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In întîmpinarea 
Congresului U. T. M.

Pe măsură ce zilele pînă la cel 
de-al H-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Muncitor se împuți
nează, realizările tinerilor din re
giunea București închinate aces
tui eveniment important sporesc 
tot mai mult.

Peste 8.500 de tineri din uni
tățile agricole socialiste din a- 
ceastă regiune sînt antrenați în 
întrecerea socialistă, iar alți 
proape 37.000 de tineri din 
torul individual iau parte la în
trecerea patriotică pentru grăbi
rea muncilor agricole și înfrumu
sețarea satelor lor.

O preocupare principală a or
ganizațiilor U.T.M. de la sate 
ste cooperativizarea agriculturii. 

De la începutul anului și p nă 
acum peste 10.000 de tineri și ti
nere din regiunea București au 
Intrat în gospodării colective și 
întovărășiri agricole. Peste 1500 
de tineri fac parte din comitetele 
de inițiativă pentru formarea de 
noi gospodării colective și înto
vărășiri agricole.

O inițiativă bună 
care trebuie sprijinită

în
a- 

sec-

Pentru rezultatele obținute 
mobilizarea tinerilor mecaniza
tori la îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe anul 1955, organizația 
de bază U.T.M. din S.M.T. Chir
nogeni, regiunea Constanța, a 
orimit Steagul Roșu al C. C. al 
U.T.M. de organizație fruntașă 
pe țară. Dornici de a păstra 
steagul și în anul 1956, mecani
zatorii de la Chirnogeni s-au ho; 
tărît să înceapă lupta pentru noi 
victorii sub lozinca : „Nici un 
tractorist sub plan“.

Acum, la sfîrșitul unei etape de 
muncă — campania de primăva
ră — cînd se face bilanțul rea
lizărilor și lipsurilor pot fi tra
se unele concluzii pentru perioa
da următoare.

In legătură cu angaja
mentul mecanizatorilor 
de la S.M.T. Chirnogeni: 

„Nici un tractorist 
sub plan“

cifre. Dintre șefii de brigadă, cel 
mai mic salariu pe luna aprilie 
l-a primit Pantelimon Vlad de la 
brigada a 4-a : 1.285 lei, iar cel 
mai mare l-a primit Nicolae Du
mitran de la a 5-a: 5.275 lei.

...șl neîndeplinîte

lei.

lată cel de-al doilea camion 
pe care gospodăria mi
lionară „Gheorghe Doja" din 
comuna Borș, raionul Oradea, 
regiunea Oradea, l-a cumpă
rat de curînd.

Angajamente îndeplinite...

La 10 mai, totalul realizărilor 
brigăzilor de tractoriști reprezen
ta 107,9 la sută din planul pe 
campania de primăvară. Intere
sați să pregătească din vreme în
deplinirea unuia din punctele an-

gajamentului — creșterea produc
ției la hectar cu 10 la sută față 
de plan — mecanizatorii s-au 
străduit să execute la vreme toa
te lucrările necesare în campania 
aceasta.

Printre metodele avansate cu 
ajutorul cărora s-au executat e- 
proape 15.000 hantri, se număra 
și aceea* a graficului orar^ apli
cată de 
țațele ei 
exemplu 
găzii a 
Nicolae 
zilnic 7,9 hantri cu fiecare trac
tor. La 10 mai planul lor pe în
treaga campanie fusese depășit 
cu 36 la sută. Pentru folosirea 
întregii capacități de lucru a 
tractoarelor și pentru executarea 
unui volum mai mare de lucrări 
în aceeași unitate de timp, 5 me
canizatori din Chirnogeni au lu
crat în primăvara aceasta cu a- 
gregate de cîte 2 semănători 
I.A.R.—-511 remorcate de tractoa
re K. D. 35. Utemistul Gheorghe 
Tote din brigada a 13-a, Io-n 
Cruceanu din brigada a 5-a și 
ceilalți care au folosit aceste a- 
gregate au însămînțat zilnic 17- 
18 hectare.

De fapt aceste succese ale me
canizatorilor de la S.M.T. Chir
nogeni pot fi ilustrate în mod 
convingător și prin alte cîteva

20 mecanizatori. Rezul- 
le putem oglindi într-un 
grăitor. Tractoriștii bri- 

13-a, condusă de tînărul 
Dumitran, au realizat

de 
totuși

Au muncit bine tractoriștii 
la S.M.T. Chirnogeni și 
realizările lor puteau fi mai mari 
dacă angajamentul lor : „nici un 
tractorist sub plan“ era îndepli
nit și dacă organizația de bază 
U.T.M. din stațiune se preocupa 
mai mult de traducerea în fapt 
a acestei frumoase inițiative. In
tr-adevăr, 60 tractoriști 
realizat și mulți dintre ei 
depășit planul pe întreaga

Linia de înaltă 
tensiune

Paroșeni—Rovinari
Sînt aproape 9 luni de zile de 

cînd pe un traseu de aproape 
100 km. constructorii de la în
treprinderea „Electromontaj“ — 
Sibiu au început executarea li
niei de înaltă tensiune de 110 
Kv. Paroșeni-Rovinari. In curînd 
energia electrică produsă de ter
mocentrala de la Paroșeni va a- 
limenta schelele petrolifere și 
utilajele de la cariera carboni
feră Rovinari. Construirea acestei 
linii a fost încredințată unor 
constructori încercați ca maiștrii 
Carol Flieh și Petre Cigmăianu, 
șefilor de echipe Gheorghe Man- 
ciu, Anton Weidingher, Romeo 
Anca, Müller Franz și altora care 
au mai lucrat și pe alte șantiere de 
construire a liniilor electrice de 
înaltă tensiune.

Datorită activității Todnice de
pusă de fruntașii în producție 
Nicolae Dobre, Ion Banu, Nico
lae Matache, Traian Necula, Vir
gil Savu, Gheorghe Volțan și al
ții, pe șantierul liniei Paroșeni- 
Rovinari se execută în prezent 
ultimele lucrări. Au mai rămas 
de instalat doar 21 fundații de 
beton și 13 stîlpi de asamblat, 
urmînd ca paralel cu aceste lu
crări să se execute operațiile de 
finisare.

Pretutindeni copiii se pregătesc să întimpine ziua de 1 iunie, ziua 
lor.

In fotografie : voioși, copiii de la Căminul C.C.S. din Capitală, 
aplaudă pe micuța artistă amatoare care execută un dans popular 
sovietic.

Fruntași în munca de întreținere 
a culturilor
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corespondenți 
voluntari cu tema:

„Viața și munca 
„tineretului din R. P. R.

Pînă acum în raionul Caracal 
au fost plivite de buruieni peste 
-23.000. ,ha. cu păioase. Țăranii 
muncitori au început prima pra- 
șilă.Ta culturile de porumb, floa- 
rea-soarelui și sfeclă de zahăr. Au 
fost prășite pînă acum peste 3000 
ha., dintre care 2300 ha. cu po
rumb, 300 ha. cu floarea-soarelui 
și 200 ha. cu sfeclă de zahăr.

Fruntași în muncile de întreți
nere. a culturilor sînț colectiviștii 
din comunele Radomir și Amă- 
răștii de Sus. Ei au terminat pri
ma prașilă la porumb și floarea- 
soarelui. Realizări frumoase în 
muncile de întreținere a culturi
lor au obținut și țăranii munci
tori cu gospodării individuale din 
comunele Traianu, Zănoaga și 
Celaru. In aceste comune s-a ter-

minat plivitul păioaselor și s-au 
prășit cîte 400—500 ha. cu dife
rite culturi prășitoare.

Caravana 
cinematografică 

pentru copii
Pentru a aduce o contribuție 

la înfrumusețarea vieții copiilor 
din căminele întreprinderilor pen
dinte de Ministerul Industriei U- 
șoare, serviciul social din acest 
minister, cu sprijinul Consiliului 
Central al Sindicatelor, a organi
zat o caravană cinematografică 
specială, înzestrată cu filme pen
tru copii.

Și pentru că educatoarele sînt 
cele mai în măsură să-și dea pă
rerea și să hotărască ce filme 
sînt mai potrivite, înainte de a 
porni cu caravana prin cămine 
ele au fost chemate să vadă fil
mele ce vor fi arătate copiilor.

Deosebit de frumos și instruc
tiv este filmul „Visul Taniușei“.

Alt film prezentat — filmul de 
desene animate „Pescarul și pești, 
șorul" — redă pe ecran un cu
noscut basm rusesc.

Educatoarele prezente au arătat 
că amîndouă filmele sînt potri
vite pentru copii și le așteaptă 
cu nerăbdare în cămine.

După această consfătuire, cara
vana a plecat, încurajată să în
frunte „opinia publică“ a micu
ților spectatori, adevărații jude
cători ai filmelor. Primul specta
col s-a dat pentru copiii din că
minul fabrici) „Kirov“ din Capi
tală. Ei au iost foarte atent», și 
au rîs cu multă bucurie.

FRANCISCA MINDRUȚ

Al IV-lea Congres 
al matematicienilor romîni

Acad. Caius lacob

Spre locurile de
Nu prea înaltă, cu ochi căprui, 

așa am cunoscut-o din copilărie 
pe tînăra Ardelean Sofia.

Chiar de la o vîrstă fragedă 
— 12 ani — Sofia a început să 
muncească pe la diferiți oameni 
din comună, la sapă, la prașilă 
sau la spălat rufe.

Anii au trecut. Greutățile co
pilăriei au rămas in urmă. Ne
știința de carte o făcea însă pe 
Sofia să nu se amestece în nici

priveau 
toți cei 
filatură,

Concursul pe țară al cercurilor artistice 
de amatori a!e sindicatelor

frunte
că poate lucra la patru părți de 
ring.

La drept vorbind, șeful 
era încîntat de această propu
nere, însă în inima și pe buzele 
tuturora 
crede să 
tînără“.

Prima 
părți de 
îndemînarea și priceperea Sofiei 

a

secției

stăruia îndoiala : „n-aș 
facă față, e încă prea

zi de lucru la patru 
ring trecu repede, iar

COMUNICAT
Sesiunea Consiliului do Ajutor Economic Reciproc

Intre 18 și 25 mai 1956 a avu] 
loc la Berlin Sesiunea ordinară 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc (C.A.E.R.).

La această Sesiune s-au discu
tat problemele coordonării dez
voltării principalelor ramuri ale 
economiei naționale a țărilor — 
membre pentru viitorul cincinal 
(1956—1960) și anume: al in

dustriei construcțiilor de mașini 
și aparatelor optice, siderurgiei, 
metalurgiei neferoase, industriei 
carbonifere, petrolifere și a ga
zelor, industriei chimice, indus
triei ușoare și ale agriculturii.

Sesiunea C.A.E.R. a adoptat 
recomandările coordonate între 
țările interesate, privitoare la 
nivelul producției și livrărilor 
reciproce ale principalelor tipuri 
de mașini, utilaje, materii pri
me, combustibil și de produse a- 
limentare.

Cu prilejul expunerii perspecti. 
velor de dezvoltare a industriei 
construcțiilor de mașini și a a- 
paratelor optice, s-au elaborat 
măsuri cu privire la extinderea 
specializării producției între țări 
și la asigurarea în continuare a 
progresului tehnic.

S-au examinat problemele dez
voltării bazei de materii prime 
a siderurgiei — extracția mine
reului de fier și a cărbunilor coc- 
sificabili și producției de cocs, 
precum și problemele dezvoltării 
bazei de materii prime a meta
lurgiei neferoase. Colaborarea e- 
Conomică între țările membre 
l.A.E.R. trebuie să joace un rol 

însemnat in asigurarea țărilor 
europene de democrație popu
lară cu cărbune livrabil din Po
lonia și cu minereu de fier, li
vrabil din U.R.S.S.

Cu ocazia examinării planuri
lor de perspectivă privind dez
voltarea agriculturii s-a acordat 
atenție sporirii considerabile a 
producției agricole și în special 
a producției de cereale. S-a re
cunoscut ca necesară asigurarea 
introducerii pe scară largă a cul
turii porumbului. S-au elaborat 
de asemenea recomandări în ve
derea unei extinderi însemnate a 
industriei de îngrășăminte mine
rale și dezvoltării în continuare 
a producției de mașini agricole 
moderne.

Acordînd o mare atenție pro
blemelor asigurării cu energie 
electrică a economiei naționale a 
țărilor membre C.A.E.R., Sesiu
nea a discutat și adoptat pro
gramul de lucru pentru pregă
tirea propunerilor cu privire la 
extinderea schimbului de energie 
electrică între țările membre și 
cu privire la elaborarea schemei 
de folosire complectă a resurse
lor hidraulice ale Dunării.

S-au examinat și adoptat ho- 
tărîri corespunzătoare cu privire 
la îmbunătățirea organizării ac
tivității de colaborare economică 
și tehnico-științifică, pe calea ex-

tinderii legăturilor directe între 
ministerele de ramură și depar
tamentele țărilor membre ale 
C.A.E.R.

La Sesiunea Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc au asis
tat în calitate de observatori re
prezentantul R. P. Chineze și re
prezentantul R.P.F. Iugoslavia.

Tn cadrul celui de-al 4-lea con
curs pe țară al cercurilor artisti
ce de amatori ale sindicatelor, 
a luat sfîrșit zilele trecute faza 
interraională pentru coruri, or
chestre, echipe de dansuri și bri
găzi artistice de agitație.

In urma acestei faze au fost 
selecționate pentru faza orășe
nească 37 de coruri, 18 orchestre, 
36 echipe de dansuri și 21 bri
găzi artistice de agitație. Prin
tre formațiunile artistice care au 
obținut rezultate frumoase, se 
numără: corurile universității 
„C. I. Parhon“ și uzinelor „Re
publica" ; orchestra de muzicuțe

de la întreprinderea 18 instala
ții, orchestra de estradă a Mi
nisterului Comerțului Exterior, 
echipele de dansuri de la uzine
le „Kirov-, Ministerul Căilor 
Ferate, întreprinderea poligra
fică nr. 1, brigăzile artistice de 
agitație de la uzinele „23 Au
gust“, F.R.B., și altele.

In zilele de 28 și 29 mai se 
va desfășura în Capitală faza 
interraională pentru recitatori, 
iar în zilele de 30 și 31 mai pen
tru soliștii vocali și instrumen
tiști, la care vor participa 67 re
citatori, 110 soliști vocali și 64 
soliști instrumentiști.

un fel de discuții. Mai bine zis 
fugea de societate.

La vîrstă de 16 ani Sofia s-a 
angajat la fabrica „30 Decem
brie“ din Arad. începutul i-a 
fost nespus de greu. Spre deose
bire de comună, aici o 
sute de tineri și tinere, 
ce treceau prin secția 
unde fusese repartizată.

Intr-una din zilele toamnei a- 
nului 1952, Sofia se prezentă în 
biroul șefului și-i spuse: „Aș 
vrea să urmez cursurile școlii de 
calificare, vreau să devin și eu 
Rlator“. Sofia a început să ur
meze cursurile școlii.

Șase luni a studiat la școală 
tehnica viitoarei sale munci. La 
examen. Sofia Ardelean a reușit 
foarte bine și a fost repartizată 
la aceeași secție de filatură.

Cele 40 de fuse ale unei părți 
de ring se învîrteau cu o iuțeală 
mare, neoprindu-se nici chiar în 
timpul predării schimbului.

Fruntașele de pe atunci 
secției, femei cu vechime de 
15 ani în fabrică, lucrau la
trei părți de ring. Sofia susținea

ale 
cîte 
cîte

DIMITROVGRAD
orașul tineretului bulgar

Dacă vă hotărtfi să mergeți în 
Tracia de jos să nu trece(i de 

acea gară cu tăblița albastră pe 
care stă scris: ..Dimitrovgrad“. 
Opriți-vă tn orașul tinerilor, al 
entuziaștilor, al visătorilor. Di- 
mitrovgradul nu te atrage prin 
sttncile tnalte ca orașul Plovdiv, 
nu te uimește cu panorama mi
nunată a orașului Tlrnovo. nici 
nu te cucerește prin frumoasele 
fărmuri maritime ca orașul Stalin 
sau Burgas. In Dimitrovgrad. to
tul pare mult mai simplu, mai 
modest pentru acela care vine 
pentru prima oară pe aceste me
leaguri. Intr-adevăr, peisajul o- 
rașului este format din șesuri. 
iar malul rîului Marița nu este 
incă amenajat. Ceea ce te atrage 
însă și te uimește cel mai mult 
în această localitate sînt oame
nii, tinerii care și-au organizat 
viața în acest oraș tînăr. li vezi 
pe stradă, în autobuse, în maga
zine.

Acest oraș a fost construit de 
tineri, de mîini fragede încă. Ti
nerii au făcut primele săpături, 
au pus primele fundamente și au 
ridicat schele de lemn. Tinerii au 
așezat cărămidă peste cărămidă 
zidind clădirile înalte ale orașu
lui. Tinerii au tras firele elec
trice și au construit noile locuin
țe. Mu'ți brigadieri au rămas 
aici, animați de dorința de a-și 
vedea munca dusă pînă la ca
păt. Unii au învățat aici o pro
fesie, alții au plecat din satele 
natale spre Dimitrovgrad cu do
rința sinceră de a rămâne toată 
viața aici. Calea urmată n-a fost 
de loc lesnicioasă, dar curajul, 
entuziasmul tineretului, optimis
mul lui au biruit. Tinerii s-au sta
bilit aici, și-au construit cămine 
și astfel a luat ființă orașul ti
neretului. Pe bună dreptate ei se 
mtndresc cu orașul lor. Fără nici 
o excepție — muncitorii de la 
Combinatul chimic, mineri din 
bazinul Mariței, elevi lucrători 
din comitetele de partid, din co
mitetele Uniunii Tineretului Popu
lar al lui Dimitrov și din organi
zațiile de masă — toți îți poves
tesc despre munca tinerilor, des-

pre succesele lor șl flecare tși Iu
bește mult orașul natal.

Cum se descurcă oare acești 
tineri fără iscusința și experiența 
vtrstnicilor ? M-a mirat foarte 
mult faptul că tn acest oraș nu 
am văzut și nu am întîlnit a- 
proape de loc oameni bătrîni. Se 
prea poate ca ei să fi fost acasă 
sau la locul lor de muncă.

Voiam să mi-l tnchipui pe se
cretarul sfatului orășenesc, al că
rui nume îmi era cunoscut de pe 
tăblița cabinetului său: Ivan Gra- 
matikov. Am făcut cunoștință cu 
el — un tînăr brunet, voinic. 
Mulți dintre tinerii care au lu
crat la D'mit rov grad tși amintesc 
de comandantul de brigadă Ivan 
Gramatikov. Nu i-am solicitat 
date biografice — el face parte 
din acei tineri, care după ce au 
lucrat ca brigadieri, au venit și 
s-au instalat aici Și iată că a- 
tunci ctnd s-a pus problema can- 
didaților pentru Sfatul popular, 
foștii brigadieri și constructori, 
l-au ales cu drară inimă pe co
mandantul lor. De altfel, el nu 
este singurul. Consilierii — oa
menii care reprezintă puterea 
populară — sînt de asemenea ti
neri. Doar patru-cinci tovarăși 
sînt mai în vîrstă. Aceștia sînt 
vechi m'Htanți pentru cauza cla
sei muncitoare.

In anul 1948, numai într-un 
singur schimb — ne povestește 
Gramatikov —- au lucrat 5 000 de 
brigadieri din întreaga țară. Prin 
muncă avîntptă s-au ridicat noi 
și noi construcții. Construirea 
Dimitrovgradului nu este încă 
terminată. Se' vor clădi tn curînd

stnt prevăzute tn planul de con
strucție a Dimitrovgradului. A- 
cestea se pot vedea tn relief pe 
macheta de la muzeul orășenesc. 
Imaginea obișnuită a unui muzeu 
nu coincide cu ceea ce vizitato
rul poate vedea aici. In vitrine 
nu se tntllnesc pietre sau monezi 
vechi din evul mediu, nici ar
muri sau coifuri dezgropate din 
adtncurile pământului. Acest mu
zeu este puțin neobișnuit. El a 
pecetluit un fragment din reali
tatea zilelor noastre. După ce te 

desparți de scurtele date istorice 
asupra mișcării de rezistență în 
acest raion, intri In sala care în
fățișează istoria noastră, contem
porană. Priviți un plug de lemn 
și o grapă de mînă. Pe patru- 
cinci metri pătrați sînt culese 
multe mărturii despre satul nos
tru de odinioară. Deseori am as
cultat cuvtntări înflăcărate tn 
care se spunea că plugul de lemn 
va merge la muzeu, că va fi în
locuit cu mașini. Șl Intr-adevăr, 
plugul de lemn se găsește acum 
tn muzeu, în muzeul unui oraș 
nou, socialist. Epoca de mizerie 
și sărăcie, de teroare și nedrep
tate ține de domeniul trecutului. 
Micii pionieri care se găsesc în 
jurul meu pipăie plugurile de 
lemn și întreabă pe învățători de 
ce sînt puse tn vitrină. Acești 
copii văd pentru prima oară ase
menea pluguri. Ei știu că treie
ratul se face cu batoze și com
bine. ei știu 
cu tractoare 
lemn. Este 
oricine care

' istoria vieții

că pămîntul se ară 
și nu cu pluguri de 
surprinzător pentru 
vede fragmente din 

. . .......  ... poporului său în a- 
o scoală tehnică minieră, un spi- c,es}f [n muncd d,e
tal orășenesc, 7 noi blocuri mun
citorești. Orașul nostru se dez
voltă — are acum circa 40.000 
de locuitori, de aceea se vor con
strui noi locuințe.

Malul Mariței va fi transfor
mat în întregime într-un parc de 
odihnă și cultură. Primele lucrări 
au și început. Se va construi de 
asemenea și un stadion. Pădurea 
verde care va încinge ca un briu 
orașul, va opri ylntul cald și se
cetos.

Există încă multe edificii care

■ toate zilele noi .nu simțim cît de 
mult s-a schimbat viața; în liniște 
încet dar irevocabil s-a dus tre
cutul, Intr-o sală alăturată se gă
sește un cărucior cu o lopată și 
un tîrnăcop. Ele sînt stropite de 
var și tnvel’te cu rugină din cau
za umezel'i și sînt însoțite de 
o inscripție foarte scurtă: „Cu 
aceste instrumente s-a început 
construcția Dimitrovgradului". 
Se înțelege, ce este mai impor
tant nu e adăugat — dorința și 
înflăcărarea cu care au lucrat ti-

își spuseră cuvîntul. Acum 
devenit o obișnuință.

Lunar, Sofia Ardelean are 
pășiri de normă de 80—90 
sută, iar pentru rezultatele 
bîndite în fabrică a fost distinsă 
cu steaua „Fruntașă in produc
ție“ și premiată.

Nu de mult, tînăra Sofia Arde
lean a cerut să fie -primită în 
rîndurile organizației de tineret, 
iar utemiștii au votat în una
nimitate pentru aceasta.

De curînd, în fabrica „30 De- 
cembrie“-Arad a fost lansată 
chemarea : „Schimbul de noapte 
la nivelul celui de zi“. Această 
chemare i-a înzecit și maj mult 
strădaniile utemistei Sofia Ar
delean pentru a obține un loc 
de frunte.

Corespondent 
IOAN LUCA

P Intre 27 mai și 4 iunie va 
? avea Ioc la București un con- 
P greș al matematicienilor ro- 
i* mini, cu o largă participare in- 
l* ternațlonală. Acest congres este 
<* al 4-lea din seria congreselor 
(' naționale inițiate încă din a- 
d nul 1929. El va da loc Ia o 
d foarte necesară inventariere a 
d rezultatelor obținute de mate- 
d maticienii noștri în cursul irl- 
d timilor 15 ani precum și la 
d interesante discuții științifice 
d și schimburi de idei fructuoase 
d cu matematicienii veniți din 
d toate părțile lumii.
d Credem că nu e inutil să 
d dăm cu acest prilej și cîteva 
d preciziuni asupra congreselor 
d anterioare. Primul a avut loc 
d între 9-12 mai 1929 la Cluj, 
d sub președinția profesorilor D. 
d Pompei, Gh. Țițeica și Ion lo- 
d nescu. După cum a subliniat 
d Gh. Țițeica în discursul său, 
d Ia deschiderea congresului, 
d inițiatorii și organizatorii con

gresului au fost profesorii de 
I matematici de la Universitatea 

din Cluj și în special P. Ser- 
gescu. La acel prim congres 
s-au făcut 8 conferințe gene
rale și s-au prezentat 40 de 
comunicări în secțiuni; nu 
participat și 4 oaspeți străini, 
reputați matematicieni si a- 
nume V. Volterra (Roma), 
unul din creatorii teoriei ecua- 

d (iilor integrale, P. Montei 
(• (Paris), V. Sierpinskv (Varșo- 
d via) și I. Karamata (Belgrad), 
d Cu aceeași ocazie unii dintre 
d oaspeții străini au vizitat uni- 
d versitățile noastre și au făcut 
d conferințe. îmi amintesc și as
ii tăzi cu emoție de a fi asistat 
d la conferința de biologie ma- 
d tematică pe care a ținut-o V. 
d Volterra la Universitatea din 
I1 București.
d Al doilea Congres al ma*e-
d maticienilor rom'ni a avut loc 
d la Tr. Severin între 5-9 mai 1932 
d S-au făcut atunci 12 conferin- 
d țe generale și s-au prezentat 
d 68 comunicări tn secțiuni. Au 
d participat 19 oaspeți străini 

dintre care menționăm pe pro- 
d fesorii P. Montei, A. Denjoy 
r (Paris) V. Sierpinsky, C. Ku- 
i1 ratowsky, O. Nikodym, F. leja 
i- (Varșovia), B. Hostinsky 
i1 (Brno), A. Errera (Bruxelles), 
l* J. Karamata (Belgrad).
d Lucrările acestor două con. 
d grese au fost publicate în vo- 
d lumele III (1930) și IX (1935) 
d ale binecunoscutei publicații 
d romînești de largă difuzare in- 
d ternațională „Matematica" care 
d a apărut la Cluj (1929-1947).
d Al treilea Congres al mate- 
d maticienilor romîni a avut loc 
d imediat după război, între 29 
d oct. — 3 nov. 1945. Faza întîia 
d a congresului s-a desfășurat 
d la Universitatea din București 
d Iar faza a doua la Universita- 
d tea din Cluj. Cu acel prilej a 
d avut loc și sărbătorirea împli- 
l1 nirii a 50 de ani de Ia apariția 
d neîntreruptă a revistei „Ga- 
d zeta matematică“ din Bucu- 
d rești. Din cauza dificultăților 
d datorate războiului, ia acel 
d Congres n-a fost participare 
d străină; o parte dintre comu- 
d nicările făcute au fost tipărite 

în revista „Matematica" din
# Cluj.
(I Actualul Congres al mate- 
(l maticienilor care are loc la 
î București marchează un mo
li ment de potrivit popas menit 
(i să ne permită a arunca o pri
it vire asupra drumului parcurs 
(i și a pune jaloanele activității 
d viitoare pe țărîmul matemati- 
(i cii’în‘țara noastră. Congresul 
(l va avea o amploare deosebită. 
I La el vor participa 300 mate- 
# maticieni romîni și aproape 
(I 100 străini. In ședințele pie
li nare ale Congresului se vor 
ț discuta cele cinci rapoarte cu- 
> prinzînd realizările matemati- 
(• ce cele mai de seamă din țara 
|i noastră, din ultimii 15 ani în 
> domeniul algebrei, analizei 
(• matematice, teoriei funcțiilor 
(i complexe, geometriei, mecani- 
d cei, calculului probabilităților 
(• și matematicilor aplicate.
(• Aceste rapoarte însumînd a- 
(• proape 700 pagini, cuprind și 
d o vastă bibliografie. Ele au 
d fost publicate în limbile ro- 
i1 mînă, rusă și franceză și vor

sneciali-
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fi distribuite congresiștilor la 
începerea lucrărilor congresu
lui. Raooartele reoglindesc in 
mod fidel dezvoltarea conside
rabilă care a luat-o matema
tica la noi. Pe lingă discipli
nele care au avut tradiție deo
sebită în țara noastră ca geo
metrie diferențială legată de 
numele Iui Gh. Țițeica și AL 
Mal Ier, sau de teoria funcții
lor comolexe legată de numele 
lui D. Pompeiu și S. Stoilov, 
rezultă dfn ac’ste rapoarte ci 
și alte discipline ca algebra 
modernă, analiza funcțională, 
teoria ecuațiilor cu derivate 
parțiale, mecan'ca fluidelor, 
teoria matematică a probabili
tăților, calculul numeric au 
luat un deosebit av’nt.

Peste 150 comunicări, dato
rite matematicienilor romîni 
vor fi prezentate în cele 5 sec
țiuni ale congresului (algebră, 
analiză matematică, geome
trie, matematici anlicate, is
torie și metodologie). De ase
menea sînt prevăzute un nu
măr de conferințe pe secțiuni 
reunite și un mare număr de 
conferințe, cu subiecte mai ge
nerale, centru șed’ntele ple
nare. Aceste conferin‘e vor fi 
ținute de matematicieni rom’ni 
și de unii oaspeți străini. Alți 
oaspeți străini vor face comu
nicări în secțiuni sau vor pre
zenta conferințe de
tate în unele centre universi
tare din țara noastră.

Printre delegații străini re 
care vom avea plăcerea să-i 
salutăm in miilocul nostru 
semnalăm : o delegație sovie
tică, compusă din 5 matema
ticieni, condusă de I. N. Ve- 
kua, matematician de seamă, 
ale cărui lucrări au o legă
tură strînsă cu acelea ale unor 
matematicieni romîni ; delega
ția franceză de 15 matemati
cieni printre care marele ma
tematician J. Hadamard, cu
noscut om de știință progre
sist, care deși în vîrstă de 
peste 90 de ani, ține să ne vi
ziteze țara, apoi A. Denjov, 
subtilul analist, care a parti
cipat la congresele anterioare; 
delegația italiană compusă 
din 7 matematicieni, printre 
care marele geometru E Bom- 
piăni, cunoscutul analist Mau
ro Picone, marele mecanician 
A. Signorini ; delegația ma
ghiară, formată din 12 mate
maticieni, printre care G. Ha- 
jos, B. Sz. Nagy; delegația 
germană de 12 matematicieni, 
printre care geometrul renu
mit W. Blaske, delegația polo
neză care cuprinde și pe M. 
Biernacki, un vechi prieten al 
țării noastre, delegația bulga
ră din care face parte cunos
cutul mecanician Kiril Popov, 
participă de asemenea delegați 
elvețieni și iugoslavi printre 
care J. Karamata, care a par
ticipat și la primele congrese, 
delegați englezi, cehi, ameri
cani, japonezi, indieni etc. De
legațiile străine cuprind și 
numeroase elemente tinere 
care s-au afirmat deja cu tă
rie în diferite capitole ale ma
tematicilor moderne ca: G. 
de Rham, K. Sitnikov, I. 
Schwartz, B. Segre, E. Kahler 
și alții.

E deosebit de îmbucurător 
să constatăm prezența masivă 
la congres a tinerilor matema
ticieni romîni, ceea ce consti
tuie un progres decisiv față 
de congresele anterioare.

Tineretul universitar va avea 
și el prilejul să asculte expu
nerile marilor matematicieni 
din țară și străinătate, dintre 
care numele unora e legat de 
teoreme deja clasice, învățate 
pe băncile facultăților.

Congresul ne va da prilehil 
unei mai bune orientări în vii
tor, el va prileiui strin"erea 
legăturilor științifice dintre 
diferitele centre ale țării noa
stre, precum și între matema
ticienii romîni și reprezentanții 
altor țări.

Această deosebit de impor
tantă manifestare științifică va 
duce desigur la o mai bună 
cunoaștere reciprocă jl aceasta 
va fi o prețioasă contribuție 
la cauza apărării păcii.

d 
d 
d

Dimitrovgrad. Centrul orașului

nerii. Salopete ale bri
gadierilor ■ sînt 
păturite într-un 
tar de sticlă; e 
gretabil că nu se 
vedea zimbetele 
pe fețele oamenilor 
care le-au purtai — 
fotografiile fiind pu
ține. O machetă uria
șă la capătul standu
rilor arată viitorul 
orașului — Teatrul, 
Casa partidului, noile 
piețe și bulevarde.

Poate că a intrat în 
firea oamenilor tineri 
să viseze. Tn Dimitrov
grad n-o să găsiți 
om, care să nu pri
vească cu cîțiva ani 
înainte, să nu viseze 
tn viitor. Nu există 
sceptici, în oraș nu au 
loc pesimiștii, sau dacă 
există cîțiva, le este 
foarte greu să tră
iască.

Dorințele tuturor tinerilor sînt 
curate, nu stnt acoperite de rugi
na egoismului. Acestea sînt do
rințe mari, aș putea spune visuri 
mărețe, deoarece sînt împletite cu 
cauza întregului nostru popor, ceastă construcție a tineretului.

Să creăm printre multele poi tra
diții din această localitate și <j- 
ceea — ca în fiecare an în ziua 
cînd a început construcția Dimi- 
trovgradutui să ne întîlnim toți 
construptorii,. .să . ne amintim.. de 
minunatele clipe! ale frăției de 
brigadier, . cînd se năștea noul 
oraș“.

Frumoasă va fi această întîb 
nire a constructorilor plini de 
entuziasm, a oamenitor care se 
vor aduna din toate colțurile ță
rii. Se vor revedea prieteni și vor 
admira orașul lor. Cîte emoții, 
cît entuziasm va stîrni fiecare 
clădire nouă, fiecare pom sădit 
cu atlta grijă I...

K. KOLEV

îm- 
ser
re- 
pot 
de

deoarece fiecare din acești visă
tori nu se va opri tn mijlocul 
drumului, fiindcă ei și-au legat 
viața de orașul construit de ei — 
Dimitrovgrad.

Cine a călcat odată tn acest 
oraș minunat nu-i vine să mai 
plece la gară și să aștepte tre
nul. Și asta pentru că a fost în
tre ai săi, pentru că a trăit mo
mente de adevărată bucurie. Ini
ma sa s-a umplut de minunate 
amintiri. Tn fragmentul unei scri
sori trimisă către sfatul orășe
nesc, fosta brigadieră 
„orașul 
altele :

„Cred 
am fost 
„Ceaîca“, la Dimitrovgrad s-au

nostru". Ea
tl numește 
scrie intre

1948, ctndcă din anul
tn tabăra de brigadieri

făcut multe schimbări, ne-am 
schimbat și noi constructorii, 
care am săpat temelia orașului, 
Dar în inimile noastre a rămas 
o dragoste fierbinte față de a-
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Ce n=a văzut secretara Vizitele delegației parlamentare sovietice
Pentru voi scriem aceste rin- 

duri, tovarăși secretari ai orga
nizațiilor de bază " 
tru voi, pentru că voi vă loviți 
adesea de 
cu cele pe 
le relatăm

U.T.M. Pen-

asemănătoare 
am propus să

situații 
care ne 
în articolul de față.

★
Angela Mareș, secretara comi

tetului U.T.M. de la „Uzinele Tex
tile“-Timișoara. aplecată deasu
pra unei hirtii, făcea calcule. Din
tre toate cifrele, două ne au atras 
mat mult atenția: una reprezen
ta numărul total de tineri. — 500 
și numai (in minte exact cit. cea
laltă — 227, numărul utemiștilor.

Cum era și firesc, am întrebat-o 
de ce s-au primit atît de puțini 
membri... Ne-a privit atunci mi
rată, adică „auzi întrebare“ !... și 
ne-a răspuns cu o neobișnuită se- 
mnătate și plictiseală în același 
timp (era probabil sătulă pînă 
peste cap de asemenea întrebări. 
Desigur, nu eram primii):

— Noi ne străduim, tovarăși. 
Și intenționăm...

Departe de noi gîndul de a 
pune la îndoială bunele intenții 
ale tovarășei Angela Mareș. sau 
ale celorlalți membri din comitet. 
Dar una e să ai intenții lăudabile 
și alta e să realizezi creșterea vi
zibilă a numărului de membri în 
organizația de bază în fruntea 
căreia ai fost ales.

Angela Mareș nu a reușit să ne 
lămurească asupra cauzelor, in 
schimb ne-a servit cîteva ‘ fapte, 
pentru care de altfel ti mulțu
mim, permi(îndu-ne astfel să fa
cem oarecum lumină în jurul ce
lor discutate cu ea mai înainte 
și să tragem, într-un fel, O con
cluzie.

Să facem mai întîi o precizare: 
Organizația de bază U.T.M de la 
„Uzinele Textile“ este o organi
zație bună. Secretarul organiza
ției de partid, tovarășul Szabo, 
ne-a declarat categoric:

— Nimic de zis, tinerii muncesc. 
Nu le putem nega calitățile... și 
nici realizările. Sînt cam sensi
bili și asta într-un fel nu-i rău. 
Dar sînt și îndemlnatici, harnici. 
Intr-un cuvînt oameni vii... Și 
iuți /... argint viu, nu alta.

Ne-a dat un exemplu.
Nu de mult, membrii comitetu

lui U.T.M., împreună cu cițiva in
gineri, au făcut următorul calcul: 
socotit pe cap de ttnăr, filatura 
— adică tinerii de aici — pot rea
liza peste plan, pînă la Congre
sul U.T.M., 4.500 kg. fire (ceea ce 
egalează cu 37.000 m.p. țesături). 
Rezultatul acestui calcul s-a răs- 
pîndit repede în întreaga uzină. 
Cifra de „4.500 kg.“ circula ast
fel din secție în secție, punînd 
parcă la încercare voința fiecă
rui tînăr. Utemiștii au trecut la 
acțiune. Au urmat obișnuitele șe
dințe fulger, discuții scurte dar 
aprinse, apoi angajamente indivi
duale și colective, care s-au tota
lizat din nou: 4.500 
Ele au fost realizate cu 
inte de termen. Și...

Dar ce dovadă mai 
trebuia pentru a ne da 
într-adevăr tinerii de la „Uzinele 
Textile" Timișoara sînt harnici.

Și după cum spuneam, tovarășa 
Angela Mareș ne-a relatat cîteva 
fapte care au* ilustrat o 
reală.

...Tînărul ungător Ion 
aflase că va avea loc o 
generală U.T.M., în care 
pune în discuție munca tinerilor 
din fabrică. Ar fi vrut și el să 
participe. Așa e omul tînăr: nu 
se împacă să stea de o parte. 
Unde sînt mulți totu-i pare mai 
vesel, mai ușor. E greu de preci
zat în ce măsură știe, sau înțe
lege profund Ion Staici de ce 
este atras de colectiv, de ce 
urăște singurătatea. Un lucru e 
însă cert: el e tînăr și-i munci
tor.

Și Staici a venit la membrii co
mitetului cu rugămintea să fie 
admisă participarea sa la adu
nare. Neprimind de la aceștia în-

cuviințarea. a venit la tovarășa 
Mareș nădăjduind să găsească 
la ea înțelegere. Și, pînă la urmă, 
nu s-a înșelat.

— Dați-mi voie — începu el. 
cu sfială — să asist și eu la șe
dința de mîine. Mă știți doar că...

— înțelege însă, Staiciule — 
încercă tovarășa Mareș să-l con 
vingă — adunarea este a ute
miștilor. ori tu nu ești utemist.

Tlnărul căzu pe ginduri. Cu 
toate acestea, continuă să insiste:

— Asta înseamnă că nu aveți 
încredere în mine. Și nu știu, zău, 
care să fie pricina — exclamă el 
de data asta, ridicînd tonul.

Discuția s-a încheiat, bineînțe
les, în favoarea lui Staici, care a 
devenit, nu mult după aceea, u- 
temist. Dar nu era asta totul. Am 
întrebat-o pe tovarășa Mareș cum 
de nu l-au primit mai de vreme 
în U.T.M. pe tînărul ungător.

— N-am dat de el — mi-a răs
puns secretara, de data aceasta 
însă mai puțin senină ca la în
ceputul convorbirii noastre.

Și, din păcate, Ion Staici nu e 
unicul caz. Intr-o situație asemă
nătoare au fost și Ion Lazăr și 
Marcel Uzum și Andrei Mradek 
și... dar ajunge, restul sînt pe 
lista tovarășei Mareș.

...Soțul unei tinere muncitoare, 
el de asemenea utemist, vine In
tr-o zi la Angela Mareș să-i ceară 
lămuriri și să o tragă oarecum 
răspundere.

— N evastă-mea muncește 
dvs. în fabrică. E țesătoare,
nu printre ultimele. A fost decla
rată, dacă nu mă înșel, fruntașă. 
De ce n-o primiți în U.TIM,?...

Pe semne că nici de tînăra țe
sătoare „n-au dat“ pînă atunci 
tovarășa Mareș și ceilalți membri 
din comitet.

Comentariile le considerăm de 
prisos. E cît se poate de clar: 
comitetul U.T.M. de la „Uzinele 
Textile" Timișoara nu s-a preo
cupat de îndrumarea tinerilor din 
fabrică, neglijînd astfel una din 
îndatoririle de prim ordin ale u- 
nui conducător utemist. E timpul 
să se curme cu asemenea negli
jențe care sînt profund dăună
toare. De asemenea, credem că 
nu mai e necesar să insistăm a- 
supra măsurilor pe care vor tre
bui să le ia de urgență tovarășa 
Angela Mareș și alți secretari ai 
organizațiilor de bază în ale căror 
unități s-ar afla asemenea situa
ții. „N-am dat de el...“, să fie 
oare aceasta o justificare vala
bilă ?

la

la
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MILU BURAN

kg. fire... 
mult îna-

bună ne 
seama că

situație

Staici, 
adunare 

se va

Călă'-oria prin țară a membri
lor delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S prilejuiește zecilor 
de mii de cetățeni ai R.P.R. care 
întimpină pe solii marelui popor 
sovietic emoționante manifestări 
ale prieteniei romîno-sovietice.

După ce în cursul după-amiezii 
zilei de vineri au vizitat Muzeul 
Peleș, membrii delegației parla
mentare sovietice au fost sîm- 
bătă oaspeții oamenilor muncii 
din orașul șl regiunea Stalin.

Pe drumul de la Sinaia 
Orașul Stalin, în ciuda ț 
mii și mii de locuitori așteptau 
cu brațe pline de flori pe 
oaspeți. La trecerea pe teritor ui 
regiunii Stalin delegația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a fost 
întîmpinată de tovarășii Maxim 
Bergheanu, prim secretar al co
mitetului regional al P.M.R., Ni- 
colae Iorga, președintele sfatului 
popular regional, Mihai Schuster, 
Ghiță Ștefan, deputați în. Marea 
Adunare Națională, de activiști 
de partid și de stat. Oaspeților 
li s-a oferit. în semn de bun so
sit, tradiționala pîine cu sare, 
iar pionierele le-au prins la gît 
cravate roșii.

în Orașul Stalin o mare mul
țime de cetățeni — muncitori, 
funcționari, ingineri, gospodine, 
studenți și elevi prefăcuseră stră
zile pe unde a trecut delegația 
într-un nesfîrșit covor viu.

Dimineața, membrii delegației 
au făcut o vizită la sfatul popu
lar orășenesc unde au fost salu
tați de tovarășul Alexandru Ca- 
dar, președintele sfatului popular 
orășenesc și Nicolae Popa, prim

----

Tovarășul Cioboată Dumitru, 
tîmplar trasor la IPROFIL Unita- 
tea 6 București, „suferă“ de o 
„boală primejdioasă“.

De obicei crizele se manifestă 
în primele ore a-le zilei. Atunci 
pămîntul i se clatină sub picioare 
și totul i se învîrtește în jur de 
parcă s-ar afla în roata scrîn- 
ciobului.

Deși nu î se poate imputa lipsa 
de antrenament, puținele ore dor
mite „pe apucate“ nu îi reîmpros
pătează forțele, nu-i risipesc cea
ța alcoolului, care-i umbrește se
ninătatea gîndurilor. In astfel de 
clipe simte nevoia să bea o cafea 
amară ca pelinul. In lipsa ei se 
mulțumește și cu o ceașcă de borș 
sau oțet de la cantina fabricii.

Intr-o dimineață cînd „boala“ 
îi strecura în mădulare o mole- 
șeală copleșitoare, tînărul Negoi
ță Victor a comis grava impru
dență de a-1 întreba :

— Tovarășe Dumitru, ai trasat 
material pentru mașina mea ? 
Cioboată l-a privit nedumerit și 
ridicînd un deget în sus s-a răs
tit:

la 
ploii,

în- 
Am

secretar al comitetului orășenesc 
al P.M.R.

Mulțumind pentru călduroasa 
primire făcută deputaților sovie
tici, Frol Romanovici Kozlov. 
conducătorul delegației, a felici
tat pe locuitorii orașului pentru 
succesele lor în muncă. „Oamenii 
muncii din R.P.R. — a spus vor
bitorul — nu numai că au refă
cut economia distrusă de război, 
dar au refăcut complect asemenea 
întreprinderi minunate ca uzina 
de tractoare „Ernst Thă'.mann“ și 
altele. Dv. traduceți în viață în
vățătura marelui Lenin despre 
necesitatea dezvoltării industriei 
grele ca bază a dezvoltării 
tregii economii naționale,
fost profund emoționați de en
tuziasmul cu care poporul 
mîn constryiește socialismul. Sub 
conducerea P.M.R. nu este nici 
o îndoială că poporul romîn va 
obține noi victorii în construirea 
socialismului în patria sa“.

Deputății sovietici și persoane
le care-i însoțesc au fost apoi 
oaspeții muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor de ia uzinele 
tractoare „Ernst Thălmann“.

La terminarea schimbului, în 
sala de festivități, peste 1.000 de 
constructori de tractoare au par
ticipat la un însuflețit miting în 
cinstea vizitei delegației Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Deschizînd mitingul tovarășul 
Mihai Roșioru, președintele co
mitetului de întreprindere a uzi
nelor, a 
membrii delegației.

A luat apoi cuvîntul
Danciu, maistru miezuitor, inova
toare.

ro-

de

salutat călduros pe

Reveica

In cuvîntul său Vladimir Eli- 
seevici Lobanok, membru al Co
misiei mandatare a Sovietului 
Naționalităților, președintele Co
mitetului, executiv al Sovietului 
regional Gomei, a spus printre 
altele :

„în cel de al doilea plan cinci
nal un rol*deosebit revine uzine
lor „Ernst Thälmann“ și sîntem 
convinși că minunatul colectiv de 
aici va îndeplini sarcinile ce-i re
vin în construirea socialismului. 
Avîntul continuu al construcției 
pașnice economice și culturale în 
U.R.S.S. și țările de democrație 
populară — a spus mai departe 
vorbitorul — este o mărturie a 
voinței de pace ce însuflețește pe 
cetățenii acestor țări. Linia ge
nerală, a politicii externe a Uniu
nii Sovietice și a țărilor de de
mocrație populară este politica 
leninistă a coexistenței pașnice a 
țărilor cu orî-nduiri .sociale dife
rite Guvernul sovietic a hotărît 
de curînd să reducă pînă la 1 
Mai 1957 forțele armate ale 
U.R.S.S. cu 1,200.000 de oameni 
în afară de reducerea de 640.000 
de oamenj din anul 1955. Succe
sele noastre stîrnesc alarmă în 
rîndurile celor care continuă sa 
mizeze pe războiul rece, pe ațî- 
țarea urei între popoare. Schim
bul de delegații parlamentare în
tre U.R.S.S. și R.P.R va contri
bui la întărirea prieteniei și co
laborării frățești între statele 
noastre. Acest schimb va fi o 
nouă contribuție la întărirea pă
cii“.

Markian Sergheevici Slobodia- 
niuk, deputat în Sovietul Uniunii, 
președintele Comitetului executiv 
al Sovietului regional Vinița, în 
cuvîntul său a spus printre alte
le :

„Noi, oamenii sovietici, oamenii 
marii și multinaționalei Țări So
vietice, ne mîndrim cu prietenii 
noștri romîni, ne mîndrim cu dv. 
fiindcă stnteți pafrioți ai aces
tei minunate țări, fiindcă cons-

truiți un stat nou, socialist, ne 
mîndrim cu prietenii noștri fiind
că poporul romîn este un popor 
talentat, iubitor de muncă, un po
por cu o voință fermă.' Fiți con
vinși scumpi prieteni că în po
poarele sovietice, poporul romin 
are de asemenea un prieten bun 
și devotat“.

Colectivul uzinelor „Ernst Thäl
mann“ a oferit ca amintire oas
peților macheta artistic executa
tă a unui tractor.

Oferind la rîndul său daruri 
colectivului uzinelor, Frol Roma
novici Kozlov, conducătorul de
legației sovietice a spus: „Am 
avut astăzi prilejul să vedem 
faptele voastre eroice. Sînteți Ia 
un nivel înalt în domeniul orga
nizării producției, al procesului 
tehnologic, al folosirii mașinilor 
existente“.

Seara membrii delegației So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
persoanele care îi însoțesc
participat la un concert festiv dat 
în sala Teatrului de Stat de Fi
larmonica „Gh. Dima“. din Ora
șul Stalin dirijată de Dinu Ni- 
culescu, artist emerit al R.P.R.

(Agerpres).

au
In Institutul medico-farmace utic din Tg. Mureș se acordă O 

deosebită atenție lucrărilor de laborator. Bine utilate, laboratoa
rele oferă studenților posibilitatea îmbogățirii, confruntării și veri
ficării cunoștințelor căpătate la cursurile teoretice.

In fotografie: studenta Berecky luliana cîntărește substanțe 
în laboratorul de galenică.

Rezultatul concursului pentru corespondenți 
voluntari cu tema:

„Viața și munca tineretului din R. P. R. a

La secția avicolă G.A.S.- 
Moșneni", regiunea Constan

ța, lucrează fruntașa în pro
ducție, utemista Eugenia Con- 
druc. Ea îngrijește 1123 pui 
de găină din cei 8000 pui ai 
gospodăriei.

COMEMORAREA 
LUI H. IBSEN

PREMIUL I. — UN APARAT 
DE RADIO:

Colectivul de fotografi ama
tori de la Școala pedagogică 
din Năsăud, regiunea Cluj.

PREMIUL II. — 
CITE O BICICLETA:

Petru Pepelea, comuna Les
pezi, raionul Pașcani, regiunea 
Iași; Mugurel Pasache, str. Ion 
Creangă nr. 79, Alexandria, re
giunea București.

PREMIUL III.—CITE O SER
VIETA ȘI O TRUSA STILOU- 

CREION :
Băghină Aristică, str. Calom- 

firescu nr. 28, Tr. Severin, re
giunea Craiova; Fleischer In- 
geborg, fabrica „Victoria“, 
Cisnădie, raionul Sibiu, regiu
nea Stalin; Băran Sava. Co
lonia comunei Bumbești-Jiu, 
bloc tip C., ap. 3, raionul Tg. 
Jiu, regiunea Craiova; Arion 
Nicolae, str. Culmea Veche nr. 
7, raionul Tudor Vladimirescu, 
București.

fabrica 
raionul 
Müller 
toria“, Cisnădie, raionul Sibiu, 
regiunea Stalin; P'opescu Vic
tor, str. Viitorului nr. 17, ra
ionul 1 Mai. București; Breazu 
Stelian, Orașul Muncitoresc — 
Bloc 5, Hunedoara; Oancea Ju
lietta, str. Sabinelor nr. 4, Plo- 
ești; Matu Dumitru, str. Eroi
lor nr. 55, Ploești; Stănculescu 
Ilie, str. Ciherghiței nr. 9, ra
ionul 1 Mai. București; Salz
man Victor, str. I. V. Stalin 
nr. 3, Turda, regiunea Cluj; 
Truți Silviu, comuna Cerna, ra
ionul Gătaia, regiunea Timi
șoara.

„Victoria“, Cisnădie, 
Sibiu, regiunea Stalin; 
Traute, fabrica „Vic-

Cinste dai, cinste ai!
— Mai tîrziu 1
Negoiță, ghicindu-i indispoziția, 

nu a obiectat. Pentru a nu-și irosi 
timpul, și-a găsit de lucru la altă 
mașină. In curînd, auzi cîntecul 
atît de cunoscut al mașinii sale. 
Cioboată Dumitru încerca să pre
lucreze niște repere de stejar. 
Apropiindu-se de el, Negoiță îi a- 
rătă respectuos un panou pe care 
scria: „In afară de tîmplarii me
canici nimeni nu are voie să lu
creze la mașini“, după care com
plectă :

— Eu am mașina în primire... 
Dumneata nu ești tîmiplar me
canic...

„Nu ești tîmplar mecanic“ 1 In 
mintea lui Cioboată. cuvintele tî- 
nărului căpătară proporția unei 
grave insulte. Sîngele porni să-i 
alerge năvalnic în vine. Trebuia 
să-și dovedească superioritatea, să 
plătească cu promptitudine „jic- 
nirea“. Ridicînd pumnul, lovi cu 
năduf pe „neobrăzat“. Ochii săi, 
albaștri spălăciți, săgetară pe ti
nerii din hală, de parcă ar fi vrut 
să le grăiască:

— Dacă vă dă mîna, mai încer
cați 1

Fapta lui nu a mirat pe nimeni. 
Nu era la prima ispravă. Cu pri
cină, fără pricină, de ani de zile 
sudalmele, i-au ieșit din gură cum 
curge apa prin scocul morii.

De cîte ori era criticat în șe
dințe, Cioboată își stăvilea nervii 
și, clătinînd trist din cap, măr
turisea :

— Nu sînt respectat, prestigiul 
meu...

Neținînd seama de criticile to
varășilor, fără să-și cerceteze te
meinic lipsurile, a oferit prilej să 
circule pe seama sa ghicitoarea : 
„Apa nu-i place / Vinul nu-i dis
place / iute la mînie / tare la 
trufie / Ghici cine să fie ?“

Intr-o discuție purtată cu tova
rășul Cioboată am încercat să 
aflu cîți tineri a calificat pe locul 
de muncă și cum ajută tineretul 
să-și însușească o înaltă ținută 
morală.

Interlocutorul meu a ridicat mi
rat din umeri și a tăcut chitic. 
Tăcerea lui mi-a reamintit înțe
lepciunea proverbului: „Cinste 
dai, cinste ai“.

Luni, 28 mai Comitetul națio
nal pentru apărarea păcii din 
R.P.R., organizează în sala 
Teatrului Municipal festivitatea 
comemorării a 50 de ani de la 
moartea marelui dramaturg nor
vegian, Henrik Ibsen.

Va conferenția scriitorul Ion 
Marin Sadoveanu, după care se 
va interpreta un fragment din 
piesa „Strigoii“ de H. Ibsen, cu 
concursul actorilor Lucia Sturdza 
Bulandra, artistă a poporului din 
R.P.R. și laureată a Premiului 
de Stat, Beate Fredanov, artistă 
emerită a R.P.R., Fory Etterle. 
laureat al Premiului de Stat, 
Manta și Gh. Ghițulescu.

Ion

P. DAN

Din sala tribunalului

Abandon 
familial

Printr-o sentință a Tribunalu
lui popular al raionului Vida, re
giunea București, Gh. Nițulescu, 
din. comuna Vida a fost condam 
nat la un an închisoare corecțio- 
nală pentru delictul de abandon 
familial.

După o conviețuire de 13 ani 
cu soția sa, Gh. Nițulescu a pă
răsit-o lăsînd-o atît pe ea, 
și pe cei 5 copii ai lor, fără nici 
un sprijin material timp de pe 
ste un an de zile. In această pe
rioadă Gh. Nițulescu s-a stabilit 
în altă comună, trăind în concu
binaj cu o altă femeie.

Tribunalul regional București a 
respins recursul inculpatului.

cit

DRAMATURGIEI ORIGINALE1
îndeobște pleci de la un spec- suprinzător de mult o frescă mu- 

tacol bun purtînd imaginea unui raia în care, luate unul cîte 
caracter, sau a unor caractere, unul, personajele au o individua- 
Nu încercați a pretinde acest lu
cru de la „Boieri și țărani“. Pie
sa lui Al. Sever nu e o piesă 
a „marilor" roluri. Onest și con
secvent intențiilor sale, drama
turgul și-a propus să nareze sce
nic cronica sîngerosului 1907 și 
nici nu a făcut altceva : legate 
printr-un fir mai curînd cronolo
gic decît dramatic, nenumărate
le tablouri ale piesei desenează 
(și termenul acesta ținînd de 
arta plastică îl folosim aproape 
la modul propriu) apriga încleș
tare dintre boierii și țăranii ace
lui an cumplit.

în aceste condiții, desigur 
treaba celor care s-au apucat să 
pună în scenă această „povesti
re dramatică“, a fost cît se poa
te de dificilă Dacă „fresca“’nu 
ar fi căpătat în literatură și tea 
tru o accepțiune prea amplă și 
gravă, i l-am ți atribuit specta 
colului realizat de teatrul din 
Pitești cu piesa lui Sever. Pen
tru că el amintește, într-adevăr

litate destul de ștearsă, dar vă
zute în ansamblu capătă forță 
și tensiune dramatică. Eroii lui 
Sever au — așa cum ne-a preve
nit cu corectitudine chiar din ti
tlu — mai mult valoare simbo
lică, sînt „țărani și boieri". Și

răsculată — să miști pe scenă 
plastic și firesc acest erou com
plex și să știi a grada cu simț 
al adevărului și măsurii crește
rea mîniei surde a celor mulți; 
a izbuti în același timp să cre
ezi veridic și atmosfera celeilalte 
lumi — cea a boierilor — cu stră
lucirea ei găunoasă, cu cinismul 
și perfidia sa lipsită de scrupule

pentru orice laic în ale teatrului 
e limpede că omogenitatea colec
tivului, atmosfera, plastica expre
sivă a multor scene, a fost obți
nută tocmai prin munca aceasta 
plină de discreție a regizorului.

Pentru a putea ajunge la imagi
nea de ansamblu, regizorul s-a 
oprit îndelung și cu răbdare asu
pra amănuntului. Masa trăiește 
în scenă prin viața particulelor 
ce-o compun ; regizorul a creat 
aproape din fiecare țăran ce a- 
pare în scenă, fie că are sau nu 
de rostit vreo replică, o ființă 
vie, în a'.e cărej suferințe crezi, 
ale .cărei mișcări sînt firești, pline 
de adevăr. A dat greutate scenică 
fiecărui personaj căruia, autorul 
(din zgîrcenie) nu i-a prea dă-

i

REGIA ȘI SPECTACOLUL
BOIERI ȘI ȚĂRANI“

„Scînteia tineretului“
pag. 2-a 27 mal 1956

însuflețirea scenică a fiecărui e- 
lement ținînd de aceste două per
sonalități colective cu înțelesuri 
simbolice, e în primul rînd o trea
bă a regiei. Dacă nu e o piesă 
pentru actori, „Boieri și țărani“ e, 
în schimb, o adevărată piatră de 
încercare pentru directorul de 
scenă. Să ai ca erou principal 
masa — masa aspră, cenușie și 
colțuroasă a țăranilor înfometați; 
să creezi din figuri abia schițate, 
ca cele ale lui Zahei, Mustață, 
Toader, Goman, un mic personaj 
plin de semnificații — țărănimea

— iată ce cerea piesa regizoru
lui. Și Constantin Dinischiotu a 
răspuns cu talent și știință mi
siunii sale.

Se spune că într-un spectacol 
bun, spectatorul nu trebuie să 
simtă impusă cu ostentație pre
zența regizorului, să nu-i vadă, 
însăilate cu ață albă, intențiile 
regizorale, într-un cuvînt ptesa să 
„curgă“ atît de firesc încît să 
nu-ți dai seama că a fost „regi
zată“ Din acest punct de vedere, 
într-adevăr, Dinischiotu nu e pre
zent în spectacol. Dar chiar și

ruit trăsături distincte și, cu a- 
jutorul unor actori de talent ca 
Gh. Leahu, Telly Barbu, Valeriu 
Buciu, Gh. Lascu. a creat cîteva 
personaje care-ți rămîn în minte: 
Zahei, Urlățoaia, Mustață, Pos
teucă.

Din evocarea lumii boierilor, 
reținem mai puțin realizările ac 
toricești ale interpreților familiei 
lui Barbu Timofte (invitați de 
altfel la schematism de însăși 
textul autorului), eît tabloul pe
trecerii din casa bătrînuluj boier.

Se remarcă aceeași grijă pentru 
detaliul expresiv din mimica fi
gurației, mai ales în scenele de 
panică, cînd apropierea de conac, 
a țăranilor răscuiați ni-i dezvă
luie pe reprezentanții „lumii înal
te“, ca pe niște creaturi jalnice 
și lașe.

E drept, uneori regizorul a mai 
scăpat „frînele“ din mînă, insis- 
tînd excesiv asupra scenelor re
presiunii (prin abundență supără
toare de împușcături, gemete, ur
lete), lungind obositor tabloul 
ultim. Ar fi fost necesar poate să 
lucreze mai mult cu tînărul Cos- 
tel Petrican, care, în rblul lui 
Mîndra, intelectual atașat țăra
nilor în suferință și 
are un patetism lipsit de orice 
sinceritate și un teatralism de-a 
dreptul penibil. Prost distribuită 
ni s-a păruț ȘÎ interpreta Bog
danei Timofti (Eugenia Gheor- 
ghian), care nu a izbutit să dea 
acea falsă ingenuitate împletită 
cu nemăsurată aviditate, pe care 
le indica textul.

Nu munca actorilor am vrut 
însă să o discutăm în rîndurile 
de față și de asta am și trecut 
peste analiza unor creații intere
sante ca cele ale lui Gh. Leahu, 
Dem. Psatta, George Muscan. Dar 
dacă am elogiat munca regizoru
lui, nu putem ignora decît ne- 
dreptățindu-i, pe decorator (Al. 
Olian) și pe creatoarea de cos
tume (Elvira Postolache). al că 
ror aport la realizarea spectaco
lului a fost substanțial.

SANDA FAUR

cauzei lor.

MENȚIUNI: 
PREMII IN CĂRȚI:

Frîncu Constantin, G.A.C.- 
„Progresul“, comuna Făcăeni, 
raionul Fetești, regiunea Con
stanța;- Chiriacescu Florica,

MENȚIUNI: CITE UN ABO
NAMENT LA ZIARUL „SCIN- 

TEIA TINERETULUI“ 
PE TIMP DE UN AN :

Teodosiu Ștefan, str. Popa 
Rusu nr. 13, raionul 1 Mai, 
București; Brînzan Aristică, 
str. Aurel Vlaicu nr. 41, Cîm- 
pia Turzii, raionul Turda, re
giunea Cluj; Nebunu Mihai, 
Orașul „Victoria“ nr. 19, raio
nul Făgăraș, regiunea Stalin; 
Negrea Alexandru, str. Lucaci 
nr. 84, raionul Tudor Vladimi- 
rescu, București; Brill Liviu, 
Colonia Fabricii 30, Buhuși, 
regiunea Bacău; Adrian An-

dronic, str. Vasile Gherghel 
nr. 78, raionul Grivița Roșie, 
București; Luca Ion, Depoul 
de Locomotive C.F.R.-Arad, 
regiunea Timișoara; Cosma 
Dumitru, comuna Foltești, ra
ionul Bufoni, regiunea Galați; 
Vasiliti Victor, comuna Deleni, 
raionul Vaslui, regiunea lași; 
Kioibași Orica, str. Traian nr.

Bealcovschi 
I. V. Stalin 
raionul Să- 

cueni, regiunea Oradea; Cio
can Șt. Ion, comuna Obîrșia 
Nouă, raionul Corabia, regiu
nea Craiova; Mihăilescu Vasi
le, comitetul orășenesc P.M.R., 
Tr. Severin, regiunea Craiova; 
Toma Dumitru, Școala Medie 
Militară „Dimitrie Cantemir“- 
Breaza, raionul Cîmpina, re
giunea Ploești; Niță Niculae, 
S.M.T.-Topraisar, raionul Ne
gru Vodă, regiunea Constanța; 
Fodor Vasîle, Satul Talpa, co
muna Cîndești, raionul Doro- 
hoi, regiunea Suceava; Minciu
nă Ion, satul Zleșteni, comuna 
Iași, raionul Tg. Jiu, regiunea 

Craiova; Moldoveanu Gheorghe, 
Școala medie nr 1, Buzău, re
giunea ploești; Cojocaru Pe
tre, comuna Liteni, raionul 
Fălticeni, regiunea Suceava; 
Hanca Ion, Vioara de Sus, co
muna Ocna-Mureșului, raionul 
Aiud, regiunea. Cluj... . ...

19, Constanța; 
Vissarion, str. 
nr. 2, Vășad,

I

O inițiativă bună care trebuie sprijinită
(Urmare din pag. l-a)

panie. La 10 mai rămăseseră însă 
34 tractoriști care nu-și realiza
seră planul. De ce ? Cauze sînt 

I multe. Este bine să luăm un 
exemplu în care organizația de 
bază U.T.M. putea să-și spună 
cuvîntul.

Tractoristul Dumitru Nuică, din 
brigada a 12-a, nu este un mun
citor slab. Din contră, conduce
rea stațiunii îl apreciază. 1 s-a 
dat în primire un tractor K.D.35. 
El era mult mai priceput însă în 
conducerea I.A.R.-ului și K.D.- 
ul îi punea în față probleme în 
care se descurca mai greu. Une
ori lucra chiar cu teamă. Să fi 
avut un I.A.R.... I

Membrii comitetului organiza
ției de bază U.T.M. din stațiune 
știau că Nuică este codaș, dar 
s-au mulțumit numai să consta
te faptul acesta. Nu l-au între
bat niciodată de ce nu-și reali
zează norma și care-i sînt neca
zurile, Acest lucru nu l-au făcut 
nici tovarășii din conducerea 
S.M.T.-ului. Fără îndoială că dacă 
ei ar fi cunoscut greutățile lui 
Nuică l-ar fi putut ajuta ca acum 
să se ’

Nu este acesta însă singurul 
oaz în care se manifestă lipsa 
de preocupare a organizației de 
bază U.T.M. față de realizarea 
angajamentelor luate. Iată încă 
vreo cîteva exemple:

In angajament se prevede prin
tre altele: „In vederea folosirii 
întregii capacități de lucru a 
tractoarelor, 30 de tineri tracto
riști vor folosi agregate... Astfel, 
vor fi folosite șase agregate for
mate din 2 semănători și grapă, 
6 agregate formate din cultivațor- 
semănătoare grapă, un agregat 
făcut din patru grape stelate 
etc.; 30 pluguri remorcate de 
tractoare K.D. 35 vor lucra cu pa
tru brazde mari, iar 30 de trac
toare I.A.R. vor lucra cu pluguri 
cu rame de cinci brazde mici și 
cu grape“.

Ce s-a realizat din aceste o- 
biective ? După cum am arătat, 
s-au făcut cinci agregate de două 
semănători I.A.R. 511. Celelalte 
puncte amintite n-au fost res
pectate. Vinovați pentru trea
ba aceasta sînt și tovarășii din 
Conducerea stațiunii — directo
rul, agronomul-șef. mecanicul-șef. 
La primirea steagului, toți ace
știa s-au angajat, plini de entu
ziasm, să sprijine inițiativa ti
nerilor mecanizatori, să-i ajute la 
alcătuirea agregatelor. Realitatea 
confirmă însă că nu și-au respec
tat în întregime angajamentele.

Lupta pentru cucerirea Steagu
lui Roșu pe anul 1956 se desfă
șoară acum mai îndîrjit ca în 
alți ani. Dovedesc aceasta însăși 
situațiile decadale pe regiune. 
Intr-un timp, S.M.T. Chirnogeni 
se afla printre primele cinci sta
țiuni pe regiune. Cu o decadă 
înainte de 10 mai, cei de la Ha
gieni erau pe locul I. In decada 
pe care o analizăm acum, S.M.T.

numere printre fruntași.

Hagieni a
Chirnogeni 
cui 10 din 
regiune, dar în țară sînt peste 
220 stațiuni.

întrecerea e dîrză și mecani
zatorii de la Chirnogeni trebuie 
să lupte în campaniile viitoare cu 
mai multă însuflețire pentru ca 
să poată să mențină steagul.

ajuns pe locul 3, iar 
pe locul 10. Pe lo- 

cele 30 S.M.T.-uri din

Ceva ce miroase a formalism

Nu-i ușOr să fii fruntaș pe 
țară. In lupta lor, tractoriștii de 
la S.M.T. Chirnogeni au avut de 
învins anul trecut „adversari“ 
puternici. Din cele peste 220 de 
S.M.T.-uri din țară s-au ridicat 
mulți mecanizatori fruntași care, 
prin eforturile lor au cucerit pas 
cu pas drumul spre locurile de 
frunte în clasamentul pe țară. 
Au fost chiar stațiuni din re
giunea Constanța 
clasament era ia 
procente față de 
geni. Totuși, cei 
geni au cîștigat — 
de S.M.T. fruntașă pe țară 
Steagul Roșu de < „ 
U.T.M. din S.M.T. fruntașă pe 
țară. Cu acest succes se mîn- 
drește întreaga stațiune precum 
și comitetul raional U.T.M. Ne
gru Vodă și comitetul regional 
U.T.M. Constanța. Dar, o victo
rie cucerită trebuie să fie conso
lidată. Apoi utemiștii din S.M.T. 
Chirnogeni și-au luat angaja
mentele despre care am vorbit 
mai sus, de la ei a pornit o ini
țiativă prețioasă îmbrățișată de 
alți mecanizatori, din aite re
giuni. în mod legitim se pune 
întrebarea : cum au ajutat tova
rășii din comitetul raional U.T.M. 
Negru Vodă și cei din comitetul 
regional U.T.M. Constanța or
ganizația de bază U.T.M. din 
S.M.T, Chirnogeni în campania 
din primăvara aceasta ? Iată 
cum. S-au mulțumit numai să 
ia notă de angajamentul tracto
riștilor, să-l amintească într-o 
consfătuire cu mecanizatorii frun
tași pe regiune și în două con
ferințe raionale U.T.M. și cu 
asta activitatea în această direc
ție s-a încheiat. Chiar la confe
rința raională U.T.M. din raionul 
Negru Vodă, raion din care face 
parte și S.M.T. Chirnogeni, nu 
s-a vorbit nici un cuvînt despre 
inițiativa mecanizatorilor din a- 
ceastă stațiune. Sînt în raion 
șase S.M.T. și cinci gospodării 
agricole de stat în care lucrea
ză o întreagă armată de tineri 
mecanizatori. La conferință au 
participat mulți din aceștia. Era 
atunci prilejul cel mai bun pen
tru popularizarea și extinderea 
inițiativei de la S.M.T. Chirno
geni. Totuși, despre problema a- 
ceasta nu s-a pomenit nimic în 
conferință.

In momentul de față comitetul 
raional U.T.M. Negru Vodă și 
comitetul regional U.T.M. Cons
tanța nu pot spune că au ex-

al căror loc în 
numai cîteva 
S.M.T. Chirno- 
de la Chirno- 

Steagul Roșu
- ! -i și 
organizație

tins inițiativa de la S.M.T. Chir
nogeni în alte S.M.T.-uri și 
G.A.S. Tovarășii de aci s-au mul
țumit doar s-o amintească în u- 
nele rapoarte și să citească cu 
satisfacție cele scrise despre ea 
în presă, probabil spunindu și: 
„Ați văzut ce inițiativă valoroa
să s-a născut în raionul și re
giunea noastră ?“ Asemenea ati
tudine față de o inițiativă valo
roasă, miroase puternic a forma
lism. Ce e drept, însă, timpul 
nu este trecut și pot fi luate și 
de aci înainte măsuri serioase 
pentru a face din această ini
țiativă un bun comun al tuturor 
tinerilor mecanizatori din regiu
ne. Tractoriștii au acum sarcina 
întreținerii mecanizate a cultu
rilor. Se apropie apoi o nouă 
campanie agricolă în care meca
nizatorii au un cuvînt greu de 
spus. In întîmpinarea Congresu
lui U.T.M., pe care fiecare ute
mist, toate organizațiile U.T.M, 
au datoria să-l întîmpine cu rea
lizări de seamă. mecanizatorii 
din regiunea Constanța au deja 
un început — inițiativa celor de 
la Chirnogeni. Rămîne numai ca 
tovarășii din comitetul raional 
U.T.M. și comitetul regional să 
sprijine concret organizația de 
bază U.T.M. din stațiune pentru 
îndeplinirea tuturor obiectivelor 
cuprinse în angajament și să 
extindă inițiativa în toate S.M.T.- 
urile și gospodăriile de stat din 
regiune.

Aceste cîteva constatări asu
pra felului în care s-a dezvoltat 
și s-a extins valoroasa inițiativă 
de la S.M.T. Chirnogeni ne ofe
ră prilejul să tragem cel puțin' 
o concluzie din care pot în
văța și activiștii altor comitete 
raionale și regionale U.T.M.

Trebuie să fie limpede că 
orice inițiativă valoroasă poa
te fi scoasă din anonimat numai 
dacă se iau măsuri concrete de 
extindere a ei, dacă este spriji
nită de sus — în cazul 
de comitetul regional și 
ional de U.T.M. Fără 
de popularizare concretă,
crea condiții materiale pentru ca 
ea să prindă rădăcini și în alte 
unități, inițiativa utemiștilor de 
la S.M.T. Chirnogeni nu va de
veni o mișcare de masă, rămî- 
nînd o simplă inițiativă locală, 
Cu rezultate locale.

Nu este însă nici o îndoială că 
va exista o dorință puternică la 
organele U.T.M. amintite mai sus, 
de a face din această inițiativă 
un bun al tuturor tinerilor me
canizatori din regiune, astfel ca 
la sfîrșitul anului agricol toți 
mecanizatorii din regiune să-și 
fi îndeplinit planul ritmic și pe 
feluri de lucrări

nostru 
Cel ră
masuri 
fără a

N. SIMIONESCU



NOTE EXTERNE
ISTERIA SEGREGAȚIEI

Mister Johnson, junior, din 
Jackson, Misissippi, este direc
torul serviciilor publice de te
lefoane și, ca orice director, 
mai ales american, împarte în 
stinga și în dreapta dispoziții. 
Tolănit în jilțul directorial, a- 
cesta a dat zilele trecute cel 
mai stupid ordin :

„Aplicați politica de segre
gație Ia circuitele telefonice ! 
Menținerea negrilor și al
bilor pe aceleași circuite tele
fonice produce o mare pertur
bare“. -,

Pentru cei ce cunosc pe „a- 
mericanii sută în sută“, acea
stă măsură nu constituie însă 
o surpriză. Tn țara unde, la 
adăpostul legilor rasiale, is
teria segregației s-a extins de 
la transportul în comun la 
școli și universități, de ce nu 
s-ar extinde și la... serviciile 
telefonice ?

PENTRU O... MUSTRARE

— Se poate Billy, întîrzii de 
Ia ore ?

— Am avut o migrenă, dom
nule director.

— Ai certificat medical ?
— Nu.
— Atunci dă fuga și adu-1.
Cam acesta a fost dialogul 

dintre directorul unui liceu 
mixt din Londra și elevul Billy 
Rav Prevatte.

Furios din cauza mustrării. 
Billy, care n-are decît 15 ani. 
a plecat din școală, dar în loc 
să aducă motivarea cerută a 
luat pușca de acasă si, întor- 
c’ndu-se a îmoușcat trei pro
fesări — dintre care unul a 
murit.

Cînd unul din profesori și 
antrenorul de baschet a văzut 
că micul criminal l-a împuș
cat mortal pe profesorul Fran- 
zer Cameron, în vîrstă de 32 
de ani, au încercat să-i smul
gă arma, dar s-au ales si ei cu 
ette un cionte — unul în mi
nă.'iar altul în piept.

Ca să-si acopere fuga, Billv 
a mai tras cîteva focuri, a să
rit într-o mașină și. după o 
scurtă distantă — ghinion — 
a avut un accident și politia 
l-a arestat. Ancheta întreprin
să a stabilit că Billv era un 
mare amator de comicsuri.

„BILANȚ" RECORD

Poliția federală americană 
obișnuiește, ca orice instituție 
să-si facă bilanțul activității 
în fiecare an.

In ceea ce privește delictele, 
potrivit unei statistici publi
cate, în S.U.A. au fost comise 
în cursul anului 1955, 2 262.450 
delicte grave, fată de 2.267 2*0 
în 1954. Scăderea este mini
mă, doar 0.2 la sută. In total 
au fost arestati 1.656.927 băr
bați si 204.837 femei.

Aparenta scădere a delicte
lor nu spune totuși nimic. 
Din 1950 și pînă astăzi, numă
rul delictelor a crescut aproa
pe de trei ori mai repede de
cît numărul locuitorilor din 
S.U.A., astfel, în timp ce popu
lația a crescut cu 9 la sută, 
delictele au sporit cu 26 la su
tă. 43 la sută din delictele gra
ve au fost comise de tineri sub 
18 ani, (jumătate din numărul 
acestora nu aveau nici măcar 
15 ani). în 1955 au fost co
mise 6.850 crime. 5.650 cazuri 
de omucidere nrin „imoruden- 
tă“, 492 530 furturi prin efrac
ție. 227.150 furturi de automo
bile și 1.360.980 excrocherii 
calificate și deturnări de fon
duri. In fata unui asemenea 
„bilanț“ desigur că sîntem de 
acord că americanii dețin în a- 
cest domeniu... recordul.

AL. ȘTEFANESCU

Lucrările celui de al III-lea Congres 
al Partidului Muncii din Albania

TIRANA 26 (Agerpres). — re ilustrînd marile succese obți-
A.T.’A. transmite: In ședința din 
dimineața zilei de 26 mai a Con
gresului al III-lea al Partidului 
Muncii din Albania, Cocio Tașco 
a prezentat raportul de activitate 
al Comisiei centrale de revizie.

Au urmat apoi discuții pe mar
ginea raportului de activitate al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania și a raportu
lui Comisiei centrale de revizie.

Vorbitorii au citat numeroase 
exemple grăitoare și convingătoa-

Cuvîntarea lui
Dragi tovarăși 1
Ingăduiți-mi ca, din însărcina

rea C.C. al P.C.U.S. să vă trans
mit dv., delegați la Congresul al 
III-ilea al Partidului Muncii din 
'Albania și tuturor oamenilor 
muncii din Republica Populară 
Albania un fierbinte salut frățesc 
din uartea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al întregului 
popor sovietic și să vă urez noi 
succese în construcția socialistă.

In continuare vorbitorul a spus: 
Partidul Muncii din Albania a 
venit la cel de al III-lea Congres 
al său întărit din punct de vedere 
ideologic și organizatoric și strîns 
unit în jurul Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Enver Hodja. Unitatea de monolit 
a rîndurilor partidului, devota
mentul său față de principiile 
marxism-leninismului constituie 
izvorul forței sale și chezășia 
construirii cu succes a socialis
mului în țara voastră. Biruind 
înapoierea seculară, moștenită 
din trecut, țara voastră a obținut 
în perioada de după război, în- 
tr-un timp istoric scurt, succese 
importante în construcția econo
mică și culturală.

După ce a scos în evidență suc
cesele obținute de poporul alba
nez în construirea bazelor socia
lismului, P. N. Pospelov a spus:

Oamenii sovietici se interesea
ză îndeaproape de succesele po
porului albanez. Ne bucurăm de 
realizările voastre și încercăm 
împreună cu voi un legitim sen
timent de mîndrie văzînd cum an 
de an Albania semifeudală, îna
poiată, rămîne tot mai mult de do
meniul trecutului. Această atitu
dine a oamenilor sovietici față de 
succesele Albaniei noi este lesne 
de înțeles. Ea este expresia grăi
toare a internaționalismului pro
letar și a relațiilor de prietenie 
și strînsă colaborare, cu desăvîr- 
șire noi. care s-au statornicit în
tre țările lagărului socialist. La 
actualul congres ne este deosebit 
de plăcut să constatăm că relații
le dintre partidele noastre, din
tre statele și popoarele noastre 
se caracterizează printr-o mare 
cordialitate și căldură’

Scoțînd în relief însemnătatea 
istorică mondială a Congresului 
al XX-lea al P.C.U.S.,.vorbitorul 
a arătat că:

Congresul al XX-lea a făcut 
o profundă analiză a situației in
ternaționale actuale, subliniind 
că trăsătura principală a epocii 
noastre este ieșirea socialismului 
din cadrul unei singure țări și 
transformarea lui într-un sistem

Declarația lui Christian Pineau 
la înapoierea sa la Paris

PARIS 26 (Agerpres). — După 
cum transmite postul de radio 
Paris, ministrul Afacerilor Exter
ne a-1 Franței, Christian Pineau 
care s-a înapoiat la 25 mai la 
Paris a expus într-o convorbire 
cu corespondentul radiodifuziunii 
franceze, Werther, impresiile sale 
generale asupra vizitei în Uniu
nea Sovietică. El a spus : „Am 
atît de multe impresii îneît nu le 
pot expune în cîteva minute. To
tuși pot afirma că am tras două, 
trei concluzii din vizita care, 
după părerea mea, mi se pare 
foarte importantă pentru tratati

U.R.S.S. va construi în R. P. F. Iugoslavia 
un reactor atomic experimental

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Intre 3 și 26 mai a.c. la Bel
grad au avut loc tratativele în
tre delegațiile sovietică și iugo
slavă în problemele legate de 
aplicarea acordului sovieto-iugo- 
slav de colaborare în ceea ce pri
vește dezvoltarea cercetărilor în 
domeniul fizicii nucleare și a fo
losirii energiei atomice în scopuri 
pașnioe, încheiat la Belgrad la 
28 ianuarie 1956.

In urma tratativelor care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de

Conferința internațională a femeilor muncitoare
Reprezentante a milioane de 

femei din întreaga lume se vor 
întîlni între 14—17 iunie la Bu
dapesta, Ia prima Conferință in
ternațională a femeilor munci
toare de la orașe și sate. Convo
cată la propunerea Consiliului 
general al F.S.M., această întîl- 
nire va fi un nou prilej de afir
mare a unității de luptă a clasei 
muncitoare în care femeile, prin 
lupta lor fermă și consecventă, 
ocupă un loc important.

Pe ordinea de zi a Conferin
ței se află probleme de o impor
tanță deosebită pentru femeile 
muncitoare din întreaga lume și 
îndeosebi pentru femeile din ță
rile capitaliste și coloniale ca : 
înlăturarea oricăror discriminări, 
participarea mai activă a munci
toarelor la viața și conducerea 
sindicatelor, pentru o mai largă 
atragere a femeilor în sindicale.

Lozinca sub care se va desfă
șura această Conferință —- „la 
muncă egală, salariu egal“ — re
prezintă năzuința multor milioa

nute sub conducerea Partidului 
Muncii din Albania de diferitele 
regiuni și raioane. Totodată ei au 
scos la iveală lipsurile care frî- 
nează dezvoltarea continuă a in
dustriei, agriculturii și culturii.

In ședința din seara zilei de 26 
mai a luat cuvîntul șeful delega
ției Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, P.N. Pospelov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S. Cuvîn- 
tarea lui a fost în repetate rânduri 
întreruptă de aplauze furtunoase.

P. N. Pospelov
mondial. Linia generală a politi
cii externe sovietice a fost și ră
mîne principiul leninist al coexis, 
tentei statelor cu orînduiri sociale 
diferite. împreună cu Republica 
Populară Chineză, împreună cu 
tînăra Republică Albania și toate 
celelalte țări ale lagărului socialist, 
Uniunea Sovietică va lupta și de 
acum înainte împotriva primej
diei unui nou război, pentru o 
pace trainică între popoare.

Congresul a adus o importantă 
contribuție la tezaurul marxism- 
leninismului, dezvodtînd în mod 
creator, potrivit cu situația ac
tuală, probleme ca, de pildă, 
coexistența pașnică a celor două 
sisteme, posibilitatea preîntîmpi- 
nării războaielor în epoca actuală 
și diferitele forme de trecere la 
socialism. Aceste probleme au nu 
numai o mare însemnătate prin
cipială, teoretică, ci și o uriașă 
însemnătate practică în lupta 
pentru cauza păcii, democrației 
și socialismului.

Congresul al XX-lea al parti
dului a subliniat necesitatea res
pectării cu cea mai mare stric
tețe a principiilor leniniste ale 
conducerii colective și ale demo
crației interne de partid, ale des
fășurării continue a inițiativei 
creatoare a maselor.

Tovarăși I Congresul al III-lea 
al Partidului Muncii din Albania 
este un mare eveniment în viața 
partidului vostru și a întregului 
popor albanez. Hotărârile Con
gresului al III-lea vor servi cau
zei întăririi continue a unității 
ideologico-politice și organizato
rice a partidului, a coeziunii sale 
în jurul Comitetului Central, 
vor servi cauzei înfăptuirii con
secvente a principiilor leniniste 
ale conducerii de partid și întă
ririi continue a legăturilor cu 
masele largi ale oamenilor mun
cii.

Ingăduiți-mi să-mi exprim 
convingerea că clasa muncitoare 
albaneză, strîns unită în jurul 
partidului său — conducătorul 
și organizatorul construcției so
cialiste — în alianță cu țărăni
mea și cu toți oamenii muncii 
va înlătura din calea ei greutățile 
creșterii și va construi o Albanie 
nouă, socialistă. In marea fami
lie frățească a țărilor lagărului 
socialist Albania va înainta și 

’.de acum înainte cu pași fermi 
spre noi succese în construirea 
socialismului, în lupta pentru 
consolidarea păcii.

In încheiere P. N. Pospelov a 
dat citire salutului adresat de C.C. 
al P.C.U.S. Congresului al III-lea 
al Partidului Muncii din Albania.

vele pe care le consider extrem 
de rodnice. Pentru mine a fost 
foarte interesantă vizita în Uniu
nea Sovietică și, trebuie să spun, 
că ni s-a făcut o primire minu
nată. Această primire ni s-a făcut 
nu numai de către autoritățile lo
cale ci și de către populație care 
la fiecare pas rostea cuvinte de 
salut la adresa Franței și a miș
cării de rezistență, fapt care m-a 
mișcat“. Pineau a subliniat că în 
Uniunea Sovietică se depun în 
prezent mari eforturi în vederea 
ridicării nivelului de trai.

prietenie și deplină înțelegere în
tre părți, s-a ajuns la un acord 
asupra problemelor discutate, in
clusiv asupra problemelor cons
truirii în R.P.F. Iugoslavia a 
unui reactor atomic experimental. 
Construirea reactorului trebuie să 
fie terminată Ia începutul anului 
1958.

Acordul dintre părți în proble
mele discutate a fost perfectat 
printr-un schimb de scrisori, care 
a avut loc la 25 mai la Belgrad 
la Sediul Comisiei Federative 
pentru energia nucleară.

ne de femei din țările capitaliste 
și coloniale care luptă pentru a 
pune capăt exploatării nemiloa
se la care sînt supuse. Confe
rința va dezbate modul în care 
să fie organizată o acțiune largă 
în toate țările capitaliste și colo
niale pentru a obține aplicarea 
principiului egalității în drepturi 
a femeilor.

In timp ce reprezentantele fe
meilor din țările robite capitalu
lui vor denunța la conferință 
condițiile lor grele de viață și de 
muncă, reprezentantele femeilor 
din U.R.S.S. și țările de demo
crație populară vor vorbi despre 
modul lor de viață, egalitatea în 
drepturi de care se bucură. Con
ferința va prilejui un schimb rod 
nic de experiență și cunoaștere 
reciprocă a vieții, va contribui 
la întărirea unității femeilor 
muncitoare în lupta pentru satis
facerea justelor lor revendicări, 
va ajuta la coordonarea activi
tății femeilor din toate țările lu
mii pentru realizarea țelului co
mun — o viață liberă și fericită.

ASTĂZI ȘI MÎINE
alegeri municipale în Italia
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Astăzi și mîine, 30 de mi
lioane de cetățeni italieni se 
vor prezenta la urne pentru 
a alege consilierii comunali și 
provinciali (organele admi
nistrative ale orașelor, sate
lor și provinciilor).

Alegeri administrative deci; 
dar faptul că acesta va fi pri
mul prilej al unei consultări 
electorale generale după votul 
de la 7 iunie 1953, a cărei 
semnificafie este cunoscută, 
dă alegerilor o importantă 
politică limpede.

Cititorul străin trebuie să 
țină seama că tn ultimii doi 
ani viata politică italiană s-a 
caracterizat printr-o incertitu
dine și o obscuritate pro
fundă.

Panorama pre-electorală din 
anul acesta s-a caracterizat, 
In comparafie cu toate alege
rile precedente, prin trei ele
mente noi.

In primul rînd, aceste ale
geri administrative se vor 
desfășura pe baza unei legi 
electorale proporționale, de
mocratice. Acesta este unul 
din cele mai importante rezul
tate ale situației generale 
schimbate din (ară și ale fa
limentului politicii reacționa
re, macchartiste a lui Scelba. 
Este cunoscut cititorilor că 
alegerile administrative prece
dente au avut loc pe baza 
unui sistem electoral antide
mocratic al „alianțelor" — 
lege datorită căreia blocul de 
partide care întrunea majori
tatea relativă a voturilor, că
păta două treimi din locurile 
consilierilor comunali. Guver
nul Segni — sub care se des
fășoară actualele alegeri — 
nu s-a putut sustrage presiu
nii maselor care cereau refor
ma sistemului electoral.

Astăzi, partidele se prezin
tă la alegeri, fiecare cu pro
pria sa fizionomie și propriul 
său program. Și fiecare va a- 
vea atîția administratori aleși 
după numărul voturilor în
trunite.

Al doilea element caracte
ristic al campaniei -electorale 
actuale este intervenția direc
tă și masivă a marilor mo
nopoluri și a marilor latifun
diari în alegeri, intervenție 
organizată prin formarea 
„tripletei patronale". Ce s-a 
întlmplat în fond ? Tn urmă 
cu două luni, tn cadrul unei 
reuniuni naționale, organiza
țiile economice ale marilor 
patroni: Confederația indus
triașilor (monopolurile indus
triale), Confederația agricul
turii (marii proprietari de pă- 
mint) și Confederația comer
țului (adică marile carteluri 
ale pieții de en-gros), au a- 
nunțat în public formarea or
ganizației „Confintesa", cu 
scopul de „a asigura partici
parea activă în viata politică 
a reprezentanților păturilor 
producătoare“ (citește patro
nale). „Tripleta“ nu se prezin
tă cu liste proprii; ea a reu
șit, și pentru moment a prefe
rat, să introducă tn listele

0 escadră de nave militare 
sovietice va vizita 

porturi ale R. P. F.
Iugoslavia și R. P. Albania

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: Conform unei 
înțelegeri între guvernele Uniunii 
Sovietice, Republicii Populare 
Federative Iugoslavia și Republi
cii Populare Albania, la 31 mai 
a.c. în portul iugoslav Split va 
sosi într-o vizită de prietenie o 
escadră de nave militare sovie
tice alcătuită din crucișătorul 
„Mihail Kutuzov" și torpiloarele 
de escadră „Bosmonnîi“ și „Be- 
zukoriznennîi“.

Navele militare sovietice vor 
rămîne în portul Split pînă la 
4 iunie, după care între 5-10 iu
nie vor face o vizită de prietenie 
în portul albanez Durres.

Caracterul larg pe care îl cu
noaște azi lupta femeilor din în
treaga lume, dorința lor de a 
contribui în mod egal cu bărbații 
la cauza comună — făurirea unei 
vieți mai bune în condiții de 
pace, a făcut necesară convoca
rea unei asemenea Conferințe in
ternaționale de la a cărei tribună 
să-și spună deschis cuvîntul re
prezentante ale femeilor din toate 
colțurile lumii, cu opinii și con
cepții de viață diferite. Confe
rința este deschisă tuturor femei
lor din industrie, agricultură, 
comerț, transporturi, femeilor 
casnice.

Conferința internațională a fe
meilor muncitoare care își va în
cepe lucrările în luna iunie la 
Budapesta cunoaște o intensă 
pregătire în toate țările lumii. 
Pînă î-n prezent reprezentantele 
femeilor din peste 35 țări și-au 
anunțat participarea la confe
rință. Răsunetul acestui eveni
ment precum și caracterul larg, 
atotcuprinzător al său este ilus
trat și de faptul că la acțiunile
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partidelor de dreapta, (mo- 
narhiști și fasciști) și ale 
partidelor guvernamentale 
(democrat-creștinii și libera
lii) pe proprii săi reprezen
tanți. Aceste elemente au pro
clamat fățiș că nu vor îmbră
țișa programul listelor pe 
care figurează drept candi
dați, ci programul păturilor 
economice dominante. Intr-un 
cuvlnt, ele intenfionează sub
ordonarea tuturor organelor 
statului — tn mod concret co
munale și provinciale — in
tereselor economice ale mari
lor monopoluri și ale marilor 
latifundiari.

Al treilea element caracte
ristic al acestor alegeri este 
falimentul anticomunismului. 
Grupurile reacționare nu au 
reușit de data aceasta să cree
ze în țară un climat al cer
turilor, al calomniei, al iste
riei politice, care caracteriza
se consultările electorale pre
cedente. Campania electorală, 
cu două săptămini înainte de 
sfîrșitul ei, a decurs în lini
ște; discuțiile s-au desfășurat 
liber și faptele au fost expuse 
cu toată seninătatea. Nu s-a 
discutat pe ideologii, ci pe 
baza situației reale în care se 
găsește țara. Și faptul senza
țional este că marea majori
tate a alegătorilor înțelege că 
astăzi alegerea nu este între 
comunism și anticomunism, ci 
între progresul întregii situa
ții sociale a țării și conser
varea socială.

Mîine vom ști cum au răs
puns alegătorii la această a- 
legere. Să vedem între timp 
cum se prezintă diferitele o- 
rientări fundamentale.

Partidele de dreapta — mo- 
narhiști și fasciști—se prezintă 
la aceste alegeri într-o situa
ție de criză profundă. înțele
gerea intervenită între de
mocrat creștini și „tripletă“, 
i-a adus în această stare. La
tifundiarii din sud au obținut 
acum de la secretarul demo
craților creștini, Fanfani. ace
le garanții pe care pînă mai 
ieri le căutau ta dreapta. In 
general, se prevede că la a- 
ceste alegeri dreapta va su
feri o pierdere sensibilă de 
voturi. La cine vor merge a- 
cestea ?

Elementul fundamental al 
partidelor de centru, democrat- 
creștinii, se bazează în calcu
lele secretarului partidului de- 
mocrat-creștin, Fanfani, pe 
„recuperarea“ voturilor pe 
care dreapta va trebui să le 
piardă. S-a observat că gru
pul conducător al democrat- 
creștinilor a insistat în mod 
intenționat în cadrul propriei 
sale campanii electorale asu
pra unui ton fățiș conserva
tor ; nu se mai vorbește de 
„reforme“, se dau asigurări 
latifundiarilor și marilor in
dustriași că li se vor acorda 
ușurări fiscale de tot felul. 
Cu toate acestea, democrat- 
creștinii nu se află mai puțin 
în criză decît dreapta. Mun
citorii catolici cer socoteală de

PEKIN. — Președintele Repu
blicii Populare Chineze, Mao 
Țze-dun a adresat regelui Afga
nistanului Mohamed Zahir Șah o 
telegramă de felicitări cu prile
jul Zilei naționale a Afganista
nului care se sărbătorește la 27 
mai.

MOSCOVA. — La 26 mai, N. 
A. Bulganin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit pe dl. A. G. Masud-An- 
sari, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Iranului in
U. R.S.S., cu care a avut o con
vorbire.

MOSCOVA. — La 26 mai,
V. M. Molotov, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., a pri
mit pe Mihai Dalea, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.R. în U.R.S.S., în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare președintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

de pregătire participă nu numai 
organizații sindicale afiliate la 
F.S.M., ci și unele neafiliate ca 
cele din Peru, Mexic etc.

Vestea convocării Conferinței 
a fost primită cu bucurie de că
tre femeile muncitoare din țara 
noastră. A fost constituit un co
mitet național de pregătire, ela- 
borîndu-se și un plan de acțiune. 
Reprezentantele femeilor din țara 
noastră vor exprima la această 
primă Conferință internațională a 
femeilor muncitoare de la orașe 
și sate hotărîrea femeilor din 
R.P.R. de a lupta ca și pînă a- 
cum pentru pace și prietenie în
tre popoare.

Conferința internațională a fe
meilor muncitoare, această întîl- 
nire a reprezentantelor femeilor 
din întreaga lume, va avea o im
portanță deosebită pentru lărgi
rea și întărirea luptei femeilor 
muncitoare din toate țările în 
domeniul economic și social, 
pentru dezvoltarea mișcării sin
dicale mondiale unitare.

C. MACOVEI

politica dusă în ultimii opt i 
ani ; ei întreabă, de pildă, de 
ce in opt ani de guvernare 
democrat-creștinii nu au făcut 
niciodată vreo reducere de 
prețuri la nici un fel de arti
col de consum. Și de ce în 
schimb au majorat și în repe
tate rinduri, ia cererea pătu- •' 
rilor avute, ■ - 
electricitate, 
al sării, al 
indirecte și

Un lucru 
mult ca oriclnd în aceste ale
geri democrat-creștinii 
franta verdictul electoral 
tr-o situație de criză, de 
certitudine și de teamă.

Ca și la alegerile 
nie 1953, socialiștii 
niștii se prezintă cu 
prii, in comunele 
10.000 de locuitori, 
unice în colegiile provinciale 
și în comunele sub 10.000 de 
locuitori. Dar elementul care 
caracterizează listele partide
lor de stinga este acela al 
confluenței, sub simbolul Par- , 
Udului Comunist Italian și al 
Partidului Socialist Italian, a 
unor vaste grupuri și mișcări 
care s-au dezlipit de partide
le minore ale centrului — li
berali și social-democrați. Tn 
peste 100 de comune din Lom
bardia de pildă, comuniștii și 
social-democrații se prezintă 
cu o listă unică. Tn zeci de 
comune siciliene, comuniștii 
au pe listele lor reprezentanți 
ai partidului republican. A- 
proape pretutindeni, în mari
le orașe, radicalii — adică a-

chiriile, taxele la 
prețul cafelei, 

plinii, impozitele 
așa mai departe, 
este sigur: mai

in- 
în- 
in-

iu-din 7
și comu- 
liste pro- 

cu peste 
cu liste
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ripa stingă a partidului libe- d
ral care s-a destrămat în 
urmă cu cîteva luni — se 
prezintă pe listele socialiste. 
Mișcarea „unității populare", 
grupare democratică născută 
din părăsirea partidului repu
blican și a partidului social- 
democrat de către elementele 
legate de rezistența antifas
cistă și condusă de coman
dantul general al unităților 
partizanilor italieni, Ferru
ccio Parri, a intrat pretutin
deni pe listele partidului so
cialist și partidului comunist.

Elementul caracteristic al 
alianței de stinga îl formea
ză deci lărgirea alianței pe 
terenul politic; și indiferent 
de fluctuațiile electorale se
cundare, aceasta rămîne tră 
sătura cea mai interesantă și 
pozitivă a alianței populare.

Ca și înainte de orice con
sultare electorală, și în acest 
caz este greu și dintr-un anu
mit punct de vedere inutil, 
să se facă previziuni. Este 
totuși un fapt că cuvîntul 
spus la mitinguri și manifes
tații de către forțele de stìn
ga este ascultat și cîntărește 
greu în rîndurile corpului 
electoral. Și, părerea genera
lă este că acest lucru consti
tuie o premiză a verdictului 
urnelor, un verdict care, se 
crede, va confirma și consoli
da în liniile lor generale re
zultatele alegerilor din 7 iu
nie 1953, și va îndreptăți re
vendicarea părții celei mai 
active și avansate a poporu
lui italian privitoare la o 
schimbare a situației politice, 
dînd un nou imbold mișcării 
spre stinga.

Roma — mai 1956
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NEW YORK. — Potrivit rela
tărilor agențiilor de presă, 
președintele Consiliului de Secu
ritate pe luna mai, Brilej, a 
anunțat că Consiliul se va întruni 
la 29 mai pentru a examina rezo
luția britanică cu privire la Pa
lestina. Totodată generalul Burns, 
șeful grupului de observatori ai 
O.N.U. pentru Palestina, care este 
așteptat să sosească la New York, 
va prezenta un raport secretaru
lui general asupra felului în care 
Israelul și țările arabe respectă 
acordul pentru încetarea focului.

MOSCOVA. — în urma trata
tivelor între delegația sovietică și 
cea engleză pentru problemele 
pescuitului în unele sectoare ale 
apelor Mării Barenț, la 25 mai a 
fost semnat un acord corespunză
tor pe termen de 5 ani, cu posi
bilitatea de a fi prelungit în 
viitor.

GENEVA, — La 26 și 27 mai 
la Zürich are loc sărbătoarea tra-
dițională a aviației organizată de 
cluburile de aviație elvețiene. A- 
nul acesta la sărbătoare partici
pă 17 state, printre care Uniunea 
Sovietică a cărei aviație este re
prezentată prin cel mai modern 
avion de călători cu reacție „TU- 
104“, precum și prin alte c'teva 
tipuri de avioane de construcție 
sovietică.

CAIRO. — Ziarul „Ai-Ahram“ 
scrie despre consolidarea relații
lor și colaborării dintre Republi
ca Populară Chineză și țările 
arabe.

După cum anunță ziarul, con
ducerea sindicatelor chineze a 
trimis Uniunii muncitorilor arabi, 
care reunește sindicatele țărilor 
arabe, invitația de a trimite o de
legație sindicală în Republica 
Populară Chineză.

LONDRA. — Ziarul londonez 
„Daity Telegraph“ relatează că 
Anglia va participa anul acesta 
pentru prima oară la tîrgul in
ternațional de la Poznan. La ex
poziție vor fi prezentate produse 
a aproximativ 20 de firme brita
nice, printre care motoare Die
sel, mașini pentru construcții ru
tiere, tractoare, automobile, echi
pament minier și instrumente 
științifice.

In legătură cu vizata oficială 
a președintelui Tito în U.R.S.S«
MOSCOVA 26 (Agerpres), — 

TASS transmite : La _2 iunie a.c. 
președintele Republicii Populare 
Federative Jugoslavia, Ioșip 
Broz Tito va sosi într-o vizită 
oficială în Uniunea Sovietică. In 
timpul șederii de trei săptămini 
în Uniunea Sovietică, președin
tele Tito."va vizita, în afară de 
Moscova, numeroase orașe ale 
Uniunii Sovietice, diferite insti
tuții științifice și culturale. Obiec
tive industriale etc. Se prevede 
ca in timpul vizitei să aibă loc

Eduard Kardelj despre cooperativizarea 
agriculturii iugoslave

BELGRAD 26 (Agerpres). — 
Ziarul „Borba“ a publicat cuvîn- 
tarea rostită la 23 mai de Eduard 
Kardelj, vicepreședinte al Vecei 
Federative Executive, la cea de a 
doua plenară a Uniunii Centrale 
a Cooperativelor din R.P.F. Iu
goslavia cu privire la politica de 
cooperativizare a agriculturii Iu
goslaviei.

In rîndurile cadrelor noastre, 
în special ale unei anumite părți 
de specialiști, a spus Kardelj, 
mai dăinuie o oarecare neîncre
dere față de cooperația agricolă 
ca cel mai important factor orga
nizatoric în transformarea so
cialistă a satului, față de capaci
tatea cooperației de a se achita 
de sarcinile ce-i revjn. Sînt de 
părere că nu este necesar să se 
așiepte pînă cînd cooperativele 
noastre vbr fi „capabile“ să se 
achite de soluționarea unei sar
cini sau alteia. Ele trebuie să în
ceapă imediat să-și desfășoare 
activitatea lor. Cooperativele nu 
se pot întări decît prin activita
tea practică.

In condițiile noastre, a spus în 
continuare E. Kardelj, dezvolta
rea producției agricole nu poate 
fi separată de transformarea so
cialistă a satului. Avîntul agri
culturii și transformarea socia
listă a agriculturii constituie o

Discursul președintelui Eisenhower 
despre situația internațională

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum a- 
nunță agențiile telegrafice ame
ricane, la 25 mai președintele Ei
senhower a rostit un discurs la 
Universitatea Baylor din Warco 
(Statul Texas), unde președin
tele a declarat că va vorbi „în 
linii generale“ despre situația in
ternațională.

Intr-o mare parte din discurs 
președintele s-a dedat la atacuri 
împotriva „doctrinei comuniste“. 
Eisenhower a fost nevoit să recu
noască marea forță de atracție 
a ideilor comunismului pentru 
masele uriașe ale popoarelor din 
lumea întreagă.

In discursul președintelui și-a 
găsit oglindirea faptul că cercu
rile guvernante din S.U.A. recu
nosc într-o anumită măsură forța 
uriașă a mișcării de eliberare na
țională care a luat o amploare 
fără precedent și a repurtat vic
torii în perioada de după război. 
Eisenhower a recunoscut că nă-

Informații
Vineri seara, a avut loc la Casa 

Ziariștilor din București, o con
ferință de presă cu membrii dele
gației culturale romîne care a 
vizitat recent Finlanda cu prile
jul festivităților împlinirii a 5 
ani de la înființarea Asociației 
pentru prietenia romîno-finlan- 
deză.

La conferință au participat nu
meroși ziariști romîni, reprezen
tanți ai presei străine, precum și 
reprezentanți ai Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

★
La invitația Institutului Romțn 

pentru Relațiile Culturale cu

Spectacolele de axi
CINEMATOGRAFE:

Patria, V. Alecsandri, înfrățirea 
între popoare, Elena Pavel (sală 
și grădină). Libertății (sală și 
grădină): Ganga; Magheru, Popu
lar: Carola Lamberti; I. C. Frimu, 
Republica, Filimon S'rbu: Melodii 
nemuritoare; București, Vasile 
Roaită, Al. Sahia, Aurel Vlaicu : 
Pe răspunderea mea; Lumina: 
Vagabondul (seria I-a) ; 1 Mai,

RADIO
Selecțiuni din programul de luni, 

28 mai

Programul I: 5.00 Calendarul 
zilei și radiojurnal; 5.10 Jocuri 
populare romînești; 5.30 Jurnalul 
satelor: Tunsul oilor; 6.40 Buletin 
sportiv; 7.00 Radiojurnal și bule
tin meteorologic; 8.00 Muzică dis
tractivă ; 8.30 Muzică simfonică; 
9.10 Cîntă Ana Bălăci; 9.30 Emi
siunea „Jurnal de știință și teh
nică. pentru tineret“; 10.00 Selec
țiuni din opera „Bărbierul din Se- 
villa“ de Rossini; 12.00 Revista 
revistelor; 13.05 Melodii populare 
romînești executate la diferite in
strumente; 13.30' Emisiune litera
ră; 14.48 Serenada în Re major 
de Mozart, orchestra de cameră a 
Radiodifuziunii din Berlin, dirijor 
Erwin Mlfzkott; 15.30 Buletin de 
știri; 15.35 Muzică ușoară sovie
tică; 15.55 Muzică de cameră de 
Teodor Lupu; 16.45 Melodii popu
lare poloneze; 17.00 Muzică ușoa
ră; 19.00 Cronica dramatică; 19.15 
Din repertoriul ansamblurilor cora
le; 20.00 înregistrări primite din 
partea Radiodifuziunii bulgare; 
21.00 Muzică populară din diferite 
regiuni ale țării; 21.45 Emisiunea 
„Părinți și copii“; 22.00 Cîntă or
chestra Fi'larmpnică de stat din 

numeroase convorbiri între con
ducătorii iugoslavi și sovietici.

Președintele Tito va vizita 
Uniunea Sovietică împreună cu 
soția. El va fi însoțit de aseme
nea de Eduard Kardelj, vice pre
ședinte al Vecei Executive Fede
rative, Kocea Popovici, secretar 
,de stat pentru afacerile externe, 
Mialko Todorovici, membru al 
Vecei Executive Federative, Ja- 
kov Blajevici, președintele Vecei 
Executive a Republicii Populare 
Croația și alții.

problemă unică. Ar fi absurd să 
se vorbească • despre transforma
rea socialistă a satului fără legă
tură cu lupta pentru dezvoltarea 
producției agricole. Tot așa, ar 
fi dăunător să se vorbească des
pre dezvoltarea producției agri
cole fără să existe în același 
timp o orientare conștientă în di
recția schimbării relațiilor socia
le în agricultură.

E. Kardelj a criticat părerea 
exprimată în presă și în discu
ții potrivit căreia în prezent sar
cina principală ar consta în dez
voltarea producției agricole, iar 
rezolvarea sarcinilor socialiste ar 
trebui abordată ulterior. El a a- 
rătat de asemenea că linia spre 
gospodăria țărănească indivi
duală nu duce la dezvoltarea 
producției, ci la un impas.

Politica noastră, a sublimat 
Kardelj, se bazează pe perspec
tiva ritmului accelerat de înzes
trare a producției agricole cu 
mijloace moderne de mecanizare 
și, în legătură ou aceasta, de 
aplicare a măsurilor agroteh
nice.

In încheiere E. Kardelj a ară
tat necesitatea de a se elabora 
un plan de perspectivă de dez
voltare a agriculturii pe urmă
torii 10 ani.

zuința spre eliberare națională 
(ipe care el a numit-o „naționa
lism“) constituie astăzi „o expre
sie hotărâtă a aspirațiilor popoa
relor“. Președintele a subliniat 
însă că „sarcina națională“ a 
S.U.A. este „să conducă lumea“.

Eisenhower a subliniat în dis
cursul său existența în lumea ca
pitalistă a unor „probleme econo
mice acute“.

Eisenhower a declarat că S.U.A. 
continuă să sprijine O.N.U. și or
ganizațiile regionale cum este 
Organizația Statelor Americane. 
El a spus că politica externă a 
S.U.A, trebuie să tindă spre re
zolvarea problemelor în spiritul 
„egoismului civilizator american“, 
ținînd seama de „interesele mon
diale“ ale S.U.A. „pe toate conti
nentele, pe toate oceanele...“

In încheierea discursului pre
ședintele a vorbif despre sarcini
le învățămîntului universitar din 
America.

Străinătatea, sîmbătă a sosit în 
Capitală scriitorul francez, Rene 
Jouglet.

★
Sîmbătă dimineața s-a înapo

iat în Capitală delegația Consi
liului Centra] al Sindicatelor din 
R.P.R. care a participat la săr
bătorirea zilei de 1 Mai la Mos
cova și a făcut o vizită în U- 
niunea Sovietică la invitația 
Consiliului Central al Sindicate
lor Sovietice.

★
Sîmbătă dimineața a avut loc 

în sala Dalles deschiderea expo
ziției anuale de stat de grafică, 
organizată de Ministerul Cul
turii.

Olga Bande (sală și grădină): 
Semne particulare; Central: Cara
vana; Victoria: Vagabondul (se
ria a Il-a); Tineretului: Urmări
rea ; M. Gorki, Timpuri Noi : In 
Afganistanul prieten. Pe pămîntul 
primitor al Birmaniei ; Al. Popov, 
Cultural, Munca: Cavalerul fără 
lege; Grâvița: Muzică și dragoste; 
8 Martie, T. Vladimirescu: Drum 
însângerat; Unirea (sală și gră
dină): Trei starturi.

Arad; 22.15 Muzică ușoară; 
23.35—23.55. Muzică corală cla
sică.

Programul II. 14.00. Recoman
dări din program; 14.05 Lectură 
din volumul de nuyele. al scriito
rului ucrainian Ivan Franko; 14.45 
Cîntece din trecutul de luptă al 
poporului nostru; 15.00 Buletin 
de știri; 15.05 Arii și duete din 
operete; 15.35 Muzică populară 
romînească; 16.15 Lieduri de Mi
hail Jora pe versuri de Tudor Ar- 
ghezi — în primă audiție; 16.45 
Cîntă Florin Dorian; 17.00 Con
cert simfonic surpriză; 17.45 Sfa
tul medicului: Colita la ficat; 
18.00 Cîntece ciobănești și. jocuri 
populare rom'nești; 18.30: Muzică 
ușoară de Florentin Delmar; 19.00 
Muzică cerută de ascultători; 
19.45 Muzică populară romîneas
că interpretată de Rodica Bujor; 
20.00 Jurnalul satelor; 22.00 Ra
diojurnal și buletin sportiv; 22,25 
Muzică de dans; 23.00 Cvartetul 
opus 22 nr. 2 în Fa major dc 
Ceaikovski; 23.40—24.00 Muzică 
ușoară.

„Scînteia tineretului“
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S c ă r a r i i

1 — Măi flăcăi, intrați înăuntru. Nu mai călătoriți 
pe scară că e primejdios.

— Te înșeli. Primejdia cea mare e înăuntru: 
taxatorul!

Desen de CLENCIU

3— N-are nimic. A fost destituit din funcția de di
rector și învață din nou să umble pe jos...

Desen de C. FERSTER (R. P. Polonă).

4— Funcția pe care v-o încredințăm este de mare 
răspundere.

Desen de C. FERSTER (R. P. Polonă).

Obiceiuri proaste

5 Eu cred că pentru un asemenea om ar trebui un 
asemenea model de față de masă, tovarășe ospătari 

(din „LUDAS MATYI“)

Cuvinte

Desen de A. POCH

•

balneară
— Som- 
pe note.

i rv Unii cetățeni, Iasind aparatele lor de radio să urle
1V noaptea tîrziu, manifestă dispreț față de odihna altora

Desen de A. LUCACI

încrucișate

SIAS — 3452 — 52

Ssst... ssst... liniște. Păstrați tăcerea, ați pătruns doar 
în expoziția noastră de caricaturi. Nu tulburați pe cei 
care vor să se împărtășească din umorul și gustul este
tic pe care se presupune că-1 transmit exponatele noa
stre, așa cum își tulbură nelomanii radio-atcivi vecinii 
(caricatura 10). Păstrați liniște, nu fiindcă se apropie 
ora de închidere — vedeți de altfel că pe unii vizitatori 
neanunțați, această oră nu-i deranjează cîtuși de puțin 
în îndeplinirea misiunii lor (caricatura 11) — ci fiindcă 
altfel ați putea trezi din visul său frumos pe cel care 
primește acum o funcție de răspundere (caricatura 4).

De ce sa se trezească acum, oricum va fi trezit mai 
tîrziu cînd, văzîndu-se că și-a redus îndatoririle lă aceea 
de a călători cu automobilul, va fi dat jos de pe capră. 
Și, oricît se va agăța după pilda tinerilor care nu so
cotesc de „bonton“ a plăti tramvaiul (caricatura 1), va 
trebui totuși să coboare, lăsînd munca de răspundere 
pe seama altora mai vrednici. Șă mai meargă pe jos ca 
și confratele său care a uitat cit timp a fost director 
să umble pe propriile-i picioare și acum se deplasează 
numai cu sprijinul membrilor familiei (caricatura 3).

In expoziția noastră avem sumedenie de caricaturi 
care, dacă nu sint tot atît de eficiente ca ventuza criticii 
directe (caricatura 6), au totuși meritul de a da meto
dele pentru înlesnirea identificării purtătorilor diferite
lor racile. Nu se știe dacă cele două pensionare ale gră-

Aoleu! Mă doare...
Da... dar îți face bine!!!

Desen de V. VASILIU

EPIGRAME
Unui tînăr scriitor inactiv

De la un timp s-a constatat — 
Ah, ce penibilă poveste 1 — 
Că tînăr e, e-adevărat,
Dar scriitor... nu prea mai este !

Unui student
Prin facultăți ești călător 
Și nu gîndești la consecințe 
Cînd, ca să fii, la drum, ușor, 

Nurți iei bagaj... de cunoștințe!

Altui student
Că nu al cunoștințe-al dovedit — 
Ca ignorant, ești un student de vază. 
Ți-o spun deschis: din cîte-am auzit, 
Pe-alt fel de „cunoștințe“ pui tu bază...

EMANOIL MIHAILESCU

I D U L

dinii zoologice (caricatura 2) au văzut vreodată o ex
poziție de caricaturi, dar este cert că ele au caracterizat 
foarte bine pe maimuțoiul care s-a deghizat în tînăr cu 
o vestimentație „originală“.

Dacă aveți rezistență fizică, ascultați ceea ce vrem 
să vă spunem mai departe dacă nu, renunțați să mai ci
tiți, dar în nici un caz nu vă pierdeți răbdarea asemenea 
îndrăgostitului care și-a consumat florile cu tortura în
doielii (caricatura 9) Apropos, de îndrăgostiți, recoman
dăm răbdarea dar nu pînă la depășirea oricăror limite 
de timp ; vîrsta la care prietenul din caricatura numărul 
7 a ajuns să facă mărturisirea capitală nu e deloc de in
vidiat.

Ca recomandări generale, de sfîrșit, în afară de păs
trarea linlștei vă sfătuim, printre altele să nu atingeți 
cu mîinile exponatele fiindcă nu avem la îndemînă o 
soluție atît de ingenioasă, ca aceea a responsabilului de 
restaurant (caricatura 5). Nu 
nu procedăm ca responsabilii 
opresc biletele de teatru ci vă 
bun.

Și dacă n-am reușit să vă 
dat, n-aveți decît să vă recreați cu jocul de cuvinte în
crucișate și cu epigramele pe care vi le-am pus la dis
poziție. Dar repede... că închidem expoziția.

MIRCEA ANDREI

vă înghesuiți fiindcă noi 
din caricatura 8 ce-și 

vom da tot ce avem mai

distrăm cu ceea ce v-am

RADIO-ACTiVITATE

Casierul : E prea tîrziu, domnule, casa 
se închide la ora 4. (din „VIE NUOVE")

REDACȚIA si ADMINISTRAȚIA I Bocnreștt, Pl»|e „»ctntțU'i TeL. T.ao.10. »ec|l» ecrleorl, TeULK-91. IlPAßl-Ur Combleatul Pollgr.flq Cele Scinteli „l. V. Stalin'

GÄ.UPA

8 o
Poveste fără 

sau cum se face 
rea biletelor de 
la unele din facultățile Uni
versității „C. I. Parhon",

Desen de M. IONEL ;

cuvinte... 
distribui- 
spectacol

Orizontal:
1. Reprezentarea grotească prin 

desen a unei persoane. — II stîr- 
nește umorul. 2. Fir. — Produce 
ilaritate. — Șagă. 3. Caricaturist 
din R.P.R., Laureat al Premiului 
de Stat. — Oferă cititorilor pa
gina de satiră și umor. — Pe hi
podrom. 4. Se găsește pentru ori
ce cojoc 1 — Glumeț. — Coman
danți turci. 5. Nuc fără coroa
nă (1). — Locul în care verticala 
locului înțeapă sfera cerească sub 
picioarele noastre. 6. De multe ori 
e usturătoare.—-Aici glumesc clov
nii. 7. Fecior (ban) — Nume de 
lată — Grămadă. 8. E negru, alb 
și repede. — Cămine studențești. 
9. Cont. — Arabă. — Caricaturist 
din. R.P.R. 10. Fășie de pămînt 
arat. — Măsura japoneză. — O 
literă din alfabetul japonez. 11. 
Nota muzicală. Olga Ana Tudo- 
ran. — Capriciu. 12. Mîzga. — 
Glumise. — Nota redacției. 13. 
Cal. — Dispozitiv de detectare a 
unor obstacole, bazat pe princi
piul emisiunii de unde electro
magnetice și al primirii ecoului. 
14. Un om... „ca Kalman Latabar“.
— Faimoasă stațiune 
lîngă Veneția. 15. Alifie, 
noros, codaș și... criticat
— Vechi oraș babilonian pe Eu
frat. 16. Veselie. — Din nuiele.

Vertical :
1. Personaj din piesa „O scri

soare pierdută“. — Caricaturist 
sportiv. 2. II lansează satira.
— Drug de lemn. — ...Buchoglin- 
dă. — Ziua care nu se mai în
toarce. 3. La intervale mari. — 
Personaj din caricaturile liti 
Nell Cobar. — Local de noapte. 
4. Exclamația — Iți face carica
tura la Radiomagazin. — Trei 
sferturi de rimă. 5. Prepoziție — 
Mina ce o face cel criticat, -t- 
Comic renumit din R.P.U. 6. Dis
trez. — însuflețit. — Gen de peș
te uscat (pi.) 7. Lfteră japoneză.
— Aprinde becul ! ! — Literatură. 
8. Revistă de satiră și umor. — 
Strivit. — Un „poftim“ nepoliticos. 
9 Literă cirilică. — Fondul glumei 
în'otdeauna este așa.—Botul pur
celului. 10. Odinioară prefect de 
poliție. — Compozitor din R.P R. 
—• Teribil și-l dă buleva-dierul cu 
tocuri „3 etaje“! Ceriu 11. Liviu 
Rebreanu. — Copac din crîng — 
Plantă textilă. — Pronume. 12. 
Ruteniu. — Totdeauna trebuie res
pectat. — Autorul multor texte de 
satiră și umor. 13. Cum trebuie 
să fie un bun caricaturist. — Cu
tia vorbitoare. 14. Critică — II 
are satira și humorul. — Carica
turist din R.P.R.


