicea.

Unele din corespondențele 
primite, așa oum ați obser
vat, au apărut în ziar în ca. 
drul rubricii concursului nos
tru. Se observă că ați deve. 
nit mai Ojperativ in culegerea 
materialului și transmiterea 
știrilor ceea ce dă corespon
dențelor un caracter de nou
tate. !

Așteptăm noi vești.

JANA MILLY-Turnul Mă. 
gutele

In ultimul timp am primit 
aproape zilnic de la dumnea
ta cile 1-2 plicuri. Din pă
cate unele din știrile trimise 
nu se încadrează în tematica 
concursului „Din viata și 
munca tineretului".

Tinînd seama de posibilită
țile dunw'tale de documentare 
te rugăm să axezi materia
lele cu caracter agricol pe 
următoarele teme :

— Extinderea inițiativei 
luată de tinerii de la G.A.C. 
„Scinteia" regiunea Galați 
și Îndeosebi despre acei ti
neri colectiviști care, botă- 
rind să lucreze in sectorul 
zootehnic, merg să se ca
lifice in meseria de cres
cător de animale kicrind 
un anumit timp ta gospodă
riile de stat unde există o 
experiență înaintată in creș
terea animalelor și cadre de 
specialiști cu o înaltă califi, 
care.

— Acțiunile organizațiilor 
U.T.M. de la sate menite să 
mobilizeze pe tinerii colecti
viști la muncă voluntară la 
lucrările de construcții ale 
G.A.C.-urilor, la construirea 
de grajduri și saivane, la re
ducerea prețului de cost al 
acestora prin folosirea mate
rialelor locale.

Firește că poți să scrii și 
despre alte probleme dar care 
să reflecte aspecte din viața 
și munca tineretului.

M. SGORȚARU-Roman.
Corespondențele pupticet» 

pfnă tn prezent trebuie să 
constituie un îndemn pentru

activitatea și mai rodnică a 
dumitale în cadrul concursu

lui. In uziha voastfă desigur 
mai sînt multe acțiuni care 
merită a.fi .popularijete.

Așteptări deci «rtitie scri
eți mai multe corespondente 
din munca-.și viața- tinefretu- 
Iul din uzina voastră.

ION POPA-Caoansebeș
Te sfătuim ca înș materia

lele pe care le trimiți redac
ției să vorbești, pe .larg, des
pre faptele tinerilor in acțiu
nea de economisire și gospo
dărire cu grijă a mijloacelor 
materiale și bănești ale în-, 
treprindenlor. Arată cum or
ganizația de bază U.T.M-, 
sub conducerea organizației 

de partid, mobilizează pe ti
neri la realizarea de noi e- 
conomii, șqrie rezultatele e- 
conoraice obținute în acțiunea 
„Nici un leu risipit, fiecare 
ieu fructificat".

AVARVAREI lON-Iași
Articolul dumitale este să

rac in fapte. Simpla înșiruire 
a cifrelor, fără a arăta me
todele prin care au fost ob
ținute succesele, fără a co
menta faptele nu poate trans
mite experiența obținută de 
tinerii despre care vorbești. 
Credem că este cazul să tri
miteți materialul refăcut, țip 
nind cont de observațiile de 
mai sus-

VASILE BUGDUGAN-Ti- 
mișoara.

Articolul „Tinerii noștri 
fruniași" trimis pentru Con
cursul corespondenților vo
luntari, este lipsit de date și 
fapte concrete. Nu ajunge să 
afirmi că tinerii folosesc me
tode înaintate tn muncă pen
tru a realiza economii. Era 
necesar să arăți in ce constau 
aceste metode, cum se preo
cupă organizația de bază, 
U.T.M. pentru a mobiliza ti
nerii constructori de locuințe, 
la reducerea !continuăi a .con
sumului de material ‘lemnos, 
a betonului și cimentului, cum 
sînt educști ei pentru a lupt» 
împotriva risipei,.,

Așteptăm în continuare noi 
vesti.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale, aniversarea revoluției pen
tru independență, ambasadorul 
Greciei Ia București Antonios 
Poumpouras a oferit o recep
ție in clădirea ambasadei.

La recepție au participat a- 
cad. Mihail Raiea, vicepreședinte 
al Prezidiului .Marii Adunări 
Naționale, acad Atanase Joja, 
președintele Academiei R. P. 
Romine, A. Mălnășan, adjunct 
al ministrului Afacerilor Exter
ne, Ana Toma, adjunct al mi» 
nistrului Comerțului, D. Dia- 
conescu, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei, Dionisie 
Ionescu, șeful Ceremonialului 
de Stat, Al. Buican ți O. Li- 

vicepreședinți ai In- 
romîn jjentru relațiile 
eu străinătatea, oa< 
artă și cultură, func-

Foto :N. STELORIAN

vezeanu, 
sti tutui ui 
culturale
meni de ...... , . ._
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au luat parte șefi ai misitu 
pilor diplomatice și alți mem- 
bri ai corpului diplomatic.

A fost prezent acad. Spirot 
Melas, oaspete al țării noa-* 
stre.

lU-

darted urai acesta
yria wscâ * oi 33-
ttrâ TJM ta. ktgn-
jnd arboretC'î pe
iii» h» H OTibi-
ti«d dâesitord pe 

Efectoind wta-rnr »-

sței a loot

«H • « 
tei.

au îngrijit o suprafață de 3.460 
ha.

In cuvintul tar defegefn au 
criticat insă o seamă de «lipsuri 
care se mai manifestă inel in 
activitatea unor o-nnizațfl 
U.TJH. din întreprinderile fores
tiere.

Cu toate că economia forestie
ră este predominantă In regiune 
darea de seamă prezentată de 
comitetul regional U.T.M. in fața 
conferinței nu a analizat sufi
cient de profund munca tinere
tului, a organelor și organizați
ilor U.T.M, in acest sector.

Delegații au arătat că deși 
brigăzile cu munca in acord glo
bal și-au dovedit de mult supe
rioritatea in organizarea tinere
tului din gurițe de exploatări fo
restiere, pentru Comitetul regio
nal U.T.M. Suceava ele rămm 
de ani de zile tot experimentale.

Dacă organele ți organizațiile 
U.T.M. s-ar fi ocupat cu răspun
dere de organizarea tineretului 
in brigăzi cu munca- ta acord 
global, neîndoielnic că s-ar h 
întărit și mai mult disciplina in 
producție a tineretului, s-ar li re
dus cu mult numărul absențelor 
nemotivate din producție.

Dezbaterile conferinței au re
levat că attt în sectorul exploa
tării cit și In cel al industriali
zării lemnului, in această peri
oadă s-au manifestat in munca 
organizațiilor U.T.M. o serie de 
lipsuri privind educarea comu
nistă a tineretului.

Datorită formalismului care 
s-a manifestat la unele comitete 
raionale U.T.M., invățămintul po
litic se desfășoară slab, insufi
cient legat de problemele econo
mice practice. Așa cum a reieșit 
din discuții unii activiști sînt 
preocupați numai de ținerea lec
țiilor în cercuri fără să se ocupe 
cu răspundere de conținutul lor.

— La noi, spunea Savas Țu- 
rachidis, datorită unei insuficien
te preocupări a organizației 
U.T.M., tineretul nu a devenit 
peste tot sufletul activității 
turale. Organizațiile U.T.M. 
bilizează încă puțini tineri 
activitatea culturală.

Delegații au arătat, că în 
cial la cabanele forestiere, au 
fost prezentate In fața tinerelu
lui in această perioadă puține 
conferințe de popularizare a știin
ței, pentru combaterea misticis
mului. Puține formații artistice 
au prezentat spectacole in fața 
muncitorilor forestieri, a tineri
lor din pădure. La cabanele 
restiere se țin foarte puține 
cenzii, cele cîteva comisii 
concursului „Iubiți cartea" 
duc o activitate formală.

Anatizînd in mod critic și 
focritic munca in rindul tinerilor, 
forestieri, participant» Ia confe
rință au stabilit totodată și un

cul- 
mo- 

la

spe-

fo-
re- 
ale 
își

au-

ta 'idrr! 
eevtatirf fovașăsu’ Eee T-rreawe. 
pre-n secretar a: eoohetatai re. 
giona! de partid care apreotad 
-rrehitar ebtaiste • atras «Sre- 
ți a asupra neajuaswtVor care wi 
sînt in mc-Ki or^»f#z>î>e« ref*1* 
nale U.TJH. Soceava, asapra 
sarcinilor man pe care le ara de 
tndeplinff ie vioar.

— Gemrteol re^eael de par
tid — a spes ^'wWterel — cere 
orjannațrilcr LLT-M. U lapte 
pentru sponrw comrfbețjei tme- 
retotvj la indepbmree MKimter 
ecemxmce. oeeptnde>se ca mii 
wțaHâ aienție de orfamzarea lai 
tn forme specrfke de mancâ, 
de ridicarea caJifKârn aeor- 
dmd mai mahi atenție mncâ- 
ru de inovații. Vorbitorul a sub
liniat ca o sarcini importantă a 
organizațiilor U.T.M. stimula
rea inițut^efor tineretului In- 
dreptate spre descoperirea și 
punerea in valoare a manior 
bofății ale solului și subsolului 
regiunii.

Tovarășul Nicotae Roman, se
cretar al Comitetului Central al 
U.T.M. a subliniat In cuvintul 
său că în vHtor organizațiile 
U.T.M, trebuie să-și sporească 
contribuția in mobilizarea ti
neretului la îndeplinirea sarci
nilor puse de partid, in pri
mul nnd prin înarmarea lui po
litică și ideologică. In viitor, a 
arătat vorbriorul, va trebui să 
se acorde mai multă atenție 
mu nai tineretului dia economia 
forestieră cart constituie marea 
majoritate a muncitorilor ce 
lucrează in acest sector. Orga 
niiațiite U.T.M. vor frebui să 
se ocupe cu mai multă răs
pundere de condițiile de trai 
ale tineretului, Printr-o mun
că stăruitoare organele și or
ganizațiile U.T.M. vor trebui 
să dezvolte ia tineri dragostea 
pentru învățătură, pentru cultu
ră, să-i ajute să se înscrie și să 
urmeze cursurile școlilor Serale 
și fără frecvență.

In cinstea celui de-al lll-lea 
Congres *1 Pariidului, eveniment 
important în viața întregului 
nostru popor muncitor, așa cum 
se sublinia in telegrama adre
sată de conferință C.C. al P.M.R., 
exprimi nd hotărirea unanimă a ti
neretului din regiunea Suceava, 
delegații la conferință s-au anga
jat să-și dăruiască toate forțele, 
tot entuziasmul lor creator con
strucției socialiste in patria noa
stră.

1. ȘERBU 
D. PREPELIȚA

• be»ai eiănpâe de rulue al 
t.A-5-Ș. pre isueput de r uri ud 
untrvnnment.ln Is Moatwa Pen-

e «■ josl
eeieeționați ena.pl.nal unional 
Sori, Roaeanae. Eduard Odinkor, 
Bor-., Saurneia. Săcnidee Mosk- 
n«. Rantarian I «re—re. ti Boris 
Eeriliee. .4—el trem: Rom-.r.ov 
fi Smarin n reetieel ta proba 
de 1909 ■, e* de pe lor, ea-
eeiennri timp de l'ltrt 19. ta 
cursa de urmărire individuali 
Moskvin e obținut pe didanla 
de 4 km timpul de fSf-r.'lt, 
una din cele mai bune perfor

manXe din lume realitate la 
ceasîă proba. Pentru probele 
șosea au fost selecționați Vik
tor Kapitonov, luri Mrlihov, 
Nikolai Koi umbel și alții. In 
codrul pregătirilor preolimpice 
cicliștii sovietici tor participa 
la concursuri de verificare cu 
cicliști din R D. Germeni, Bel- 
gin, Italia și R. P. Ungari.

(Agerpres)

In majoritatea regiunilor 
tării au început 

pregătirile pentru 
semănatul porumbului
tMată cu grăbirea însămință« 

rit culturilor din epoca I în ma
joritatea regiunilor țării au în
ceput intense pregătiri pentru se
mănatul porumbului. In prima 
jumătate a acestei luni, în in- 
treaga țară, potrivit datelor pri
mite de Ministerul Agriculturii, 
au fost grăpate peste 500.000 ha 
terenuri arate din toamnă, care 
urmează să fie insămînțate cu 
porumb, au fost arate mai mult 
de 300.000 ha

In primăvara aceasta porum
bul va fi cultivat pe o suprafață 
de aproximativ 3.800.000 ha, ex. 
tinzindu-se suprafețele ce vor fi 
însămințate cu porumb pentru

SPECTACOLE

(A ger preș)

Patria : Lumină în întuneric 
București, Al Sahia. Miorița ?' 
Telegrame; Republiea. Elena Pa
vel, V. Roaită, 1 'Mai! Jucătorul: 
I. C. Frimu, înfrățirea între po
poare, Gh. Doja : Oameni sau 
tnajuri; V. Alecsandri. Lumina, 
Flacăra. Libertății: Mireasa ră-> 
pită; Central; Vîrsia dragostei; 
Victoria: Primăvara; Majțm
Gorki, Donca Simo; Visuri de 
duminică; Timpuri Noi : Micul 
Kuno; 13 Septembrie, N -Bălees- 
cu : Enrîco Caruso; Tineretului, 
Cultural, Munca: Mal tare ca 
moartea; AL Popov : LUi; 8 Mar
tie, 23 August Drumul serii!

Inimă de mamă; Grivlța, B. De- 
tavrancea: Reîntoarcerea; C. 
David, 16 Februarie: Secretul 
eifrului; T. Vladimîrescu : Pe 
țărmuri îndepărtate ; Arta : Uliii 
ma noapte pe „Titanic^; Moși
lor : Fete de aceeași ulrstă; 
Popular, 30 Decembrie: ; M.
Emineșcy ; Mizerabilii (ambele 
serii) ; Ilje Pintilie: Revolta 
peonilor; 8 Mai : Nu aștept^ 
luna mai; Volga : Teodora; 
Floreasca, Aurel Vlatou î Coțofai 
na hoață: Q. Coșbuc: Ștrenga» 
Til; G. Bacovia : Terese Raquit# 
Unirea, Olga Bancic: Ea te 
iubește.

Cooperativa Unirea Meșteșugarilor 
Curtea de Argeș 

Poate livra prin virament sau numerar s

Numeroși tineri din între
prinderile ieșene urmează 
cursurile de pregătire in ve
derea examenului de admi
tere in clasa Vlll-a a invă- 

țămintuîui seral.

Foto : N. ARSENE

Impresii de neuitat
(Urmare din pag l-a)

meau cu explicațiile ghidului, 
se uitau in fiecare celulă. 
S-au oprit plini de emo
ție în fața celulelor unde au 
fost închiși conducători ai par
tidului nostru iubit. Au urcat la 
îngrozitoarele celule „H".

— Am vorbit de atilea ori 
cursanților despre lupta comu
niștilor pentru fericirea poporu
lui, despre eroismul lor — mi-a 
spus mai târziu Blaj Elisabeta. 
Dar acum, vizitând Doftana, am 
înțeles mai mult. Numai o pu 
ternică și fierbinte dragoste față 
de popor, numai o neclintită in- 
credere in cauza partidului — 
a putut fi izvorul eroismului lor 
pe care nici cele mai grele tor
turi nu l-o putut fringe.

In curtea fostului penitenciar, 
la placa comemorativă^ pe lo
cul unde a căzut eroul comu
nist llie Pintilie, tinerii uu de
pus o coroană de flori, au păs
trat un moment de reculegere in 
memoria eroilor clasei munci 
toare căzuți la Doftana și s-au 
angajat să meargă neabătuți pe 
calea arătată de partid, să lupte 
cu hotărîre, din 
pentru construirea 
cicliste.

Spre București

dustrial al Viii Prahovei —- son
dele, uzinele. sutele de ragoane 
cisterne...

File din istoria patriei au în
tâlnit și-n Capitală. Excursioniș
tii au vizitat Muzeul de Istorie 
a Partidului Muncitoresc Ro- 
min, Galeriile de Artă din Pa
latul Republicii, au mers la spec
tacole. nu admirat noile con
strucții din jurul piefii Repu
blicii și s au plimbat pe bule
varde.

Despre fiecare din aceste vi
zite tinerii vor avea multe de 
spus. Pe arterele principale ca 
și in cartiere ei au făcut cunoș
tință cu un București în plin 
avint al construcției. Vuzînd 
blocurile mari, moderne, in cu
lori pastelate sau încă la roșu, 
tinerii parcă au citit noi pagini

care 
de

tot sufletul, 
societății so-

peisajul in-

din istoria patriei pe 
poporul muncitor condus 
partid o scrie zi de zi.

La Musiul de Istorie a 
Udului grupuri, grupuri, 
opresc lingă obiectele, 
mentele, ilustrațiile expuse. Ghi
dul explică evenimentele prin
cipale din trecutul de luptă a 
partidului. Celor ce nu cunosc 
destul de bine limba romînă li 
se dau explicații și in limba ma
ghiară- Și, deși cei mai mulți 
n-au mai fost la București, mul
te din colțurile muzeului le sini

Par
se 

docu-

parcă cunoscute. Sirena lui Va 
sile Roaită! Care utemisl n-a 
auzit despre fapta eroică a utn- 
cistului Vasile Roaită! Docu 
mentele Congreselor, conferințe 
lor Partidului Comunist; pos 
tul clandestin de radio Romi 
nia Liberă; toate au rivnit să 
le cunoască. Și iată, acum, le 
văd cu ochii lor.

Printre documentele de partid 
expuse au fost văzute și manu
scrise, ziare de partid în limba 
maghiară, dovadă a luptei în
frățite . a oamenilor muncii îm
potriva exploatatorilor.

Seara, tinerii din Regiunea 
Autonomă Maghiară au fost oas
peții Casei de cultură a tinere 
tului din raionul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej din București. Oaspe
ții și gazdele s au împrietenit 
repede. Au dansat, și-au îm
părtășit impresiile, au jucat și 
s au despărțit cu greu la ple
care.

Și prima revedere cu Bucur 
reștiul s-a întâmplat foarte de
vreme: in tren spre casă și apoi 
in fiecare sat, tinerii au împăr
tășit celor dragi 
mei lor drumeții 
uitatele amintiri 
noastră Capitală, 
cunoscând-o o îndrăgesc și moi 
mult.

impresiile pri- 
prin țară, ne
din frumoasa 

pe care acum,

Un angajament ce nu stimulează
inițiativa tinerilor

(Urmare din pag. l-a)

pe deplin rezervele interne exis, 
tente ? Și trebuie spus ca aseme
nea rezerve sînt încă multe în 
munca tinerilor de la „Țesătu
ra". Dacă tinerele din cele trei 
schimburi de la laminoare-flyere, 
spre exemplu, ar realiza la de- 
șeuri media realizată de tinăra 
Maria Varenca, lunar s-ar eco
nomisi bumbac din care s-ar pu
tea țese circa 22.500 m. țesături. 
La țesătorie o creștere a pro
ductivității muncii cu 1 la sută 
înseamnă zilnic 600 m. țesături 
în plus. Reducerea timpului de 
schimbare a suveicii cu numai 2 
secunde înseamnă la 4 războaie 
un plus de 20 om. țesături.

La „Moldova tricotaje0, I.R.A.- 
4, Complexul C.F.R., la „Prole. 
tarul“ sau Centrul mecanic de 
reparații există de asemenea 
fncă mari rezerve nevalorificate 
în munca tinerilor.

Iată dar numai cîteva fapte 
care demonstrează cu putere că 
angajamentele stabilite nu re
flectă posibilitățile reale ale ti- 
nerilor din întreprinderile orașu
lui de a realiza economii. Cauze
le acestei situații constau în 
faptul c.ă angajamentele au foșt 
stabilite arbitrar, fără o consul
tare largă a tinerilor, fără șă se 
ceară sprijinul calificat șj com
petent al muncitorilor vîrstnici, 
al maiștrilor și inginerilor. Un 
asemenea stil de muncă sectar, 
trebuie înlăturat fără întlîziere

din munc* organizațiilor U.T.M., 
din munca Comitetului orășenesc 
U.T.M. Iași. Și asta pentru că 
principala consecință negativă a 
unui asemenea știi de muncă 
este aceea că nu stimulează ini. 
țiativa creatoare a tinerilor, d 
din contră o frinează.

Ce trebuie făcut ? In primul 
rjnd în fiecare organizație de 
bază U-T.M- să se revadă anga. 
iamentele stabilite. Pentru stabi. 
lirea unor angajamente mobili
zatoare, care să reflecte poaibi- 
litățile reale existente in munca 
tinerilor, organizațiile U.T,M. 
trebuie să ceară sprijinul mun
citorilor vlrstnfci care au o bo. 
gata experiență de muncă, să se 
consulte și să ceară sprijinul 
tehnicienilor, al maiștrilor șt in
ginerilor. In același timp eonii, 
tetele U.T.M. trebuie să Orien. 
teze activitatea posturilor ute- 
miste de control spre organiza
rea regulată a unor raiduri cu 
prilejul cărora să se cerceteze și 
să se descopere toate rezervele 
existente tncă în munca tinerilor. 
Comisia ou problemele muncito
rești, comitetul orășenesc U.T.M. 
Iași, trebuie să îndrume și să a- 
iute puternic organizațiile de 
bază U.T.M. in stabilirea unor 
angajamente oare să reflecte po
sibilitățile reale existente în fie
care întreprindere și care să mo
bilizeze puternic pe fiecare tinăr 
în lupta pentru descoperirea și 
valorificarea rezervelor interne, 
pentru realizarea unor economii 
cit mai însemnate.

covoare cu motive specifice 
diferitelor regiuni din țară 

Adresați comenzile dvs. 
pentru a fi serviți la timp.

Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale
RINOSAN. La rlnife, rinofa- 

ringite, guturai cronic folosiți 
Rinosan picături.

Se găsește la farmacii, dro
gherii și puncte farmaceutice 
sătești.

Produsul fabricii de medicamente „Galenica".



Vizita lui TV. S. Hrușciov î

. De peste hotare< 
a

Dineul de la Palatul Elysee

in Franța
N> S. Hrușciov: Jn Europa 

trebuie să fie creat un sistem 
eficient de securitate

martie
PARIS 24 (Agerpres). — 

corespondenta apeoaiâ.

Dejunul din Palatul Martignon

N. S. Hrușciov; Dezarmarea

Lucrările Comitetului celor 
zece state pentru dezarmare

PARIS 24 (Agerpres). — 
TASS transmite cuvîntarea rosti 
tă de N. S. Hrușciov la dineul 
de la Palatul Elysee :

Credem și sperăm că cunoaște* 
rea Franței, contactele cu glorio
sul ei popor, întîlnirile și con
vorbirile cu generalul de Gaulle 
vor contribui la dezvoltarea co
laborării și prieteniei între Uni
unea Sovietică și Franța, vor 
duce la o și mai bună înțelegere 
reciprocă în problemele interna
ționale de importanță vitală care 
interesează țările noastre.

Socotim că în problemele 
primordiale ale asigurării păcii 
în Europa, Uniunea Sovietică și 
Franța pot găsi o bază comună. 
Aproape toate vijeliile și furtuni
le militare care s-au abătut asu
pra Europei au afectat atît po
porul dv. cit și poporul țării 
noastre. Astăzi la mormîntul 
Soldatului Necunoscut și la Mont 
Valerien am cinstit memoria 
eroicilor (ii ai Franței care și-au 
dat viața în lupta împotriva a- 
gresorilor germani, pentru liber
tatea și independența patriei lor. 
Dar oare numai dv. vă sînt « 
scumpi ? Nu. Și nouă ne sînt 
scumpi. în momentele hotărîtoa- 
re popoarele noastre au luptat 
împreună împotriva dușmanului 
comun.

Astăzi problema se pune ast
fel : trebuie oare ca Europa să 
trăiască sub amenințarea milita
rismului, sub amenințarea unei 
noi agresiuni, sau ea va deveni 
o pildă de colaborare pașnică a

statelor, va indica întregii ome
niri calea spre pace ? Sîntem 
convinși că Europa poate și tre
buie să devină o zonă de rodni
că colaborare pașnică a statelor, 
că în Europa poate și trebuie să 
fie creat un sistem eficient de 
securitate colectivă.

După părerea noastră pentru 
ca militarismul și agresiunea sâ 
nu mai amenințe pacea în Euro
pa trebuie să se pună capăt ră
mășițelor celui de-al doilea răz
boi mondial și să se încheie tra
tatul de pace cu Germania. Dară 
se va pune astfel problema ni
meni nu va avea de suferit, dar 
vor avea de ciștigat în schimb 
toți foștii participanți la coaliția 
antihitleriste. Poporul german va 
avea de asemenea de cîștigat, iar 
principalul este că va avea de 
cîștigat cauza păcii între po
poare. Nădăjduim că poziția 
noastră va găsi înțelegere ia 
Franța, la conducătorii ei.

Călduroasa primire de ears 
ne-a ni bucurat aici ne îngăduie 
să ne convingem cu proprii no
ștri ochi câ vechile tradiții ale 
prieteniei între țările noastre na 
rădăcini adinei în riațâ.

Domnule președinte, am wnl- 
tat eu mare atenție ezrrîwtar?» 
dv. și sînt de acord eo ceea »« 
ați spus. Sînt profund iwredi*- 
țat ră dară Franța și C.ornoen 
Sovietică. împreună en cekdahe 
țări iubitoare de pnee. vwr de* 
pune eforturi eonanne pentru a 
ariaura pacea ri prietema is’Jt 
popoare, acea< șd va fi arian.

• A doua 4 i vizitei lui 
N. S. Hrușciov in Franța a 
lost marcau de tratativele 
care au avut loc la Pala.ul 
Elysee intre șeful guvernului 
so.ielic și pieședin.ele Repu
blicii Franceze, de Gaulle.

Tratau vele au durat două 
ore și 15 minute, cu un sfert 
de oră mai mult decit timpul 
prevăzut.

• După tratativele ai prt- 
ședințele de Gaulle, V S. 
Hrușciov s-a îndrept» sfre 
reședința sa și după o s.^rtă 
odihnă a plecat la reședința 
șefului guvernului trucez. 
Debre — „Hotel HaUgxx-.— 
unde premierul îra.jcez a «ac
rit un dejun in onslea asal
tului oaspete.

a te

al

Ch. de Gaulle: Politica
Uniunii Sovietice urmărește

destinderea încordării

Șl 
excluderii

totală —calea 
războiului

PARIS 24 (Agerpres). — 
TASS transmne: La dejunul din 
Palatul «anignon la 24 maroc 
h. S. Hrașoov a rostit o cuvin- 
tare. in care a spus printre al- 
U4e:

Mar Te descoperiri și realizări 
a e țnKfei ți Utandi dm ultima 
iu» — a spus N. S. Hrușciov 
— pewsotâ intr-un ciitp nou 
f-Wrsra păci ți securității po
em einr. Pepoarel, nu doresc 
;zbtai ji opta pentru a-i e- 

: n*n pe-dru totdeauna din 
naa soc-etăț—

Care esCe ia aceste condiții 
mia ca- sen de stat a căror

□de-e tu fața istoriei pen
ata popco'eioc. pentru vii- 
:M egS cneniri este deo- 
de sure?

Ln3 c*kx poStăci afirmă câ 
i-ea p^ie t asigurata cu a- 
ircri .edtlb-u.s: tricu". In 
accvâ. aceasta inseaanâ nu 
cetarea. o ccrimiare» cursă

*eot

mai grabnică a reglementării 
paș.mce cu Germania, in lichi
da..a rămășițelor celui de-al 
doi .ea râzoo. mondial. Această 
ca’.e consta în aceea de a nu 
L îngăduitori cu revanșarzii, de 
a pune capăt politicii „echili
brului fricii**.

Aceasta ca.’e constă în aceea de 
a dezvolta relații de prietenie și 
cSaovrare intre toate statele fără 
ei-eoîie pe baza principiilor co- 
e:. sienței pașnice. Sîntem de a- 
.. ,-i in aceasta privință cu ideea

■ ni a . a de președintele de 
Ga că colaborarea dintre 
’.cale statele europene trebuie să 
dev.nă o necesitate imperioasă a 
civiliza ției.

După părerea noastră la sla
te rea încordării în Europa ar 
oxnribui mult încheierea unui 
pact de neagresiune dintre cele 
Ou-z grupări de state. încheie
rea anui astfel de pact ar fi un 
pc.s pas concret pe calea lichi- 
Ojru grupărilor militare existen
te. Totodată aceasta ar pregăti 
crearea in viitor a unui sis.em 
encace de securitate în Europa. 
Duoa părerea noastră, problema 
-.-’rierii unui astfel de pact a 

Oevzsri de mult actuaia.
Aceste probleme pot fi privi

te puncte de vedere diferite. 
Dar aacă ambele părți vor da 
tzwada de bunăvoință actualele 
tfivergea'e ver putea fi îniătu- 
-z'e < va putea fi găsit limbajul

a^oL-va al-

GENEVA 24. — Trimisul spe- 
cial Agerpres, Horia Liman, 
transmite :

Ședința din 24 martie a Comi
tetului celor zece țări pentru 
dezarmare a fost prezidata de 
șeful delegației romine, Eduard 
Mezincescu.

Cel dinții vorbitor, M. Nasz. 
kowski, șeful delegației polone, 
a analizat . două 
prinse in planul de 
generală și totală 
Uniunea Sovietică 
după cum a reieșit 
țele anterioare — 
preocupare pentru unii delegați: 
problema securității și aceea a 
bazelor militare.

Măsurile prevăzute asigură 
echilibrul dintre state în fie
care etapă și deci înlătură pe
ricolul unui * război. Arătind în 
continuare că planul sovietic 
acordă importanța cuvenită pro
blemei bazelor aflate pe terito
rii străine ca o parte compo
nentă a unui program de dezar. 
mare realist, vorbitorul a subli
niat mecesita'tea înscrierii în pla-*

occidental a acestei pro-

aspecte cu- 
dezarmare 
propus de 

și care — 
din ședin- 

constituie o

nul 
bleme.

Delegatul francei, Jules Moch, 
reluînd problema controlului 
discutată în ședința anterioară, 
a declarat că precizările lui Va
lerian Zorin au contribuit la 
clarificarea unor puncte asupra 
cărora — după părerea sa — 
există de pe acum un acord 
unanim. Cu toate acestea el a 
afirmat că ar fi necesar să se 
stabilească în prealabil, ca un 
principiu general de control, ve- 
rificarea nu numai a cantităților 
de armament eliminate, ci și a 
cantităților rămase — care de 
fapt nu fac 
de reducere.

Răspunzînd, delegatului fran
cez, Valerian Zorin a subliniat 
că punctele relevate de Jules 
Moch și asupra cărora există un 
acord sînt suficiente pentru a 
se trece la examinarea unor mâ^ 
suri concrete de dezarmare, în
suși dl. Moch, după cum a ară
tat Valerian Zorin, a recunoscut 
că cererea sa nu are o impor-

tanță substanțială pentru o seria 
întreagă de categorii de arma
ment. Așadar, a căuta să dăm o 
soluție generală acestei probleme 
ar însemna să alunecăm într-o 
discuție abstractă, 
ne.ar îndepărta de 
nostru: punerea In 
unor măsuri eficiente 
mare.

Ultimul vorbitor a

sterilă, care 
obiectivul 

aplicare a 
de deza-ri»

fost del?< 
gatul britanic Ormsby-Gore, caret 
s-a declarat satisfăcut de 
zările făcute de Valerian 
considerindu-le utile.

precis 
Zorin,

obiectul măsurilor
Declarata 

secretariatului U. 
în problema dezarmării

I. s.

Convocarea sesiunii
Comitetului Executiv al F.M.T.D.

PARIS 24 (Agerpres). — Cu- 
vintarea rostită de de Goalie la 
dineul de le palatul Elysee :

Domnule președinte. aalulîn- 
du-vă astăzi. Franța simte o sin
ceră și întemeiată satisfacție. Da. 
ea este, fără îndoială, entuz-.as- 
mată pentru că sînteți șeful gu
vernului marii Uniuni Sovietice 
și, de asemenea, pentru ei sin- 
teți un eminent om de stat, foar
te realist, foarte hotărit. pentru 
ca înțelegeți clar și multilateral 
vastele probleme ce stau în fața 
oamenilor învestiți cu răspun
dere.

Este adevărat că intro pe
rioadă neliniștită ca cea actuală 
poate părea că întîlnirea noastră 
abundă iu semne de întrebare. 
Dar tocmai pentru că în prezent 
este o perioadă critică, acest e- 
veniment trebuie examinat în e- 
sența lui fără nici un fel de in
terpretări complicate și supli
mentare. Nu este oare adevărat, 
domnule președinte, că dacă vă 
aflați aici 
pentru 
află în 
Franța 
că ?

Spun , .
vorba despre aceste

ÎXma ce v am ascultat cuvtn- 
ta-ea. 4-mnule Debre. mi alâ- 
r* ceior spuse de dv. Nu am pe- 
treot efectiv in țara dv. decit 
21 de ote, dar intilnirile și cori-K 
TC-? rle pe care le-a n avut aici, 
jr ocae care mtilmnle de ieri și 
de astan cu președintele de 
Ga_*. au produs deja asupra 
acasf a o profunda impresie.
!s dau seama câ avem ace. 

ieas> năzuințe. Dumneavoastră 
dor.t. ca și noi. relații mai bune 
lase «oale poțsrarele. Tinde.i, ca 
s no. sa <*(ine*j pe această 
rai* " zr rea picii in lume, in- 
--rjrr-j-

BUDAPESTA 24 (Agerpres). - 
După cum anunță agenția 

M.T.I., secretariatul Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat a dat publicității un comu
nicat cu privire la convocarea in 
perioada 26-28 martie la Co
nakry a sesiunii Comitetului 
Executiv al F.M.T.D. cu următoa
rea ordine de zi :

1). - Rolul și activitatea

★
CONAKRY 24 (Agerpres). — 

La 23 martie președintele Repu- 
t blicii Guineea, Seku Ture, a pri

mit pe delegații la sesiunea Co
mitetului Executiv al F.M.TJ). 
tn cedrul discuției pe care a 
arul-o cu solii tineretului, preșe
dintele Seku Ture a subliniat 
marele rol pe care îl are 
FALT.D. in ce privește apropie
rea tineretului din toate țările

F.M.T.D. in noua situație inter
națională in interesele dezvoltă
rii colqborăriî între organizațiile 
de tineret, precum și a luptei ti
neretului pentru dezarmarea g®* 
nerală și coexistența pașnică.

2). - întărirea solidarității in
ternaționale a tineretului. Lupta 
tineretului african pentru inde
pendență națională și unitatea 
țârilor Africii.

★
lumii și a declarat că 
Comitetului Executiv va 
veni mc ni important in 
ne ret ului și va contribui la înlă
turarea obstacolelor ridicate în 
mod artificial între popoare. 
Seku Ture a exprimat speranța 
că lucrările Comitetului Execu
tiv vor servi de 
volt a rea luptei 
nialismului.

PR AGA 24 (.Agerpres). — Dti« 
pă cum transmite agenția Cete-i 
ka, secretariatul Uniunii Inter-a 
naționale a Studenților a dat 
publicității o declarație în pro
blema dezarmării. In prezent, se 
spune în declarație, cind potrivit 
hotărîrii Adunării Generale a 
O.N;U., Comitetul celor zece 
state pentru dezarmare și-a în^ 
cepu-t lucrările la Geneva, obli, 
gația tuturor participanților la 
conferința celor trei puteri în 
problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară este de a ur
genta semnarea acordului cu prii 
vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară șj prin aceasta 
de a contribui în mod substan
țial la soluționarea problemei 
dezarmării generale și totale.

Secretariatul U.I.S. cere <rgi. 
nizațiilor studențești ’ să depună 
toate eforturile pentru interzice, 
rea experiențelor cu arma nu
cleară.

—•------

M. Debre

sesiunea 
fi un e- 
viața ti-

asemenea la d?t- 
împotriva colo-

este pur și simplu 
că în situația în care se 
prezent lumea Rusia și 
trebuiau să se întîlneas-

,Rusia Franța44. Este
două țări

exâszi litigii tenfnik. n 
tâ uviațetegrr. core să ceară 
rixbcairv : ele «u fe»ț ahne 
atinsei riad, ta decvn ăe aa te- 
col. evatiaeata! ter a Ivr awe- 
oințat de două ari de preteapi 
aelimitate, «slâsi dispărute.

Credeți ne domnule președinte 
că urmărim cu cea mai mare ■- 
tenție tot ceea ce ne spuneți fi 
faceți de cînd ați intrat în 
avanscena lumii. Acest f>pt nc 
conduce spre ideea că politica 
dv. și politica marii țări pe care 
o conduceți urmărește destinde
rea îueordării și poate îĂtr o bi> 
nă zi și stabilirea unei înțelegerii 
Dacă așa se prezintă lucruri!^ 
puteți fi. convins că veți igăsi in 
Franța un popor și un stat car» 
gîndesc lucid, puternice și ferm 
hotărîte să obțină prin toatf 
mijloacele pacea generală 
concilierea internațională.

Lupta pentru
cea mai

PARIS 24 (Agerpres) — 
ȚASS transmite:

După cum s-a anunțat în 
cursul zilei de 23 martie, N. S. 
Hrușciov s-a îutilnit cu repre
zentanți de seamă ai mișcării 
partizanilor păcii din Franța — 
U’Astier de la Vigerîe, Pierde 
Cot, Laurent Casanova și alții.

Grupul de prbsă de pe lingă 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.SS., a notat tex~ 
tul convorbirii lui N. S. Hruș
ciov eu membrii Consiliului Na
țional al Păcii din Franța.

lată ce a spus pritre altele Ni
kita Sergheevici.

Dragi prieteni I Este pentru 
prima oară cind mă întâlnesc 
cu dv. Am fost rugat sâ iau 
cuvintul aici, să mi împărtășesc 
g ndurile. Răspund cu plăcere 
acestei rugăminți. Lupta pentru 
pace constituie cea mai nobilă 
sarcină a oricărui om. Indepen
dent de vederile lor politice, in
dependent de credința lor. de
culoarea pielii și de situația so
cială, oamenii trebui* să se
unească în lupta pentru îndepli
nirea acestei sarcini, pentm 
gura-ea unei păci trainice 
lumea intreagâ

Comuniștii se pronunță 
fermitate pentru pace. Vă

ost
ia

spune 1° secret că și eu sînt co- 
munist. (animație In sală). 
Luprind pentru pace noi spu
nem ’ ’’
baie 
Intre 
mod 
feri 
po-ului, care sistem 
mai bine dezvoltarea 
oamenilor, a economiei 
satisface mai deplin 
poporului.

Dacă adepîii sistrnrilui cap*'- 
ta’.ist au încredere în sistemul 
br, dacă ei s’nt siguri că siste
mul lor va învinge în întrece
rea pașnică cu sistemul socia-

că proWemele sociale tre- 
soluționate nu prin război 
state, d demo.Tstri nd in 
organizat car» s:s’.em o- 
mai multe binefaceri po- 

a sigură 
culturi 

țirH ș» 
cennțele

Intenționăm
să depunem toate eforturile

DJAKARTA 24 (Agerpres). ■— 
Ministrul R. P. Romine la Dja
karta, Pavel Silard, a oferit la 
23 martie la Hotelul „Duta In
donesia “ un cocktail în cinstea 
grupului de artiști romîni car< 
fac un turneu în Indonezia.

Grupul este alcătuit din bale, 
rinii Valentina Massini și Gelt 
Barbu, prim-soliști ai Teatrulu 
de Operă și Balet al R. P. Ro 
mîne, soprana Livia Liseanu ș 
basul Traian Popescu, prim-so- 
liști ai Operei Romîne din Cluj 
precum șt pianistul acompania 
tor Alexandru Șumski de la Ra- 
dioteleviziune.

La cocktail, care s a desfașu 
rat intr-o atmosferă prieteneas 
că, au participat, Sardjono, mi 
nistrul Mobilizării Forțelor Pcpu 
lare, Suwito Kusonowidagdo, se 
cretar general al Ministerului A- 
facerilor Externe al Indoneziei 
Hayoto, secretar genei al al Mi 
nisterului Informațiilor, prof 
Posponegoro, rectorul Uni verși tă 
ții Indonesia din Djakarta, prof 
Siwabesi, președintele Consiliu 
lui Științific, Sukirman, directo 
rul general al Radiodifuziunii 
funcționari superiori din Ministe 
rele Afacerilor Externe, Culturii 
Informațiilor, Industriei și Co 
merțului. De asemenea, au parti 
cipat Suvirio, președintele Parti, 
dului național, Aidit, președintei 
C.C. al Partidului Comunist diî 
Indonezia, oameni de știință ș 
cultură, zi ar’ști, precum și mem 
b’i ai corpului diplomatic.

Artiștii romîni au prezentat ur 
program care s-a bucurat de ut 
deosebit succes.

— După cum a-NEW YORK.
nunță agențiile de presă, grupul 
țărilor afro-asiattee de la O.N.U. 
a hoOrît joi să ceară convoca, 
rea imediată a Consiliului de 
Securitate în legătură cu eveni
mentele sîngeroase din Uniunea 
Sud-africană.

LONDRA. — După cum rela
tează ziarul ,,Daily Express", un 
sondaj al opiniei publice efectuat 
de acest ziar. a arătat că 72 j la 
sută din persoanele care au răs
puns la întrebările ziarului s-au 
pronunțat împotriva creării de 
baze militare uest-germane pe te
ritoriul englez, iar 7(1,5 la sută 
s-au pronunțat împotriva instrui
rii trupelor vest-germane în An
glia.

DJAKARTA. - După cum a- 
nun‘ă agenția France Presse, în 
urma unei conferințe ministeria
le președintele Republicii Indo
nezia. Sukarno. a anunțat că 
n-oul parlament indonezian va fi 
compus din 261 de menbrii.

Președintele a precizat că con
ducătorii celor trei partide prin, 
cipa'te (Partidul național. Parti
dul musulman ..Nahdatul Ulama“ 
și Partidul comunist din Indone
zia! singurele care vor fi repre- 
zentate în parlament, au apro
bat această 
unei ședințe 
tenor.

MOSODVA 24 (Agerpres). — 
T ASS taMMte:

ComitetBl Central al Parti du
ba Comunist ai Un-.uoii Sovietice 
a anunțat ca după o lungă su- 
ierința a iocetat dm viata, in 
virală de S4 de ani. Klavd-a Ti
mofeevna Sverdlova (Novogo- 
rod’ll) — văduva lui lakov 
Sverdlov (1885—1919), care a 
iest tovarăș de luptă al lui Le
mn și eminent organizator și 
constructor al partidului comu
nist și ai statului sovietic.

Prietenă și tovarașa de luptă 
a lui lakov Sverdiov, Kievdia 
T -Txrfeevrtz a participat activ la 
ukș^zrea revexuțjenară dm Ru
sa Ea a intra: iu P.C-U-S. ia 
rmi HBi.

ICavia SwerdkA-a este autoa
rea a m» mJtOT cărți despre so- 
t e- și a test activistă pe ta- 
ou socml și politic.
POMI — Sob auspiri’le In- 
rirfs-ir „Gnaioscf* d-n Roma, 
re J9 si îi manie a avut joc 
capriala Itaiiei o oooierin’ă 

cu teaia .Jhooiemele 
Ita’Se-- consacrat* îațpii- 

earâi > o sc:ă de «ai de « rea- 
csarea r '|»ii Ila'-ăei. La aceas
tă roflfena:* au participat oa- 
me*- de <3nț| <n Ha:a pre- 
C5EB ș de egaț: fiu U R.S.S.. 

a R. P Poloni.
R P. VaearA. R- P. Bulgaria. 
2. D Gerri*și R. P. Roculnă.

*£▼ TO«X - La 23 martie 
kk frtrzAzar ie cacvc ai acîapei 
S £ -4. z rd ta noaprea
ăe Tvara sș?? exiercr:. la 
serică. s:a:u- Florida, o
rzchezA it te tic

& expiadaî la palia 
lansare Rimărțeie 

raexezez «a rdzxf în gogiți ^exic.
W ASHINGTON - Oase Albă 

a «aaatet la M martț,

.Macm.ltan va ca 
la sTrșitn’ 
Washington 
Xeșed;.r»tele

în realizarea
PARIS î

pace constituie

unor acorduri

.1 VII

e U i

țes, A ‘--ecu:
> te 

ii

solită de d 
Iketil Cla«( 
stftnție 4

iorriaze pe 
Mspeie esr:- 

reijcttâ ia 
eașete spo.-.- 

care iși 
: i v . -

- •4 câ r-C te

nobilă sarcină a oricărui om
întîlnirea lui N. S. Hrușciov 

cu reprezentanți de seamă ai 
mișcării partizanilor păcii din Franța 

ran. Dorim o bună < U și 
cu Germania Oxideutah. Vrem 
insă ca in Germania G-udea- 
tala sa nu-și idwe capul «1.S- 
tarisoail primejdios pentru pa
ce* in Europa. Cred câ ți iran- 
ceztî sirn de acord CU aceas'a.

/*—«uipufu b U«ib.ev •* 
MU ba .<. X

INfREBARE: Cm avacsea- 
za traiativeie tret* ia
prebema mierzxem evpe ecu 
xx cu arma sacieara ?

N. S. «RLȘCIOV ; $tb că 
an acceptat o ier* de 
aeri ab SUldor L’sțe ți A»- 
g.« in aoeas'a praeâema. V-a 
z* exrsza conceoța dveme de
af asupra unu cerc ca se 0°a- 
b de Tet-srmnat de price re: 
nz* vorba de expLoc a secee- 
nae care aa pzt a OTg-sL.-» 
ce 'ăc ac ra de acaraie Cmc 
esce autnea -oastra ia;z <e 
>ce*e evpvan ? Am Kcrțrat 
rrec-Terea AngSe țâ scuertr 
Lade a ari sets. sa hacaa 
întrec za peat-u a gas metode 
de de'erta e a acesta- espiooc, 
dar. psa ce v* b ecaxxi'.a o 
tratau ai auaorui tarea a es e 
eipiozri sa ?oata fi de-seNte de 
impulsoirie na iraie de c-iguia 
vulcanica, să procedee in fe- 
hil urmate: fiecare din părți 
sa-și arune aagajlMentui de a 
nu efectua astfii de explozii de 
mici proporții. Noi nu am efec
tuat niciodată «plozii sa b era ne 
și nci aa ne pregătim pen'ru 
așa ceva. Dacă va fi adoptată 
această ho'ârke. toate prof la
mele vor fi epuizate și va pu
tea fi semnat protocolul. Asupra 
tuturor celo la te probleme noi 
am și căzut de acord.

lâldl siteTlEt
list, nu trebuie să' se teamă de’ 
aceasta întrecere. Dar daca niș 
vor sâ se întreacă cu noi și1 
vor șâ facă propagandă „răz
boiului rece“, înseamnă cj- A 
sînt siguri de dreptatea lor, nu 
s nt siguri de sistemul lor. Nm 
insă sîntem siguri de sis teanc l 
nostru socialist, iar aceasta s:4 
guranță o dovedim și o vom do- 
vedi nu prin război, ci prin ia4 
trecere pașnică, prin dezvolta
rea legaturilor culturale și ecu4 
nomice cu celelalte țâr». Lcrri 
lupta pentru ideile noastre n-1 
t» caiea războiului, cî pe ca
fea luptei pen^u cucer.rea 
țikr ca.T«z:ior.

Unu^ea borierică luptă i 
fennrtate pentru p*e. $cți 4 
i-T-rtnl al fJL>S «
hotar? sa reduci drn nou fe 
tele armate cu o t'eune ți nc* 
Iradjcem in viața aceasta kxî- 
rire indiferent de poziția ad:c- 
ta:a de țar le oc dentate it

Nn nard 
timp st 

i sâ efectuam 
11 mare a forțe-

prob’eaia deza-mari:. 
eiclos ci pest- dtva 
avem posibiEtate 1 C 
o reducere și mai _ 
lor noastre anuaie.

Ce problemă neliniștește îî* 
prezent Xit pe frajeezi cit 
și p; oameni: sovietici ? Este 
-einvierea mH’tarismului in* 
Germania Occidentală.

Cr d că dv^ prieteni, infek-j 
geți b ne a eas;ă neliniște a 
nosstra. Rog sâ fiu lnțele« cum. 
t etefk. Nj arr. venit nicidecum* 
aici pentru a face agitație im-| 
potriva germanilor. Noi vreim 
prietene cu germanii. Intreți-j 
•:em foarte b-ine 1’gâturi de prie j 
te-’ie cn Republica Democra'ăJ 
Germană — stat german suve-‘

J

K* r

sa- S:a*ier 
,-M.:a‘ .Maesa 
brsâ (apiarrr,.
COCKTt.

Ei coctCTire
a sees:

rstatrie Usrîe 
sir! o 
toele per >7 Tai-: a*: americane
bt adupxe ca da<â nu vor 
tece comerț cu noc ecooomia 
noastră nu se va dezvolta. Evi
dent că aceasu es.e o idee 
greșită. Daca cu vor să facă 
comerț, vom aștepta ’ Avem po- 
slofitâț: si așteptăm. Sînt con
vins ca in cele din urmă Sta
tele Unite vor face comerț cu 
noi. Nj știu da a asta se va 
Intimpla peste un an, peste doi, 
peste zece. Da* vor face comerț 
cu noi pentrn că alta ieșire nu 
au. Iar noi putem aș'epta și 
100 de ani. Economia noastră 
se va dezvolta indiferent dacă 
va începe sau nu un comerț ac
tiv cu Statele Unite.

X. S. Hrușciov

a.e America 
Iară șoe*te ^jgatz și 
perKrtMită*!-------:------

hotărîre în cursul 
care a avut loc an-

-esoe
sarea', 

vcr rexona »cl_z ee -r-:rume 
J>3litce și var da «■rar <«-e 
mr ser oase gzrr^: 1-^Cr ti 
penccUi <39 soi rtzbci.

H îa ăpfxrea acescr sardnj 
coctfcr pe voXi și
a CTndTKătTV lor 
numi terrie'Sre; țysa: dm 
punct de vedere »~eec 
impo-tinf* v-zite" ev. * 
me dv. vrx4e ia f.'âaU-

Nu ne răafa» derit sâ 
domnule președ ~ce. ca 
dv. să se devzyxzie -s 
țiile cele mai iavrealKe 
voitârii 'elațror dmL-e 
doi* țâr- *> noastre 
celsși trup îa erodcfl 
mai piămte p-rt'a <tv 
fa-nîli* dv j; pe-sizseie 
vă fnso'^sc.

-Cd

Cei potiu eroi sovietici luindu-și rămas bun de la newyorkezi.

~ — --- —sw. ți «rfj,
Esistni al Marii Britanii, 

avionul 
ei săpUn/Ti la 
m a discuta cu 

__ nhcrerer desfășu. 
raroa conferinței de la Geneva a 
cekx trei puteri cu privire la în
cetarea experiențelor ca arma nu
cleară In oe« ia a’îa Casei Albe 
se spune că Macmillan sose^ts 
la Washington la propunerea 
președintelui Eisenhower. .

Cei patru eroi ai Oceanului 
Pacific în drum spre patrie

NEW YORK 24 (Agerpres).— 
TASS transmite: După cum s a 
anunțat, la 23 martie ora 22 cei 
patru glorioși ostași sovietici A. 
Ziganșin, I. Fedotov, F. Poplav
ski, A. Kriucikovski au părăsit 
New York>u| pe bordul trans
atlanticului englez „Queen Ma- 
ry“-

Newyofkezii și-au luat un cald 
rimas bun de la eroii care au 
plecat spre patrie. Celor patru 
tineri sovietici, ale căror chipuri 
radiau de fericire, le-a fost in- 
minat un uriaș buchet d« flori 
deosebit de’ frumoase Cei care 
i-au condus le-au urat călătorie

fericită și i-au felicitat încă < 
dată pentru eroismul lor.

Fotoreporterii și ziariștii at 
asaltai pe ostașii sovietici cerin 
du-le să spună citeva cuvinu 
despre ei, despre familiile lor 
despre eroica derivă de șapti 
săptâmim in Oceanul Pacific 
Ostașii sovietici au povestit di; 
nou despre zilele grele ale den 
vei, despre întîlnirile cu a.neri 
cânii.

Un 
ce ar 
jului
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ziarist a întrebat pa ero 
dori să transmită echipa 
portavionului „Kearsarge 

și poporului american. Noi, i 
răspuns in numele tuturor ser 
geniul A. Ziganșin, siniem foar 
te recunoscători echipajului pori 
avionului pentru că ne-a salvat 
pentru grija față de noi. pentr: 
asis.ența medicală pe care ai 
primit-o. Mulțumim mult poporu 
lui american pentru pnmir i 
cordială. Sîntem foarte recunos 
cători primarului orașului Sa 
Francisco, Christopher, pentn 
ospitalitate.

La San Francisco, a spus A 
Ziganșm, am primit o telegram, 
din partea lui Nikita Sergheevi: 
Hrușciov. Am fost profuni emo 
ționați de această atenție și d 
cuvintele calde de salut pe cari 
ni le-a adresat șeful gjvernulu 
sovietic, nouă simpli ostași.

Filip Poplavski a rugat p; 
corespondenții agenției TASS 
transmiteți în patrie că ne sim
țim bine și așteptăm cu nerăb 
dare să ne întîlnim cu familiile 
noastre și prietenii noștri.

La 27 martie cei pa ru eroi voi 
sosi in portul francez Che*. 
bourg de unde vor pleca cu tre
nul spre Uniunea Sovietică
____________________


