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Să terminăm însămințarea porumbului
r loturile Festivalului! ț

dintre ti
de la sate 

se

și de partid a R. P. Romine

esigur, mulți 
nerii cititori 
ai ziarului nostru 

întreabă: care este situația 
in întreaga țară, a muncii pe 
loturile Festivalului ? Cum se 
îndeplinesc angajamentele 
luate nu de mult de către 
marea majoritate a organiza
țiilor U.T.M. sătești, de culti
vare a loturilor Festivalului ?

Ca răspuns la entuziasta și 
patriotica chemare a tinerilor 
silișteni, in intreaga țară s-au 
creat mii de loturi ale Festi
valului, însumind o suprafață 
de 5.152 hectare pînă acum. 
Cele mai mari suprafețe de 
loturi ale Festivalului le au 

/ tinerii din regiunile Bucu- 
4 re ști, Constanța și Craiova. 
J Suprafața totală, pe țară, a 
f loturilor Festivalului este o 
x cifră frumoasă, dar ea nu o- 
J glindește pe de-a-ntregul po- 
f sibilitățile tineretului din sa- 
J tele patriei. Acest lucru se 
'* vede mai bine din sltu- 

! ația unor regiuni ca Ora- 
p dea, Cluj, Galați, Ploești, 
. I Baia Mare unde suprafa

ța ioturilor Festivalului este 
j redusă. Oare în aceste re- 
p giuni nu-i pămint destul, 
j nu sînt rezerve de stat? Oare

I!

yi sfaturile populare au refuzat 
li să dea ajutorul necesar orga*

nizațiilor U.T.M. ? Realitatea 
este că in aceste regiuni orga
nele U.T.M., comitetele regio
nale și rainnale n-au vădit 
destulă preocupare pentru 
sprijinirea acestei acțiuni pa- \ 
triotice a tineretului Leși 
timpul este destul de înaintat, (ț 
comitetele regionale și raiona- (( 
le U.T.M. despre care este 
vorba, mai au posibilități să-și p 
sporească realizările. Intr-o p 
saptămînă se pot face multe (i 
lucruri bune, atunci cînd exis- p 
tă o activitate susținută, a- (i 
tunci cînd organizațiile U.T.M. p 
sătești vor fi sprijinite și în- p 
drumate mai b>ne. p

Timpul, se arata mai sus, p 
este destul de înaintât. Ar fi p 
trebuit ca, la ora aceasta, cea p 
mai mare parte din suprafața p 
loturilor Festivalului să fi fost p 
însâmințată. Din păcate însă, (> 
pină acum proporția in care p 
s-a făcut insamințarea po- j 
rumbului hibrid pe loturile P 
Festivalului este de numai P 
18,45 la sută. Intr-adevăr, ini' 
multe locuri timpul n-a permis P 
sâ se însămînțeze, dar nu a-1’ 
ceasta este singura cauza. In P 
regiunea Craiova de pildă, s-a P 
insămințat 63,74 la sută dint1 
suprafața loturilor Festivalu- < 
lui, pe cind intr-o regiune cu P 
climă asemănătoare, Timișoa-P 
ra, nu s-a atins decit 12,50 ia 1 
sută, in Galați 4,80 la sută, P 
iar în- Constanța 2,87 la sută. <1 
După 
vorba 
lui ci 
nelor raionale și 
U.T.M. respective, de 
ciuința acestora pentru îndepli- 
nirea unui mare angajament ' 
al întregului Tineret.

Harta pe care o publicăm \ 
este o oglinda limpede a si-' 
tuației existente în fiecare re-\ 
giune. Este cazul ca birourile * 
comitetelor regionale U.T.M, \ 
din regiunile ramase in urmă— ' , 
și, din păcate, acestea nu sint \ 
puține — să ia urgent măsuri- P

le necesare pentru lichidarea 
intlrzieril, pentru terminarea 
In cinstea zilei de 1 Mal a in- 
sămințării porumbului pe lotu
rile Festivalului.

Angajamentul tineretului de 
la sate de a cultiva loturi ale 
Festivalului este frumos, dar 
nu trebuie să uităm nici o cli
pă că el pune in fața noastră 
o mare răspundere — aceea 
de a obține recolte cit mai 
mari, care să vorbească de la 
sine despre eficacitatea meto
delor agrotehnice înaintate și 
care să aducă un real folos 
statului. Oricine știe insă că

intirzierea Insămințatuiui poa
te aduce pierderi mari de re
coltă — deci concluzia se im
pune de la sine: să insămin- 
țăm toate loturile Festivalului 
intr-un timp cit mai scurt.

Trebuie dată atenție, de a- 
semenea și felului in care se 
insămințează. In primul rind 
este bine să se folosească in 
mod deosebit sămință hibridă. 
Utemiștii din raionul Mizil, de 
pildă, folosind toate posibili
tățile. apelind și la gospodă
riile colective, au reușit să a- 
sigure sămînță hibridă pentru 
intreaga suprafață a loturilor

Festivalului din raion. Este 
bine ca insămlnțatul să se fa
că In cuiburi așezate in pătrat 
sau. dacă nu e posibil, eu ma
șina. in rinduri. așa cum au 
făcut de pildă utemiștii din 
Comioșui Mare, regiunea Ti
mișoara. care au insămințat 
porumbul pe cele cinci hecta
re ale lotului Festivalului din 
comuna lor. încă de la 12 a- 
prilie.

In curînd. pe loturile Fes
tivalului vor incepe și munci
le de intreținere a culturilor. 
Pentru aceasta este necesar 
de asemenea să se ia măsuri 
de ordin organizatoric, să se 
știe de pe acum cine va parti
cipa la prima prașilă, cine la 
a doua și așa mai departe. In 
acest fel, și lucrările de intre
ținere vor fi făcute la timp.

Comitetele regionale și ra
ionale, precum și organizațiile 
de bază au datoria să prives- 
că cu atenție sporită activita
tea pe loturile Festivalului, 
— mai ales acum, în preajma 
lui I Mai. zi in cinstea căreia 
In intreaga țară se obțin suc
cese deosebite — să intervină 
la timp acolo unde se semna
lează deficiențe, lipsuri, astfel 
ca angajamentul luat in cin
stea Festivalului privind culti
varea acestor loturi, să fie în
deplinit și depășit.

„Scinteia tineretului"

Ce vom vedea

la expoziția industrială cehoslovacă
* * 87 vagoane necesare 
’ pentru transportul ex- 
«ponatelor * Reviste 
I ale modei cehoslovace 
- * Un restaurant cu 
I specialități 
î siovace.
îxooooooeeooo

ceho-

cum se vede, aici nu e 
numai de starea timpu- 
și de activitatea orga- 

regionale 
stra-

A răsărit
porumbul

„...Pe cuvîntul meu, tovarășe 
secretar! A răsărit o mîndrețe de 
porumb pe „lotul Festivalului". 
Veniți să vede|i...“

Și peste cîteva zile de la „in
vitația" secretarului comitetului 
U.T.M. din comuna Tătărești de 
jos, tovarășul Emil Varogea, pri
mul secretar al Comitetului raio
nal U.T.M.-Olteni, s-a dus la fața 
locului.

— Vedeți ? Ce v-am spus eu ? 
— a zis cu mândrie Marin Săndu- 
leasa, secretarul comitetului 
U.T.M. Arătind cu mîinile larg 
deschise întinderea celor cinci 
hectare semănate cu porumb hi
brid, a adăugat : au muncit bine 
tinerii noștri. Am. avut noi o le- 
cută de slrîngere de inimă cînd 
se răcise vremea, dar acum ne 
putem mîndri.

Intr-adevăr, harnicii utemiști 
și tineri din Tătărești de jos, se 
pot mîndri cu „lotul Festivalului". 
Ei au lucrat pămintul cu atela
jele proprii, au strîns din timp 
sămînța și în primele zile ale lui 
aprilie au pus boabele în pămint. 
E un merit al secretarului U.T.M. 
că a știut să-i atragă pe toți ti
nerii In această inițiativă. Și în 
comuna Tătărești de sus a răsă
rit porumbul pe cele cinci hec
tare ale „lotului Festivalului". Cu 
justificată mîndrie spunea IHe 
Badea, secretarul comitetului 
U.T.M. din această comună, că 
„Cine se scoală de dimineață, 
ajunge departe".
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Publicul bucureștean va avea 
posibilitatea să facă cunoștință cu 
industria cehoslovacă, Întîlnirea va 
fi prilejuită de o mare expoziție 
pe care republica prietenă o va 
deschide la București, în parcul 
Stalin, între 8—30 mai. Amănunte 
în legătură cu această expoziție 
ne-au fost oferite — cu o tradi
țională amabilitate — cu ocazia 
unei conferințe de presă organi
zată de Agenția economică ceho
slovacă de la București.

Miroslav Horak și Miroslav Mli
nar au zugrăvit ziariștilor imagi
nea viitoarei expoziții Exponatele 
vor ocupa o suprafață de 4000 m.p. 
Numărul lor reiese limpede din 
faptul că pînă acum au fost nece
sare 87 de vagoane pentru trans- 
portul mărfurilor ce vor fi ex
puse. O atenție deosebită au ară
tat organizatorii produselor in
dustriei constructoare de mașini. 
Bineînțeles, n-au fost neglijate nici 
celelalte domenii de activitate in
dustrială.

Multe dintre exponate vor pu
tea fi puse în funcțiune. îndeo
sebi la produsele mecanice se va 
urmări să se demonstreze publicu
lui cum se comportă ele în pro
ducție. 37 de tehnicieni ceho
slovaci vor manipula în acest scop 
mașinile.

Expoziția va fi însoțită de o 
serie de acțiuni speciale. în afara 
demonstrațiilor cu utilajele me
canice vor avea loc conferințe teh
nice și științifice. Pe~*ru bucureș.

Unul din modelele cehoslovace pe 
care le vom putea admira 

la București

O mașină de cusut portativă

tence se anunță deosebit de intere
sante revistele modei. în cadrul 
expoziției, casele de modă din 
Cehoslovacia vor prezenta cîteva 
din creațiile lor recente. De ase
meni între 10—14 mai la Casa Cen
trală a Armatei vor avea loc re
viste ale modei de proporții mai 
mari.

Organizatorii expoziției intențio. 
nează să înfățișeze bucureștenilor 
nu numai economia cehoslovacă ci 
și viața oamenilor simpli din țara 
prietenă. De aceea, ei amenajează 
un cinematograf în aer liber pe 
lîngă expoziție care va prezenta 
atît filme artistice cit și de scurt 
metraj. Totodată va fi amenajat un 
restaurant cu specialități cehoslo
vace. Punctul de atracție nr. 1 îl 
va constitui fără îndoială minu
nata bere Pilsen. Se studiază în a- 
celași timp posibilitatea de a se 
desface o serie de mărfuri de larg 
consum, fie în cadrul expoziției, 
fie în cadrul unui mare magazin 
— cum ar fi magazinul „Victoria*.

Cum era și firesc ne-am intere
sat în legătură cu exponatele. Per- 
cepînd așteptările reportericești, 
Miroslav Mlinar ne-a oferit o sea
mă de amănunte. Cea mai mare 
piesă expusă va fi un vas de înal
tă presiune pentru fabricarea amo
niacului care cîntărește 33 tone. 
Trebuie subliniat că acesta nu este 
nici pe departe cea mai mare piesă 
care se produce în Cehoslovacia. 
Cele mai mici exponate ? Un apa
rat Răentgen — unul dintre cele 
mai mici din lume — care cîntă
rește numai 2 kg. și un aparat de 
radio-recepție „Tesla minor* înradio-recepție „Tesla minor 
formă de poșetă, cu baterie.

Organizatorii expoziției ne-au a- 
sigurat că o adevărată senzație va 
produce războiul de țesut cu... 
reacție. Este vorba de o invenție 
cehoslovacă în care suveica este 
înlocuită printr-un curent de aer. 
Această mașină lucrează absolut 
fără zgomot.

Am mai aflat lucruri interesante 
despre industria sticlei, ceramicei, 
bijuteriilor etc.

Socotim că este bine să punem 
aci punct. Pînă la deschiderea ex
poziției nu mai sînt multe zile, așa 
înctt răbdarea bucureștenilor nu 
este supusă unor încercări prea 
dificile.

E. OBERST

Membrii delegației vizitează un șantier de construcții de locuințe din Berlin. 
(TELEFOTO AGERPRES)

în R. D. Germană
BERLIN 25 (De la trimișii spe

ciali ai Ager preș).
Delegația guvernamentală și de 

partid a Republicii Populare Ro
mîne, în frunte ctf tovarășii 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romine și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, însoțită de 
Fritz Seibmann și Paul Scholz, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane și 
Georg Stibi, ambasadorul R. D. 
Germane la București a vizitat în 
cursul zilei de vineri Stalinștadt 
și combinatul siderurgic „I. V. 
Stalin" din acest oraș.

Stalinstadt este un oraș nou, 
creat în anii puterii populare. 
Construcția sa a Început odată 
cu combinatul siderurgic in au
gust 1950; cu cîteva luni înainte 
ue intrarea in funcțiune a primu
lui furnal înalt, in primăvara a- 
nului 1951, au început să fie ri
dicate clădirile orașului. In anii 
următori, pînă în 1954 au fost 
terminate toate cele 6 furnale 
înalte ale combinatului.

Combinatul siderurgic din Sta
linstadt situat la 125 Tm. de Ber
lin, pe malul canalului ce leagă 
Oderul de capitala R. D. Germa
ne, este unul din centrele impor
tante ale industriei grele ger
mane.

Furnalele produc un milion to
ne de fontă pe an și 400.000 m.c. 
de gaze pe oră, ce se folosesc in 
întregime pentru nevoile combi
natului. In acest uriaș combinat 
intră zilnic cite 12.000—15.000 
tone de diferite materii prime. 
Descărcarea minereurilor și a coc
sului, ca și multe alte operații 
sînt complect mecanizate, iar unele 
automatizate. Anual pentru uzina 
de ciment, pentru alcătuirea pre
fabricatelor și alte necesități pro
prii de consum se folosesc peste 
un milion tone de zgură prove
nită de la furnale. In ceea ce 
privește energia electrică, cen
trala combinatului produce zilnic 
1.500.000 de kW. In combinat 
lucrează 4.000 de muncitori din
tre care 1500 sînt femei.

Noul oraș socialist, care nu
mără astăzi 17.000 de locuitori, 
s-a dezvoltat an de an în jurul 
combinatului. In primul cincinal 
și primul an al celui de al doilea 
cincinal s-au construit aci 3150 
locuințe, școli medii și supe
rioare, spitale, un teatru, restau
rante, magazine și alte clădiri 
publice. Anul acesta se vor con
strui încă 760 de locuințe. Stră
zile largi, aliniate, casele lumi
noase, spațiile verzi impresionea
ză .plăcut pe vizitatori.

Odată cu furnalele și casele a 
crescut aici o generație nouă de 
muncitori tineri (vîrsta medie a 
populației orașului este de 26 de 
ani). Stalinstadt și combinatul 
sînt unul din roadele muncii e- 
roice și a capacității creatoare a 
clasei muncitoare din R. D. Ger
mană, însuflețită de țelul măreț 
al făuririi unei vieți noi, fericite 
pentru întregul popor german.

Muncitorii combinatului au fă
cut o primire sărbătorească dele
gației romîne. In fața clădirii di
recției fîlfîiau drapelele celor două 
țări și drapele roșii, iar pe un 
panou erau înscrise cuvintele: 
„Pentru prietenia trainică și co
laborarea frățească cu Republica 
Populară Romînă".

Erich Markovitsch, directorul 
general al combinatului, înconju
rat de tehnicieni, ingineri, secre
tarul comitetului de partid, preșe-

dintele sindicatului și numeroși 
muncitori a urat delegației bun 
sosit.

Fritz Selbmann vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, a expus în fața oaspe
ților istoricul combinatului și 
principalele date tehnice în legă
tură cu funcționarea lui.

Coloana mașinilor s-a îndrep
tat apoi spre canalul Oder-Soree 
de unde a început vizitarea prin
cipalelor secții ale combinatului: 
descărcarea minereurilor, aglome
rarea minereurilor, centrala auto
mată de comandă a benzilor 
transportoare, furnalul nr. 1 și 
instalația respectivă de suflat 
aer, termocentrala combinatului, 
policlinica și studioul stației de 
radioficare, unde oaspeții au as
cultat un reportaj radiodifuzat in 
legătură cu vizita lor în combi
nat. Pretutindeni, muncitorii și 
tehnicienii au salutat cu căldură 
pe oaspeți. La secția de aglome
rare a minereurilor și la furnal, 
secretarii organizațiilor Partidului 
Socialist Unit din Germania au 
rugat pe tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej să transmită un salut 
tovărășesc muncitorilor din Ro- 
mînia. Primul secretar al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn a transmis salu
tul clasei muncitoare și al po
porului muncitor din R.P.R. și a 
urat lucrătorilor combinatului 
succes în muncă.

După vizitareaDupă vizitarea combinatului 
siderurgic, oaspeții au luat parte 
la prînzul oferit în cinstea lor de 
primarul din Stalinstadt. In 
cursul prînzului primarul orașu
lui a toastat pentru strîngerea le
găturilor de prietenie și colabo
rare economică dintre Republica 
Populară Romînă și R. D. Ger
mană. Ei a subliniat că dorința 
locuitorilor din Stalinstadt este

ARTA UNCHIAȘULUI ACHIM
Inițial am vrut să scriu despre 

dumneata un fel de poem, moș 
Achime. Mă gîndeam să-ți aduc 
o laudă entuziastă și debordantă, 
să mă închin cu pioșenie în fața 
artei și vîrstei dumitale. Mî-au 
părut însă ca o exaltare neper- 
misă niște rinduri de laudă săltă
reață pentru că, cine știe, te-ai fi 
supărat cumva citindu-le și-ai fi 
tușit jenat.

Așa că, iată, scriu despre dum
neata o însemnare rezervată. Mai 
ales că nici nu te cunosc perso
nal. Știu eu ce fel de om vei fi 
dumneata ? Poate ești supărăcios 
și arțăgos (așa sînt unii unchieși, 
bunicul meu de pildă era de ne
suportat) sau poate că te-au dă
ruit natura și strămoșii cu o fire 
sfătoasă și blinda. In concluzie, 
nu pot să bănuiesc cu ce ochi vei 
privi rîndurile mele, așa că nu-mi 
permit prea multă... literatură. Să 
nu te legi cumva de vreo chi
chiță și să spui pe urmă că te-ara 
„înflorit0 (ptiu, scuip în sin). 
De altfel și dumneata ești un om 
de artă și înțelegi legile ei, deși 
n-ai făcut Școala de literatură...

Dumneata, moș Achime, (iartă- 
mă dacă sînt prea familiar) te a- 
fii în stăpînirea uriașei vîrste de 
81 de ani și faci artă de 65 de 
ani. Dacă ar fi să facem caz de 
tot felul de definiții și citate luate 
cu împrumut pentru 24 de ore 
de la diverse somități de cultură, 
esența muncii dumitale este o 
descoperire și creare de frumos. 
Prin dumneata face legătură cu 
noi, nemijlocit, veacul cel care a 
apus, adică vremea lui Cuza, cu 
cea a Sincrofazotronului și a lui 
Tu-104. Dumneata, mare artist 
din popor, aduci în zilele noastre 
de înaltă civilizație si tehnică arta 
migăloasă și veche de 2.000 de ani 
a neamului nostru de ciobani și 
țărani robuști și cu mintea ascu
țită. (Ceea ce subliniază și mai 
mult această întîlnire firească a 
două timpuri e difuzorul care răs- 
pîndește în atelierul dumitale mo
dest și simplu, puțin arhaic, mu
zica modernă).

Colegii dumitale de muncă — 
niște băiețandri imberbi și gălă
gioși — îți spun fără nici un fel 
de glumă „artist emerit”. Deși nu 
ai document în regulă de la auto
rități care să-ți ateste titlul, ope
rele dumitale în fața cărora am 
vibrat și am trăit ceea ce se chia- 
mă emoție artistică, te recomandă 
ca un artist de o mare vigoare și 
autenticitate.

Care este obiectul artei dumi
tale ? Cojocăria! Pentru cititori 
prevăd cîteva momente de stu
poare. Ei cum ? Cojocărie și ar
tă ?... Exact așa. Cojocelele pe care 
le face moș Achim Tănase aduc, 
ca să știți, glorie țării. Cojoacele 
și chimirele pe care el desenează 
florile și frunzele plaiurilor noa
stre, așa cum le vede și le cu
noaște, produc asupra tuturor o 
impresie copleșitoare. Sînt emo
ționante, frumoase la superlativ, 
fine ca niște bijuterii. Moș Achim 
șade. cu răbdarea lui de unchiaș 
și meseriaș, ceasuri întregi ca să 
deseneze o frunzuliță, un cercu- 
leț sau o linie șerpuitoare de o 
finețe cum numai natura o reu
șește. Desenele le face pe o hîr- 
tie, cu penița. Și le migălește, le 
șterge și iar le face, la nesfîrșit. 
Apoi transpune desenul pe pieli- 
cică albă de miel. Ei, dacă-ați ve
dea cojocelul lui de mireasă ! Cio- 
bânițele din Săliște se îmbracă în 
ziua nunții cu cojocele înflorite 
— aceasta fiind de fapt podoaba 
lor de mireasă. Moș Achim Tă
nase a trebuit ca acum 65 de ani 
să se îndrăgostească și el de-o 
sălișteancă, s-o dorească mireasa 
lui pentru ca să poată născoci și 
crea cojftcelul acela de mireasă 
pe care e cuprinsa o întreagă ale
gorie. Cu alte cuvinte, moș Achim 
a trebuit să trăiască ceea ce dese
nează. Acesta e de fapt unul din
tre marile secrete ale artei, în ge
neral.

Cojocelele și chimirele lui moș 
Achim merg prin „I. S. Decora
tiva” (al cărui salariat este) în ma
gazinele de mare lux ale Bucu-

reștiului și peste hotare. Atelierul 
din Siliște (despre care am fost 
informat că și Ministerul lnvăță- 
mîntului și Culturii se interesea
ză) a avut o sumedenie de vizi
tatori străini. In modesta lor 
„Carte de aur” cojocarii și pie
lării din Săliște păstrează cuvin
tele de laudă ale unor personali
tăți din Franța, Belgia, Olanda. 
Italia, a rectorului Universității 
din Pekin, a ziaristului din Uru
guay Enrique Introligator care 
scrie „ceea ce faceți dumneavoas
tră este uimitor, mă face să mă 
plec în fața poporului dumnea
voastră” și ale altor personalități 
străine. Vin aici vizitatori de alt
fel din toată țara ca să-i vadă pe 
moș Achim și pe elevii săi.

Moș Achim a crescut — și pen
tru asta sufletul lui e al unui 
mare artist patriot — mai mulți 
elevi care să-l urmeze. Pe Ana 
Dan, de pildă, pe Ion Vulcu, pe 
Maria Păiș și alții. Dar elevul pe 
care maestrul vrea să-l ridice la 
înălțimea sa este Viorica Bozan, 
o fată roșcovană și timidă care 
l-a îneîntat pe unchiaș cu price
perea ei la desen. Din ea va ieși 
viitorul artist care ne va uimi. 
De altfel, moș Achim vrea s-o 
desavîrșească cu încetul. Vreme 
are destulă. Mina lui încă nu tre
mură pe peniță și pe ac, e vigu
roasă, ochii sînt pătrunzători și 
sănătoși.

Moș Achim vrea să întemeieze 
o școală a lui — în sens de... cu
rent artistic. .Adică, motivele vechi, 
strămoșești, să se îmbine cu 
ideile noi, ale vremii noastre. Adi
că e ceea ce se cheamă realism so
cialist. Nu știu dacă el cunoaște 
teoretic realismul 
concret, asta vrea

Și va reuși.
Te felicit, moș 

string mina și te îmbrățișez pentru 
arta și pentru faima pe care o 
aduci țării noastre. Dumneata ești 
un mare patriot — așa cum se cu
vine sa fie un comunist.

P. S. (Moș Achim Tănase este 
un vechi membru de partid).

socialist, dar, 
șă facă.

Achime! Iți

ION BĂIEȘU

ca între cele două țări să se in
tensifice schimburile de experiență 
în construcția socialistă. Răspun- 
z:nd, tovarășul Ștefan Voitec a 
declarat că Stalinstadtul va ră- 
mîne în mintea delegației romîne 
ca un simbol viu al Germaniei 
noi care a renăscut din ruinele 
războiului, sub soarele puternic al 
socialismului.

La sîîrșitul prînzului, primarul 
din Stalinstadt a oferit oaspeților 
daruri. Tovarășul Chivu Stoica a

înmînat apoi darurile trimise de 
Sindicatul oțelarilor romîni pen
tru metalurgiștii din Stalinstadt. 

După prînz oaspeții au vizitat 
crașul. Pretutindeni locuitorii 
și-au manifestat cu deosebită căl
dură sentimentele de prietenie 
față de poporul romîn și conducă
torii săi.

în cursul aceleeași după amieze 
delegația s-a înapoiat la Berlin.

(Continuare tn pag. 4-a)

însuflețite schimburi de onoare
a.

In cinstea zilei de 1 Mai
In cinstea zilei de 1 Mai oamenii muncii din patria noastră se 

întrec pentru a obține o producție sporită la un preț de cost scă
zut pe seama creșterii productivității muncii. In numeroase între
prinderi industriale continuă să aibă Ioc însuflețite schimburi de 
onoare.

■ir
La uzinele , 23 August" schimbul de onoare a fost organizat in 

două zile: 25 și 26 aprilie. Metalurgiștii marei uzine au depășit 
planul de producție in aceste zile cu 151 la sută. Fruntașe s-au si
tuat sectoarele cazangerie, turnătorie de oțel și de fontă și sectorul 
forjă cu o depășire a planului de 231 la sută și respectiv 176, 174 
și 140 la sută. Numeroase brigăzi printre care cele conduse de Ște 
fan Zoțer de la turnătoria de fontă, Leonfe Vasile de la forjă, Luca 
Teodor de la vagoane. Mihai Prișcoveanu de la cazane, Vasile Răi- 
leanu de la sculărie și-au depășit sarcinile de pian prevăzute In zi
lele schimbului de onoare cu 170—460 la sută.

Cea mai mare depășire de plan a obținut-o strungarul fon Cucu 
din sectorul vagoane — 510 Ia sută. Graficele de producție din sec
toare arătau mari depășiri obținute de topitorul Gheorghe Duță, 
forjorul Gheorghe Molnar, strungarul Mihail Gheorgheiaș și alții.

Adevărată sărbătoare încununată de mari succese a fost vineri 
—ziua schimbului de onoare—și in uzinele „Republica". La ora 6.30 
muncitorii laminorului de 6 țoii au realizat sarcinile de producție 
prevăzute pe întreaga lună aprilie. Retezătorii de (agle de la acest 
mare agregat — Ion Simion și Marin Alecu și-au depășit sarcinile 
de plan în ziua schimbului de onoare cu 50 și respectiv 49 la suta. 
La laminorul de 3 țoii brigada de tineret condusă de Dumitru Cris- 
tea și-a depășit planul de producție cu 14 U sută. Realizări de sea
mă au obținut și muncitorii din celelalte sectoare: tras la rece 
filetaj și finisaj.

Comuniștii și utemiștii au fost animatorii întrecerii. Brigada de 
trăgători condusă de comunistul Arhip Lozovan și utemistul 
Alexandru Petre și-au depășit sarcinile de plan cu 34 și res
pectiv 18 la sută. Asemenea realizări au obținut și brigăzile de 
femei conduse de retezătoarele Lucreția Baba și Gheorghlța 
Nuță din sectorul finisaj.

★
Schimburi de onoare au fost organizate și la uzlnete metalurgi- 

ce „Timpuri Noiu, la uzinele „Victoria" Colan, la Filatura Romt- 
nească de Bumbac din Capitală, tn întreprinderile „Electrooutere" 
și „7 Noiembrie“-Craiova, la Șantierul naval din Turnu Se
verin etc.

Tn numeroase întreprinderi industriale din Capitală au avut loc 
vineri după amiază adunări festive consacrate apropiatei sărbători 
— ziua de 1 Mai. Astfel de adunări au avut toc la fabrica „Teh- 
nometal" „Postăvăria Romînă", fabrica de conserve „Flora" ș.a.

0 delegație
a Marii Adunări Naționale a R. P, R 

a plecat în R. P. Chineză
Răspunzînd invitației Comite

tului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, vineri dimineața a 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Pekin o delegație a Marii 
Adunări Naț:onale a R.P.R.

Delegația este alcătuită din 
deputății: Constantin Pîrvulescu, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, condu
cătorul delegației, Avram Buna- 
ciu. membru al C.C. al P.M.R., 
secretar al Prezidiului Marii A- 
dunărl Naționale, Constantin 
Scări at, membru al C. C. al 
P.M.R., Maxim Bergheanu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
prim secretar al comitetului regio
nal Stalin al P.M.R., Virgil Trn- 
iin, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al C.C. al 
U.T.M.. Anton Vlădoiu, președin
tele comitetului executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei, Romu
lus Zăroni, membru în Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, acad. 
Mihai Beniuc, prim secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R., 
Justin Molsescu, mitropolitul Mol
dovei, Bugyi Pal, președintele co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al Regiunii Autonome Ma
ghiare, ing. Larisa Maieu, mem
bru în Comitetul executiv al Sfa-

tuîui Popular al Capitalei, loan 
Moangă, președintele comitetului 
executiv al sfatului popular al 
regiunii Craiova, Vasile Voichță, 
Erou al Muncii Socialiste, trac
torist fruntaș la S.M.T. Sînnico- 
lau Mare, Grigore T. Constantin, 
președintele gospodăriei agricole, 
colective „Secera și ciocanul" din 
regiunea Constanța.

La plecare, la aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii: Gheorghe 
Apostol, Alexandru Moghioroș, 
Alexa Augustin, Florian Dănăla- 
che, Ion Pas, Gheorghe Stoica, 
Ghizela Vass, Tiță Florea, vice
președinți ai Marii Adunării Na
ționale, Th. Rudenco, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe; 
deputății Marii Adunări Naț!ona- 
le 1. Coțoveanu, V. Cristache. I. 
Dobrc, preot Alexandru fonescu, 
Aneta Marinescu, Maria Moraru, 
Elena Livezcanu, Vasile Popescu 
și alții, Al. Buican și O. Livezea- 
nu, vicepreședinți ai Institutului 
romin pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, Isache Rădan, și 
Sțeliana Năstăsescu, vicepreșe
dinți ai Sfatului popular al Ca. 
pitalei și alții.

Au fost de fată Ke Bo.nian, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București și membri ai ambasa. 
dei4



NAZIM HIKMET

MESAJ
Bolnavi, 

frații mei, 
veți fi sănătoși. 

Va înceta durerea, suferința. 
Catifelat 

și cald 
ca o noapte de vară, încet, 

printre verzile ramuri va cobori liniștea 
Bolnavi, 

frații mei, 
încă putină răbdare 
dîrzenie, încă puțină.
De după uță v-așteaptă nu moartea 

Viața v-așteaptă.
De după ușă v-așteaptă lumea, 

lumea palpită.
Vă veți ridica din paturile voastre. 

Le veți părăsi.
Din nou veți simți gustul 
sării, al piinii, al soarelui. 
Să gălbenești ca lămiia, 
să te topești ca ceara, 
să te prăvălești dintr-odată ca un brad găunos ? 
Frații mei, 

bolnavi,
noi nu sîntem nici lămli, nici ceară, nici brazi. 
Ci oameni. Slavă domnului.
Slavă domnului știm să ne punem nădejdile 

în medicaijientele noastre.
Noi repetăm incăpățînat: 

„Trebuie să trăim".
Bolnavi,

frații mei,
ve(i fi sănătoși. 

Va înceta durerea, suferința 
Catifelat.

. călduț, 
ca o noapte de vară, încet, 

printre verzile ramuri va cobori liniștea
In rominește de TOMA GEORGE MAIORESCU

S IR
Alecu Ivan Ghilia

Un spectacol
plin de vervă

Studioul experimen
tal recent creat a dat 
un cadru stabil și 
prielnic manifestării 
viitorilor actori yi re
gizori, ale căror pro
ducții în cadrul Insti
tutului „1. L. Car am 
giele** sint supuse în 
acest an, mat mult ca 
oricind, confruntării 
cu publicul. După 
„Plicul”, „Peer Gynt** 
și „Copacii 
picioare** —■ 
cole care ar 
tat să rețină 
criticii, ceea 
prea s-a întîmplat — 
a fost prezentată o 
nouă producție — 
„Vicleniile lui Sca
pin* de Moliăre, — 
pusă tn scenă de Da
vid Esrig (anul IV re
gie) și avind printre 
interpreți studenți ai 
anului IV actori.

Dinamic și. antre
nant, spectacolul tră
iește în primul rînd 
prin verva, inteligen
ța, dibăcia și inventi
vitatea inepuizabilă 
ale lui Scapin — 
acest premergător al 
sclipitorului Figaro — 
asupra căruia regizo
rul și-a concentrat în 
special atenția. îm
preună cu interpretul 
Radu Voicescu — su
plu. ager și spiritual, 
deși îi scapă 
accente prea 
zate — regia 
să facă din

mor in
specta- 

fi meri- 
atenția 
ce nu

uneori 
localise 

a știut 
Scapin

pivotul întregii ac
țiuni scenice. Viclea
nul valet se reliefea
ză atit prin contrast 
cu Sylvestre, celălalt 
valet, moliu și măr
ginit (excelent creio- 
nat de Florin Piersic, 
îtj care am recuno
scui cu surprindere 
pe pătimașul erou 
din ..Peer Gynt"), cit 
și impuntadu-ți su
perioritatea intelec
tuala asupra proprii
lor săi stăpîni, care 
nu se încumetă să ia 
vreo decizie fără a-i 
cere sfatul și spriji
nul. Conceput ca un 
erou de autentică 
factură populară, 
știind să iasă întot
deauna basma curată, 
trăgînd cu iscusință 
sforile și nelăsînd să 
treacă neplătită nici 
o jignire ce i-a fost 
adusă, Scapin umple 
întreaga scenă cu 
verbu-i scăpător, cu 
prezența-i în neîntre
ruptă mișcare. îi 
poartă de nas pe 
Geronte și Argante 
(mai ales primul din
tre ei a fost întru
chipat într-o compo
ziție plină de umor, 
de către Cosma Bra- 
șoveanu) ; le îndepli
nește dorințele tinerL 
lor îndrăgostiți (ale 
căror roluri nu s-au 
bucurat de egală pre
ocupare din partea 
regiei, fiind palid re

date); iar tn 
cind toți cred 
pe moarte, fi ii iartă 
vicleniile și încurcă
turile puse la cale, 
Scapin îi copleșește 
iarăși cu vitalitatea-i 
nepotolită, prevestind 
parai, tn izbucnirea 
dinaintea căderii cor. 
tinei, noi isprăvi,

.Ambianța plastică 
extrem de simplă — 
trei panouri sugerind 
o piață din Napoli, 
unda se desfășoară 
acțiunea și o reușită 
folosire a unor trepte 
care situează perso
nalele intr-o varie
tate de planuri — a 
ajutat regiei să pună 
mai pregnant în cen
trul atenției pe Sca
pin. Eroul e adus in 
repetate rinduri in 
avanscenă fi febrila 
sa agitație obligi ce
lelalte personaje să-l 
urmeze de colo pînă 
colo, intr-un perpetuu 
du-te-vino, servind de 
minune reliefării artei 
cu care Scapin ii îm
brobodește pe toți.

Desigur, aprecierile 
de. ordin general asu
pra resurselor tinâru- 
lui regizor ar fi deo
camdată hazardate. 
Fapt este tnsd că 
David Esrig va trebui 
să confirme prin vii
toarele sale montări 
calitățile incontesta
bile ale actualei ștro- 
ducții.

final, 
că •

M, L

Biroul primului secretar era ultimul pe dreapta 
din capătul culuarului Era o încăpere mare, de 
fostă casă boierească, parchetată. Înaltă, albă, cu 
tavanul gălbui de stuc, din care atlrna ca un țur- 
ture de ghiață, un candelabru strălucitor de cris
tal ce nu slujea la nimic. Vremea balurilor, cind 
candelabrul scinteia, arunclnd văpăi diamantine pe 
luciul parchetului ceruit, pe care alunecau lin pe
rechile înlănțuite, trecuse de mult și noii musa
firi care se perindau zilnic prin încăperea spațioasă 
și albă, nici măcar privirile nu și Ie aruncau spre 
obiectul frumos, dar nefolositor.

Nu-1 privi nici Ion Airine. De altfel, nu privi ni
căieri, 1n nici un loc al camerei Privirile lui căzură 
dintr-odată asupra primului secretar, rămaseră 
fixate pe fața lui și părură că-1 trag și pe el tn- 
tr-acolo Se lăsă grăbit de pe un picior pe altul, 
făcu ctțiva pași șovăitori, apoi începu să alunece pe 
parchet, cu bocancii lui grosolani, scorțoși, de cro
ială cazonă, cu placheuri și potcoave pe talpă.

— Dumneata, tovarășe Airine I ? Ei, ce-i pe la 
Hirtoapele ? — spuse repede Ion Gavrilă cu o voce 
caldă, plină de interes și surprindere.

— D-apoi ce să fie I — rosti Ion tărăgănat șl 
strtnse mina secretarului, uitindu-i.se drept in ochi. 
Nu v-o spus tovarășul Marchidan ?

— Nu, nici nu l-am văzut Am auzit că-i aici, 
dar n-am izbutit să stau de vorbă cu el. Chiar 
acum am ieșit dintr-o ședință E.ngrozitor cit timp 
se pierde cu ședințele astea Trebuie să ai niște 
nervi de fier. Abia aștept să plec în raion. Dar ia 
zi, ce-i? Ce este? Ați și terminat!? Marchidan 
a dat un telefon mai dăunăzi că duminică-i inau
gurarea I

— Cum să nu! Inaugurăm pe dracu I Pe bunlcu 
lu’tatsu-l Inaugurăm I izbucni Ion necăjit, aprins, 
înrăit, înciudat că secretarul poate spune așa 
ceva Uită-te la mine... uitați-vă la mine, tovarășe 
Gavrilă — strigă și mai înciudat dtndu-și seama 
că a cam scrintit-o și se apucă cu amtndouă mîi- 
nile de colțul biroului, aplectndu-se mult de-asu- 
pra cristalului. — Uitați-vă ș-o să vedeți ce mai 
inaugurare facem I

— Ei comedia dracului I Te-ai bătut cu d* 
nev» I?

— Uite inaugurarea lui Marchidan ! Asta-I inau
gurarea I repetă Ion ceva mai blajin, puntnd tnsă un 
dispreț adîric tn vorbe și privindu.l in așa fel pe 
primul secretar de parcă el personal ar fi fost vino
vat cu ceva.

— Bine, dar ce-i? Ce s-a-ntîmplat? Stai jos șl 
spune!

— Spun, de ce să nu spun! Spun — zise Ion 
— și dacă niei dumneata tovarășe secreta'-, dacă 
nici dumneavoastră-

Era chinuit de amintirea celor fnttmplate. de 
gîndurile care-l tulburară și-i zdruncinară atit de 
mult echilibrul lui de viață, scfrbit și intârttat ca 
de-o jignire, ca de-o batjocură, de toată purtarea 
lui Costin Marchidan.

— Tovarășe secretar, uitați-vă la mine — stri
gă el — Mă vedeți ? Slut un L fără carte.
Un țăran Am trecut prin mu 
Am mincat atita triuteală. că 
derit să fiu lăsat in pace, să ar pâm 
țin cit 11 aveam, să semăn, să culeg bucatele, să le 
mănfnc și să trăiesc...

— Lasă asta! Spune, ce ai pe inimă, nu bate 
cimpii 1

— Păi asta am pe inimă. Asta, că m-am gindit,
m-am toooot gindit... Am stat și m-am socotit eu 
in capul meu cel prost: „Măi ioane, ce-ai fost tul? 
la. un nimic I O lepădătură I Un colb 1 O pleavă ! 
Te batea vintul din care parte voia I Ș-o venit 
deodată partidu* și-o zis: „Cu oameni ca tine, 
vrem Ioane, să oprim viaturile, să întoarcem lu- 
mea-n loc, ioane, și s-o pornim pe alt drum 1* 
„Bine, dar ce pot eu I Eu sint prost I Am fost slu
gă M-o dus de nas stăpinu" cum o vrut 1 Și.o 
curvă de muiere, m-o dus de nas I* „Ba poți — o 
spus partidu’ — poți, pentru că noi Iți dăm dreptu' 
să ridici fruntea șl să mai scuipi și tu-ntre ochi 
pe cei care te-o scuipat pe tine. Poți, zice, pentru 
că ai umeri vtnjoși și ții la tăvăleală. Capu’ zice, 
nu-i tocmai-tocmai. da o să te-nvățăm noi ce să 
faci. Și tu. zice, trebuie să fad așa ca nid un om 
să nu mai trăiască cum ai trăit tu. să indure și 
să treacă prin cîte-ai trecut tu I Auzi ? Și nimeni 
să nu mai călărească pe nimeni. Omu*. zice, nu mai 
trebuie să se teamă de om. și fericirea, din care 
unii se-ndopau pin’ li se făcea rău, s-o luări» și *-o 
tmpărțim la toți’. H V ;

FRAGMENTE
In romanul „Cuscrii" — care va apare in curînd la E.S.P.L.A. — tînărul scriitor Alecu 
-----  -w—care 0 duc comuniștii dintr-un sat moldovenesc pentru in-Ivan Ghilia înfățișează lupt» pe care o duc comuniștii dintr-un sat moldovenesc pentru în

ființarea unei gospodării agricole colective. In lupta lor. comuniștii se izbesc de împotri
virea acerbă a fiului de chiabur Costin Marchidan element cu atit mal primejdios, cu cit, 
punind la cale uneltiri mirșave, profitind de lipsa de vigilență a unor activiști, s-a strecurat 
in aparatul raional de partid. Cu sprijinul țăranilor muncitori, comuniștii reușesc insă să-i 
dejoace manevrele, să pună capăt nedreptăților săvirșlte de el în sat in scopul de a provoc» 
nemulțumiri In rindul maselor, șl-l demască.

In fragmentele de mii jos este descrisă intilnlrea secretarului organizației de par
tid din comună, Airine, cu primul secretar al raionului de partid — tntilnire care are un rol 
hotărltor in demascarea lui Costin Marchidan. In urma acestei convorbiri care atrage aten
ția activiștilor de partid asupra primejdiei pe care o reprezintă fiul de chiabur, șe Iau măsuri 
care duc la înlăturarea acestuia din aparatul de partid. Astfel principala piedică vrăjmașă 
fiind tnfrinti, se poate trece la înființarea gospodăriei agricole colective.

Niciodată nu vorbise atit de mult, dar acum tre
buia să vorbească, să.și verse tot năduful, să se 
ușureze Și să-și dovedească dreptatea. Și vorbea, 
vorbea intr-una. grăbit, neliniștit, stăpinit de tea
ma că nu-și va putea rosti gîndurile pînă la capăt 
și nu va izbuti nimic.

— Așa am înțeles Poate-am înțeles strîmb, poa- 
te-s prost eu. Da’ de ce ?.,. De ce-i altfel ? Că-i 
altfel, vezi bine, toate-s pe dos, dracu știe... De 
bună seamă. CONDIȚIILE, SITUAȚIA înțeleg. 
Dar de ce ? Unde-i fericirea ? Cum I Ce să fac ?... Ce 
să fac, dacă eu așa am înțeles I Și-acu văd cu 
ochii mei... Numai pe cine nu-1 doare inima nu 
vede. De ce-i așa ? Ce să fac ? Ce să fac păcatele 
mele clnd văd că-i rău in loc de bine, și cum dra. 
cu' să mai cred cind vine unu și-mi arată că-i alb 
dacă eu văd că-i negru I Cu ochii mei văd cum 
cel mai tare încalecă pe cel mai slab și.l călărește 
plnă-i iese sufletul și politica se învîrte pe de
gete, ia așa—

— Vorbește mai deslușit. Nu te enerva și las-te

— Ei, dar ce-ai vrea ?!... Ce-al vrea ? strigă el 
plin de încordare, sufocat de ciudă și uimire. Nu 
cumva ai vrea să facem o crescătorie de comuniști? 
Să producem la clocitoare electrică revoluționari 
care să.i cunoască din fașă pe Marx și Engels? 
La sînul partidului se aciuiesc cîteodată și vipere... 
Da’ tu ,tu de ce ești secretar I ?• Scoate-le la iveală 
și sfarmă-le capul fără cruțare...

— Ce să sfarmi, gemu Ion — că ți-1 sfarmă ei 
înainte 1

— Ți-1 sfarmă, ha I
Ion Gavrilă sări de pe scaun, făcu ctțiva pași 

prin odaie, călcînd zgomotos pe parchetul lustruit* 
apoi se apropie de Ion și i se opri scurt în fată.

— Stăm de jumătate de ceas și batem cimpii. 
Spune-odată ce s-a-ntîmplat ?

Ion nări și el în picioare. Rămase țeapăn, nemiș
cat, cu ochii în ochii secretarului.

— Ne-ați trimis pe cap un... (șovăi, se-nroși, nu

pentru că s-o ridicat în ședință și l-o demascat pe 
tat-su. de asta-i periculoși

— Mă rog, dar ce-o fost între ei 1
— O fost așa. că'prin '930, Istrate i-o tras cu

resteu-n cap lu’ Marchidan și l-o lăsat [ r 
Într-o balta de singe. Tăcu o clipă, tși e
țigara și începu liniștit, cu glasul ușor tr I.
Asta a fost, că Istrate avea o cumnată văduva. 
Era una Maria Crețului, o femeie sărmani cu doi 
copii. Bărbatu-I murisefde boală de piept. Suferea 
și ea, săraca, de piept. Și avea, cum spun, femela 
asta oleacă de pămînt, hat în hat cu Gavrilă Mar
chidan. Intr-o primăvară, ce să vezi ? Bagă Mar
chidan plugu’, taie hatu’ femeii și.ncepe să are 
otova, delaolaltă. Femeia aude. I-o fi spus cinevă, 
dumnezeu știe. Vine la ogor și prinde-a țipa și-a 
răcni și-și smulge păru’ din cap șl s-aruncă tnain. 
tea plugului. Parca era nebună Marchidan o-n-

Desen

de generalizări. Toate lucrurile și bune și rele, 
care ar fi ele, vin de la oameni. $i oamenii au 
me, nu-i așa ? Și poartă răspunderea propriilor lor 
fapte.

— De la oameni, da — încuviință Ion. Păi as. 
ta-i, că de la oameni, vin, — se-nfierbîntă el. — 
De la oameni, grijania misii. de la oamenii care 
au pe dracu' tn ei! Câ ce folos 
tr-un fel și se face tntr-altu'?

Primul secretar raional, care 
tunci drept, nemișcat, cu coatele
talul biroului, cu privirea atintită înainte pe chipul 
aspru și îndlrjit al celuilalt secretar la țară, 
tresări enervat:

orl- 
nu-

dacă se zice in-

stătuse pînă i. 
rezemate-n cris-

j Cronica filmului J]\[ TOIUL LUPTEI
„In tolut luptei" este un reușit 

filni.portret închinat memoriei 
marelui luptător bolșevic, colabo
rator apropiat și tovarăș ie 
lupta al lui Lenin, Felix Edmun- 
dovici Dzerjinski. Este greu de 
apreciat toată importanta educa
tivă, In general și In ceea ce pri
vește educarea tinerei generații, 
In special, gtungi clnd ne referim 
la o operp jde ffrtd, destinată a 
ilustra tot ceea ce a Însemnat 
aportul lui Dzerfinski ia victoria 
Marii Revoluțu Socialiste din 
Octombrie, a reda chipul excep
ționalului om și luptător care a 
fost el. Ținind seama de aceste 
lucruri, scenaristul — cunoscutul 
dramaturg sovietic Nikolai Po
godin șl regizorul Mihail Kala
tozov au pornit cu curaj la lu
cru, căuttnd să redea pe ecran 
atmosfera fierbinte a anilor de 
după cucerirea puterii de către 
proletariat, rolul lui Dzerjinski 
In consolidarea fi apărarea cu
ceririlor primului stat al munci
torilor și țăranilor din lume.

întregului film i-ar putea sta 
ca motto celebrele cuvinte ale lui 
Felix Edmundovici Dzerjinski: 
„Voi știți prea bine tn ce constă 
forța mea. Eu nu mă cruț nicio
dată. De aceea slnt iubit, de a- 
ceea mă bucur de încredere"; 
Episoadele din viafa eroului, 
transpuse pe ecran reușesc tn- 
tr.adevăr să convingă pe specta
tor de devotamentul nemărginit 
al lui Dzerjinski pentru cauza 
revoluției, de pasiunea cu care 
se avlnta el in tndeplinirea fie
cărei sarcini încredințate de par
tid. Filmul se axează in mod 
semn:‘.:ativ pe cele trei sarcini 
principale primite de marele re- 
rmfafiowr .* conducerea Cekăi, 
•pergiruzeree transporturilor și 
: -i-area “wm: Superior al
■ ' ; - - - opera de

refacere economică a Țării So
vietice suferind după anii de 
război civil, tnceputul giganticei 
epopei de industrializare socia. 
listă, șt scoate In evidentă felul 
cum a știut Dzerjinski tn toate 
aceste sectoare să aplice neabă
tut linia leninistă a partidului, 
să realizeze cu pricepere și excep
țional talent obiectivele propuse 
de partid.

începutul filmului ne face să 
cunoaștem firele ascunse ale unui 
complot organizat de gardiștii 
albi conduși din umbră de puteri
le imperialiste. Cu tenacitatea 
care-l caracterizează. Dzerjinski 
prinde aceste fire și se pregătește 
să înăbușe tn fașă lovitura de 
stat reacționară. Dovedind o 
deosebită perspicacitate, tntelegind 
din timp planurile și scopurile 
complotiștilor, președintele Cekăi 
pătrunde In mijlocul cuibului 
banditesc. Plin de curaj, încre
dințat de dreptatea cauzei in sluj
ba căreia se află, Dzerjinski nu 
se dă înapoi de a înfrunta banda 
de criminali, știind că dato
rită forței agitatorice a cuvlntu- 
lui comunist, va reuși să rupă de 
contrarevoluție elementele cinsti
te atrase hoțește in complot. El 
izbutește Intr-adevăr sd facă a- 
ceasta și, cu ajutorul soldaților 
care au fost înșelați și cărora le 
deschide ochii asupra adevărului, 
zdrobește, năplrcife dușmănoase.

Actorul Vladimir Emelianov 
(pe care avem bucuria de a-l 
ști oaspete al nostru împreună 
cu Viktor Avdiușko, un alt inter
pret al filmului) a realizat magis
tral clipele de mare intensitate 
dramatică ale tnfruntării eroului 
filmului cu haita de bandiți; pe 
chipul lui citești tncrederea In 
justețea acțiunii lui, hotărtrea df 
a nu da înapoi nici o clipă, de 
a-și sacrifica, dacă va fi nevoie 
pentru aceasta și viața. Contri

buind la spulberarea calomniilor 
dușmănoase ce încercau să de
natureze adevărata înfățișare 
morală a lui Dzerjinski( tocmai 
de aceea l-au urit atit și l-au 
împroșcat cu noroi vrăjmașii 
fiindcă el, cunoscindu-le ca ni
meni altul ticăloșenia. perfidia, 
demascindu-le toate uneltirile, 
le-a dat lovituri nimicitoare). V. 
Emelianov ni-l prezintă pe aces
ta nu numai ca pe un revoluțio
nar de frunte ci și ca un om ade
vărat, spaima spionilor și sabo

torilor, dar șl un părinte și prie
ten pentru oamenii muncii, mi
lioanele de făuritori ai socialis
mului. pentru a căror securitate 
el nu a precupețit nici un sacri
ficiu. Edificator tn acest sens 
este episodul acțiunii de începere 
a reeducării copiilor vagabonzi 
clnd Dzerjinski, opunindu-se a. 
celora ce voiau să folosească me
tode aspre, cucerește pe micii vi
tregiți de soartă cu ajutorul în
țelegerii sufletești, a căldurii

sale. V. Emeiianoo scoate a fi
nețe la iveală resursele de umor 
ale înțelepciunii proprii lui Dzer
jinski. dind un accent șăgalnic, 
deosebit de atrăgător scenelor 
Inttlnirii cu vagabonzii.

„In toiul luptei- dovedește cu 
putere că caracterizarea făcută 
lui Dzerjinski după care el a 
trăit și a muncit arztnd ca 9 
flacără era pe deplin îndreptăți
tă.

B. DUMITRESCU

O scenă din film

de TI A PELTZ 

găsea cuvintele nimerite)... ne-ați trimis un bes- 
metic, un nebun, un dumnezeu știe ee... un ban
dit..

— Costin Marchidan, bandit I î Nu știam I 
Bravo ! Zi-i înainte că-i zici bine I

Ion simți privirea ochilor reci ca doi bulgări de 
ghiață și prinse să răsufle greu. Cicatricea de pe 
frunte i se lungi. Ochii Începură să.i sticlească 
ciudat. Fata lui căpătă tot mai mult o expresie de 
dezamăgire, uluire, neputință, ciudă și deznădejde. 
Ingăimă :

— Nu mă crezi I ? (De-odată nu se mai putu 
stăptni și strigă tare, deznădăjduit) : Toți îl apă
rați 1 II umflați tn pene I Pe mine nu mă ascultați 1 
Eu sint prost. Eu nu știu să vorbesc 1 (Se-necă, 
părea că se-năbușă, că I se taie răsuflarea). Apoi pe 
mine dacă nu mă credeți... dacă nu... (ridică glasul 
și privirlle-i deveniră sălbatice, îndîrjite, piezișe) 
chemați aicea organizația... să vină organizația... 
peste organizație nu se poate trece oricit ar fi el 
de Marchidan și oricite neamuri o avea el. (Se spe- 
rie tnsă singur de vorbele care-i scăpară, îngălbeni 
și rămase eu ochii mari, holbați).

Primul secretar ti privi mirat. înțelese dintr-oda. 
tă ce se petrece tn sufletul celuilalt și-atunci simți 
cum înverșunarea îl lasă, tl părăsește, biruită de 
ceva mult mai puternic, de-o grijă înduioșătoare 
pentru oaspete, pentru ce se petrece in adincul ne
văzut al sufletului său.

— Ei, haide, haide — vorbi el blind și ochil-1 de. 
veniră acum albaștri și buni, curați și luminoși, 
surizători aproape. Nu fi copil 1 Cum vrei să te 
cred ? Dovedește 1 Vină la Upte I Orice acuzație 
trebuie dovedită, nu-i așa ?._

Ion privi repede spre secretar și se liniști ca un 
copil , ca un copil mare și necăjit care era gata 
să-și considere situația fără ieșire și căruia îi surîde 
pe neașteptate un gînd salvator, ca un om rătăcit 
Intr-o pădure neumblată și care descoperă poteca 
bătătorită tocmai tn elipa clnd s-aștepta mai puțin, 
clnd nădejdile tl părăsiră rlnd pe rtnd toate. 11 
mai încerca însă ca o durere ascuțită gîndul: „Are 
să mă creadă ? Am să pot să.i conving ?“ Și-i venea 
să-l prindă de piept pe secretar, să.și apropie mult, 
mult, fața de el și să-i strige tare, din toate pute
rile: „Eu am dreptate f EuT Eu I Auzi?”

— Dovezile! Să văd dovezile I repetă secretarul.
— Dovezi ? rosti Ion încet, c.un glas ușor tre

murat și privi adine tn ochii acestuia. Păi ce dovezi 
mai trebuie I Se miră el și deodată se neliniști de 
ceva, ridică fața, roși tare, începu să asude și-și 
duse repede mina la git, parcă s-ar fi sufocat. Ce 
dovezi mai bune, cînd s<apucă de toate blăstămă. 
țiiie? Taie și splnzură.n dreapta și sttnga ca un 
măcelar și cum spui ceva, cum Îndrăznești să des
chizi gura, cum te repede de nu mai știi pe ce lume 
ești. Dovezi I — strigă invinețindu-se și-și smulse 
dintr-o smucitură gulerul cămășii. Nasturele se 
rupse și căzu zornăind pe parchet. Qe dovezi cînd 
tai-su-i chiabur I

— De cînd chiabur 1 ?
— Iaca de-acu, de-acu din anii noștri — spuse 

el c-o voce calmă, liniară, plină de un soi de 
nepăsare, apoi vocea aceea se-nvioră pe neaștep
tate. Adică o-nceput-o el mai de mult... Păi de ce 
i-o dat Petre Istrate cu resteu-n cap, prin ’30... 
Stai, cînd o fost asta ? Da, prin ’930. Că doar 
Istrate.i un om, să-l pui pe rană. Plinea lui dum
nezeu I De ce-o ajuns el plnă acolo de i-o dat cu 
resțeu’ I ?.„

— Care Istrate? Mijlocașu-cela c-un frate la-n. 
chisoare ?

— Acela. Numai că nu.i mijlocaș — predză Ion 
c-o ironie subțire și rise înveninat: Gata 1 S.a 
isprăvit 1 L-o trecut la chiaburi tovarășu’ Marchi
dan. Cică are frate reacționar și-i periculos. Ii 
periculos, da’ nu de asta-i periculos. Ii periculos

șfacă pe sus, o dă de-o parte și-și vede de treabă. 
Zice: „Ii dreptu’ meu. Ți-am dat făină pentru 
pămînt”. Așa o spus pe urmă și ia judecată, și-o 
arătat o hirtie semnată de femeie. Adică o fostă 
așa, că femeia nu știa carte, s-o dus la dînsu’ șir 
i-o cerut fmprumut niște făină șl Marchidan o 
pus.o să pună degetu' pe o bucată de hfrtie Și 
femeia, proăstă, o pus. Și iaca Marchidan a a- 
rătat hîrtia asta la proces, o uns ochii zvocațiiof, 
și-o ciștigat pămintu’.

— Dar cu Istrate ce-o fost ?
— Istrate, v-am spus că era cumnat cu văduva. 

Văduva o venit răcnind Ia el. „Ce mă fac — aice 
— m-o nenorocit I Îmi rămîn copilașii muritori de 
foame 1“ „Bine", face Israte. Iși ia pălăria din cui 
și pleacă. Se duce, carevasăzică Aleargă la cimp. 
„Măi vecine — zice — că-s vecini, stau gard în 
gard... Măi vecine — zice — ce te-ai lăcomit tu 
la pămintu’ nenorocitei ășteia !“ „Marchidan tace și 
ară înainte. Nici nu-ntoarce capul".

— De unde știi ? Erai acolo ?
— Așa m-o-ntrebat și judecătorul la proces. Nu, 

nu eram — spuse lo-n c-un aer mirat și oarecum 
contrariat eă trebuie să mai vorbească de așa ceva. 
Așa povestea Istrate și la noi toată lumea-1 crede 
pe Istrate. Povestea el, zice, c-atunci n-o mai 
putut, parcă i-o dat c-o măciucă în cap. „Bine, 
măi Gavrilă, păi tu crezi că dacă-i văduvă și ne. 
norocită, și-are doi copii, vai de capu’ lor, apoi poți 
să te bagi cu plugu’ peste ea ? Tu așa crezi, mai I". 
„la nu mă bate la cap I zice Gavrilă. Că n-atm 
cind!“. Auzi I zice că n-are cînd I „N-ai cind I 
zice Istrate — Aha I Bine 1“ O-nșfăcat resteu’ de 
la jug și cind i-o tras una. Marchidan s-o lăsat 
moale pe brazdă. Iaca,așa,„

— Și de-atunci se dușmănesc 1
— De-atunci da, că pe urmă, o-nceput procese, 

tîrnoseală, umblaturi pe drumuri I... Femeia dac-a 
prăpădiț procesu’ ce să facă ? O luat copiii și s-o 
dus tn lumea ei. S-o pripășit pe-aici pe la Dorohoi, 
pe la o cucoană, nu-ș-ce Și pe urmă n-o mai 
dus-o nici ea mult, c-o iertat-o dumnezeu, o strins-q 
de pe drumuri. O murit de oftic».

— Și copiii ?
— Copiii i-o luat Marchidan O făeut-o pe mi. 

iostivu’ incit oamenii-n sat și acu’ tl vorbesc de 
bine: „Săracu’ — tic — are inimă bună I Iată 
cum are grijă de orfani 1“ Are grijă, da •«- pufni 
In rfs și pe fată i se întipări o veselie ironică. — 
Ii ține la el, li hrănește. îi imbracă... Deodată 
risu-i pieri și vocca-i deveni gravă și-ndurerată.

— Ce mai I Ii chinuit la fierărie mai râu ca p« 
hoții de cai, că eț cu-nviftelile lui, cu afacerile, cu 
cărăușia pe la Bucovina, Rădăuți, mă rog, n-are 
cind. — Omu' s-o apucat de nep și suge bine. Și 
Istrate dac-a Îndrăznit să spună ceva, hopa, gata, 
trece-l la chiaburi...

— Și cum asta I Cum s-o făcu, trebușoara®
asta I ? 1

— Legal, tovarășe secretar. In ședință de partid.
— Și dumneata unde erai ?
— Acolo, unde să fiu — se. miră Ion. — Eram 

acolo — întări el. — Da’ puteam să nu fiu, tot 
una era — ținu să precizeze numaidețlt — Pentru 
că, ce mai poate să facă unu ca mjnq cind tova. 
rășu’ Marchidan și-a pus ceva-n cap I

Tăcu și privi stăruitor în fată pe primul secretar, 
parc.ar fi vrut să-i comunice orin privirea aceea 
ceva sparte și foarte însemnat pentru 
ceva care era greu de spus în cuvinte.

amîndoi.

— Și eu am să-ți șpun un lucru, 
Airine...

Ion roși și-și luă dintr-odată un aer 
tare, nedumerire și neînțelegere,

-r Ce, tovarășe secretar?
— Stai prost cu-nvățătura. Foarte prost I
— Am să citesc, tovarășe secretar Am să citesc. 

Parcă eu n-am simțit, (ingăimă el„ dar, deodată 
ceva se trezi și se răzvrăti în el. Tăcu și se uțtă 
c-un fel de curiozitate dușmănoasă spre primul 
secretar, parc-ar fi observat la el ceva dezaproba* 
tor și aspru care-l atingea dureros, care-l lovea^ 
ca o batjocură). Nu știu, dal îs prost! — aproape® 
că gemu și fața i se făcu cenușie, miinile prinseră” 
să i se zîrco’ească pe cristalul biroului. Unde-a- 
veam să-nvăț I Unde ? La școala lui Bursuc I 
Amară carte-o mai fost aceea I Și grea Dar am 
învățat 1 Am învățat și am ieșit ceea ce sint. 
Asta-i 1

Rămase îngtndurat, parcă întristat de ceva, tn, 
chis într-o muțenie otrăvită, amară, deznădăjduită. 
Cu mișcări înfrigurate, scoasț punga cțe tutun și-și 
răsuci o Țigară. Apoi după ce trase cțteva fumuri

tovarășe

de aștep.

începu din nou să vorbească c-un 
scăzut, rostind fiecare vorbă c-un 
înciudat, părînd că cu fiece vorbă 
într-o groapă adîncă, alunecă și se 
adîncul mocirlos. Vorbi de Aspasia, 
Istrate, de Marchidan, de delegația 
bătaie, de gîndurile, de frămintările U. __
toare decît bătaia. Vorbea fără să-și ia ochii de la 
primul secretar, cu capul întors într-o parte, ținind

glas încet și 
fel dureros și 

i se prăbușește 
; avîrcolește în 

de Bursuc, de 
i bătrînilor, de 
lui mai chinui.

mina țapănă, zgircită pe marginea biroului, du- 
cînd-o din cînd In cind la gură și mușcind din 
țigară. In clipa aceea obrazul lui se schimonosea 
intr-un amestec de plăcere șl furie. Strîngea pleoa
pele și buzele intr-un fel de silă. Vorbi așa mult, 
aprinzîndu.și țigară de la țigară și urmărind ne
încetat fiece mișcare a primului secretar, fața Iui 
nemișcată, plină de încordare.CĂRȚI NOI ’1
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o hofărîre bună
Zidari, ipsosari, electricieni, timplari — iată citeva meserii tn 

care Centrul școlar construcfii-montaj profesional, tehnic și teh
nic de maiștri din București, pregătește cadre calificate.

Peste 800 de ucenici își însușesc, cu ajutorul profesorilor, 
maiștrilor jî muncitorilor olrstnici, tainele meseriei de con- 
s'fructor.

Ucenicii^ anului I fac practică la întreprinderea de prefabricate 
„Progresul". Blocul de prefabricate de dimensiuni impresionante 
probează strădania și entuziasmul ucenicilor.

Obiectivul aparatului a surprins o frîntură din munca de fie- 
opre zi. La linia tehnologică nr. 2 ucenicii lucrează la panourile
pentru planșee. In acest moment se toarnă betonul. Ucenicul 
Florea Gherghezan vibrează cu pewibratorul. (Fotografia de jos).

...Cunoscători în meserie, dar nu numai atît. Viitorii construc
tori trebuie să fie oameni cu cunoștințe multilaterale. Posibilități 
sînt suficiente. In laboratorul de fizică are loc ședința cercului 
științific, condus de profesorul Grigore Alaci.

In primul rind (de la stingă la dreapta) Dumitru T. Matei, 
tîmplar în anul I, Dumitra Răduță, electrician din anul III, 
Petre Drăgan, tîmplar din anul I și Paulina Neagu, zugrav din 
anul I elevi nelipsiți de la ședințele cercului științific. (Fotogra
fia din dreapta).

Așa e viața tntr-o școală de construcții. Spor la muncă, viitori 
maiștri ai celor mai frumoase locuințe muncitorești, ai fabricilor 
și uzinelor, ai creșelor în care vor zburda în voie cei mai mici 
locuitori ai patriei.

Fotbaliștii noștri internaționale
in ajunul unor mtilniri ... ...... . A.... .......

Foto: EUGEN CSIKOȘ

Re- 
în-

Academia R. P. R comemorează 
poetul grec Solomos

Academia R.P.R., Institutul ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Uniunea Scriitori* 
lor din R.P.R. au organizat vi
neri după amiază, In sala de șe
dințe a Academiei R.P.R. o șe
dință consacrată comemorării a 
o sută de ani de la moartea poe
tului grec Dionisie Solomos.

La ședință au fost de fată 
acad. prof. dr. C. I. Parhon, pre
ședinte de onoare al Academiei 
R.P.R. Mihall Macavei, președin
te de onoare al Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, numeroși academi
cieni, membri corespondenți ai A- 
cademiej R.P.R., scriitori, artiști, 
profesori, oameni ai muncii.

Au participat N. Diamandopo- 
ulos. însărcinat cu afaceri ad-inte. 
rim al Greciei Ia București și C. 
Gherolymatos, atașat al Ambasa
dei Greciei.

Acad. Victor Eftimiu a vorbit 
pe larg despre viata și opera lui 
Dionisie Solomos, înflăcărat pa
triot și unul din marii poe(i ai 
Greciei noi, din epoca luptei de 
eliberare a poporului grec de sub 
jugul otoman.

Conferința a fost viu aplauda
tă de cei prezenti.

La sfirșit, artista emerită 
Agepsina Macri-Eftimiu a citit 
versuri din opera lui Dionisie So
lomos.

(Agerpres)

Despre unii... 
încurcă lume

— Sînteți de la 
colta, tovarășe ? mă
treabă un bătrîn pe care 
mai tîrziu am aflat că îl 
chiamă — moș Vasile.

La început nu mi* am 
dat seama despre ce e 
vorba, așa că i-am răs
puns nevinovat:

— Nu unchiule! — 
dar pe cine căutați ?

e— Pe oricine, chiar și 
pe omul de serviciu de 
la I.C.S. Recolta Fălti
ceni. Și fără să mai pun 
vreo întrebare moș Va
sile începu sa-i ocărea
scă pe cei de la Re
colta :

— Auzi, mneata vin Ia 
noi în Liteni, încheiem 
contracte, scriem acolo 
tot felul de obligații și 
apoi dînșii fac pe n-au
de, n-a vede.

— Dacă ați încheiat 
contracte e foarte bine — 
căutai să-1 iscodesc, cu 
toate că nu era nevoie.

— Foarte bine?... Cum 
dracu să fie bine ? In 
contracte am scris că în* 
sămînțăm lucerna. Și știi 
dumneata cîte hectare au 
contractat oamenii din 
Liteni ?.w 70 de hectare. 
Și-au luat obligația să 
ne dea sămînță. Așa scrie 
în contract. Acum, după 
ce pm așteptat pînă ne-a 
ieșit părul prin căciulă, 
ne spun dînșii că nu au 
sămînță. Lucerna se în- 
sămînțeazâ în prima e- 
pocă. Dar totuși, s-ar mai 
putea și acum. Spune 
zău, cum se chiamă asta; 
treabă ?

Nu i-am răspuns 
moș Vasile, cu toate 
trebuia să-i spun :

— Nu ! Birocrație I Și 
dacă nu m-ar fi înțeles 
aș fi adăugat astfel: în
curcă lume.

GH. N.

Ini 
că

Lipsește... cabina 
^motorului

Miezul nopții. O ma
șină ce poartă indicati- 
^vul Salvării gonește pe

In sprijinul culturii

șoseaua dintre comuna 
Ianca și orașul Brăila. 
Dintr-un sat vecin fu
sese anunțat telefonic un 
caz grav. Bolnavul tre
buia operat de urgență, 
în același timp la Spi
talul unificat din comuna 
Ianca, în sala de opera
ții, se făceau pregătirile 

necesare intervenției chi
rurgicale. Medicul chi
rurg era și el la datorie. 
Peste puține minute, 
bolnavul era așezat pe 
masa de operație. După 
consult, diagnosticul a 
fost stabilit definitiv: 
hernie. Ultimile pregă
tiri : măștile, mănușile de 
cauciuc, apoi siringa 
pentru anestezie și chi
rurgul anunță: „Aprin
deți lanternele I ...Mai a- 
proape... încă... ceva mai 
sus.... Gata I Atențiune, 
Operăm !“

Sala de operații era 
cufundată în semi-întu- 
neric. Erau aprinse doar 
cîteva lămpi de petrol 
agățate într-un nerete. 
Numai deasupra Bolna
vului era o lumină mai 
vie. Cele cîteva lanterne 
care înlocuiau cunoscuta 
lampă elecrică din sălile 
de operații nu ajutau 
prea mult pe chirurg în 
mînuirea bisturiului și a 
celorlalte instrumente 
medicale. Și totuși la a- 
cest spital, din- toate o- 
{jerațiile făcute noaptea, 
a lumina lanternelor, 

nici una nu a dat greș.
...Acesta este doar un 

aspect dintr-o noapte pe
trecută la Spitalul unifi- 

comuna Ianca. 
întreba de bună 
cum de este po- 
la Spitalul unifi- 
Iapca să se facă 
la lumina lanter- 
Doar este știut 

_ _. “ comună
curent electric I

cat din 
Vă veți 
seamă ; 
sibil ca 
cat din 
operații 
nelor ? 
că în această 
există
Sînt multe instituții în 
comună al căror program 
de lucru nu depășește 
ora 16 și totuși au lu
mină electrică. De ce 
spitalul nu are ? A- 
ceastă nedumerire o au

mulți cetățeni din raio- Butucan, care era pe vre
mea aceea, secretar al j 

bază I 
fj.T.M. din Dornișoara.

După un timp, echi
pamentul a dispărut de 
parcă ar fi intrat în pă- 
mînt. Toți cei întrebați 
ridică nevinovați din u- 
meri.

Tineri care vor să 
practice sportul, avem! 
Baze sportive avem l Dar 
ce folos, dacă nu avem 
materialul respectiv ?

Comitetul de întreprin
dere IS£.T. și C.C.F.S. 
raional, nu se interesea
ză de activitatea sportivă 
de la centrul mecanizat 
Dornișoara. Ne-au în
zestrat cu două șahuri. 
Altceva... nimic.

în toate colțurile țării, 
tinerii organizează în
treceri sportive în cinstea 
Festivalului, se întrec în 
cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului. Nu
mai noi hibernăm încă, 
cu toate că a venit pri- 

. măvara. Așteptăm ca or. 
'ganele respective să cer
ceteze dispariția miste
rioasă a materialului 
sportiv, de care avem 
mare nevoie.

I. HOGAȘ 
tehnician 

...O neglijenjă

Cîte treburi nu-și aș
teaptă rîndul în zilele 
primăverii, mai ales la 
sate ? Dar iată un ne
caz neașteptat și negîn- 
dit, de nici un locuitor 
din satele și comunele 
raionului Olteni, care le 
răpește cu lăcomie din 
principalele preocupări 
de sezon. E vorba de 
lipsa varului la coopera
tivele sătești. Sătenii sînt 
nevoiți astfel, ca pentru 
cîteva kilograme de var, 
să bată drumurile la 
București, sau la Roșiorii 
de Vede. Oare o aseme
nea problemă : aprovizio
narea cooperativelor cu 
var, n-ar trebui să stea 
și în atenția 
Olteni din 
București ?

nul Filimon Sîrbu care ___
vin la Spitalul unificat organizației de 
din Ianca pentru trata- ” ’* “
mente și operații. Sumar, 
dăm doar cîteva date.

Acum un an au fost 
terminate lucrările de 
instalație a luminii elec
trice la spitalul sus a- 
mintit. A fost adus și un 
motor pentru ca spitalul 
să aibă alimentație pro
prie de curent electric. 
S-a început și construi
rea unei cabine pentru 
acest motor, dar zidurile 
nu au fost ridicate decît 
în proporție de 75 la 
sută. în schimb, motorul 
e păstrat cu grijă, insta
lația electrică executată 
ireproșabil, iar... chirurgii 
fac încă operații compli
cate noaptea, la lumina 
lanternelor.

Ar trebui ca Comitetul 
executiv al sfatului popu
lar al raionului Filimon 
Sîrbu să ia măsuri ur
gente pentru ca In cel mai 
scurt timp, la Spitalul 
unificat din 
Ianca, reg. 
funcționeze 
lectrică.

comuna 
Galati să 

lumina e-

I. GABRIEL

Țoți utemiștii și în ge
neral tinerii știau că au 
echipament sportiv, că 
doar fiecare dintre ei 
contribuise la cumpăra
rea lui. Aceasta s-a în- 
tîmplat în anul 1955. 
Prin muncă voluntară 
tinerii din Dornișoara, 
raionul Vatra Dornei, 
regiunea Suceava, au 
strîns o cantitate de 
5.000 kg. fier vechi 
pe care au valori
ficat-o prin l.C.Mș din 
localitate. Cu banii pri
miți s-au cumpărat 7 
treninguri complecte, 7 
perechi pantofi de tenis, 
7 maieuri și alte mate
riale sportive. Toate s-au 
dat in îngrijirea tov. Gh.

U.R.C.C. 
regiunea

L. P.

Știut este că în lunile mai și iu
nie fotbaliștii noștri cei mai buni 
sînt chemați să ne reprezinte țara 
în partide grele cu Polonia, An
glia, Belgia, U.R.S.S. și Grecia. 
Pentru toate aceste întîlniri com- 
ponenții viitoarelor echipe repre
zentative A, B. și de tineret se 
pregătesc intens în cadrul colecti
velor sportive, deoarece partici
parea în echipă cere din partea 
fiecărui fotbalist o frumoasă dar 
și foarte grea răspundere.

Pentru a afla unele amănunte în 
legătură cu programul fotabi’iști- 
Ior noștri în următoarele două 
luni, ne-am adresat tov. Gh. 
Popescu, antrenor de stat, care 
amabil ca întotdeauna cînd este 
vorba de pasiunea lui sportivă, 
fotbalul, a fost gata pentru dis
cuție.

Desigur că cea mai dificilă sar
cină în întîlnirile internaționale o 
are prima noastră garnitură, care, 
din păcate, prezintă mari dificul
tăți în • - ----- -
taritâ

privința definitivării ei, da- 
formei încă insuficient de

Intense pregătiri 
ale fotbaliștilor greci 
pentru preliminariile 
campionatului mondial
Cercurile sportive din Grecia 

privesc cu mare interes partici
parea echipei reprezentative a 
tării la preliminariile campionatu
lui mondial de fotbal, în care ur
mează să susțină inttlniri cu re
prezentativele R.P.F. Iugoslavia 
și R.P. Romine.

Pregătirile echipei naționale a 
Greciei au început de mult .Sint 
6 luni de cînd a sosit la Atena 
Rino Martini, fostul portar al e- 
chipei F.C. Milano, caruia i s-a 
încredințat selectionarea și antre
narea echipei grecești. Timp de 
două luni Martini a asistat la in- 
tîlnirile celor mai bune echipe 
grecești, după care a alcătuit un 
lot din «are fac parte 19 jucători.

De două ori pe săptămină 
membrii lobului national sînt 
convocaji la Atena pentru antre
namente și meciuri de verificare. 
Intr-o convorbire avută după me
ciul de la Atena, antrenorul Rino 
Martini nea declarat: „Echipele 
Iugoslaviei și Rominiei au cele 
mai mari șanse de a se califica 
pentru finala campionatului mon
dial, dar grecii nu sint bătuți 
dinainte. In momentul de față 
fotbalul grec se află in plină dez
voltare; Bine dotați fizicește, iuți 
și cu o mare vitalitate, jucătorii 
noștri sînt lipsiți însă de o tehni
că corespunzătoare. Vom căuta 
să remediem această lipsă capi
tală, intensificind contactele noas
tre internaționale. Timpul scurt 
de pregătire nu mi-a dat posibili
tate să alcătuiesc o formație omo
genă. De aceea meciul cu lugo 
slavia se anunță foarte dificil. 
Concluziile ce le vom trage după 
această partidă ne vor permite 
fără îndoială să aliniem o forma
ție puternică in meciul de la 16 
ii/nie pe care-1 vom susține la A- 
tena cu echipa Rominiei. Tn ulti
mele luni am văzut jucind la 
Atena echipa Bucureștiului și e- 
chipa Progresului. Consider că 
fotbalul ronvnesc are o valoare 
ridicată și de aceea ne vom pre
găti cu multă atenție".

(Agerpres)

corespunzătoare în care se află ju
cătorii noștri. Nu trebuie uitat că 
echipa A va avea în acest an 
jocuri grele în cadrul fazei preli
minare a campionatului mondial.

In momentul de față 84 de ju
cători sînt trecuți pe lista „suscep
tibililor" de a fi selecționați în 
cele 3 echipe. Pentru echipa A, re
ținem deocamdată forma bună în 
care ss află între alții Zavcda II, 
Brînzei, Pahonțu, Neacșu, Căli- 
noiu, Nicușor, Petsehowschi, Dun- 
gu. Așteptăm ca C.C.A., Dinamo, 
care se află în ascendență de for
mă, să dea mai mulți jucători pen
tru formarea echipei. De asemenea 
îi avem în vedere și pe tinerii 
Ene II, Anghel V., Nunweiler, 
Cosma.

Tov. Gh. Popeecu, optimist, ne 
spune că greutățile existente în 
prezent în definitivarea ioturilor 
reprezentative datorită formei în 
care se află jucătorii noștri nu-1 
neliniștește. Este mai bine — spu
ne el — să fii în formă mai slabă 
Ia începutul activității fotbalistice, 
de cit mai tîrziu cind ești chemat să 
participi in intîkiiri grele.

Noi considerăm că felul în care 
s-au gradat pregătirile fotbaliști
lor noștri a prezentat lacune, care 
au dus la greutăji’.e de eare do 
lovim asțâri. Speram însă că mă
surile luate vor duce la formarea 
unor echipe care să ne reprezintă 
cu cinste în întrecerile interna>- 
ționale.

Cîteva amănunte în legătură cu 
partidele pe care Ie susține prima 
noastră echipă cu Belgia (26 mai, 
la Bruxelles), U.R.5 S. (1 iunie, la 
Moscova) și Grecia (16 iunie, la 
Atena).

Jocul cu Belgia constituie re
vanșa din anul 1955, cînd echipa 
noastră a cîștigat la București cu 
scorul de 1—0. Și belgienii au în

momentul de față greutăți în for
marea echipei. O serie de jucători 
consacrați au ieșit din vederile se
lecționerilor. In echipă vor apare 
jucători care n-au fost hi 
națională în anul 1938. Noua 
formală de echipă va fi pusă la 
încercare la 23 aprilie in compa
nia naționalei Ofantfei.

Mult așteptată este prima noa
stră întîlnire cu puternica repre
zentativă a Uniunii Sovietice.

Putem să vă spunem că, înee- 
pînd din acest an, întilnirHe noa
stre eu reprezentativa U.R.S.S. vor 
deveni tradiționale. în anul 1958, 
în afara reprezentativelor A- ți B. 
vor juea echipele de tineret sau 
juniori.

Meciul ca Grecia, la Atena, con
tează pentru preliminariile campio
natului mondial. Grecii, eare se 
intilnesc la 5 mai cu Iugoslavia, 
tot in cadrul acelorași prelimina
rii, au Ktărerupl campionatul în ve
derea pregătirii echipei. Antrenor 
este italianul Rina Martini. Nu de 
mult reprezentativa Greciei a in- 
tilnit Spania I, pe care a între
cut-o cu 2—0. Presa greacă apre
ciază ca ua succes dsoeebit acea
stă victorie, deoarece în echipa 
Spaniei au evoluat jucători din 
echipa A. Cu cei mai buni fotba
liști greci ca: Linoxilachis, 
Angbelopulos. Calridis, Emanoili- 
dis, Efandis, Panaghis, care vot 
face parte din echipa A, ne-am 
mai iotilnit în ianuarie la Atena, 
cu prilejul turneului selecționatei 
București. Noi sperăm că echipa 
noastră va trece la Atena cu bine 
primul Jiop“.

In jurul lui 1 Mai cind se vor 
definitiva loturile reprezentative, 
vă vom informa mai exact despre 
mersul pregătirilor noastre.

Cu aceasta, discuția a luat sfir
șit

R. LUCIAN

PLANTELOR TEXTILE
UN NOU APARAT

Progresul București
a obținut o nouâ victorie

ATENA 26 (prin telefon de ta 
trimisul „Agerpres").

In cel de-a> treilea meci 
turneului pe care îl întreprinde în 
Grecia, echipa de fotbal „Progrc- 
sul"-București a repurtat o fru
moasă victorie vineri, la Atena, 
invingînd echipa A.E.K. cu sco
rul de 2—0 (1—0).

în primele minute ale partidei 
am asistat ta o dominare insis
tentă a gazdelor care erau pe 
punctul de a deschide scorul insă 
Dobrescu a respins de pe linia 
porții o lovitură puternică trasă 
de Stamatiadis. începind din mi
nutul 8 echipa noastră își găseș
te cadența obișnuită și începe să 
atace pe aripi» punind in dificul
tate apărarea echipei ateniene. 
Scorul este deschis de abia in mi
nutul 27. Moldoveanu. lansat pe 
extremă, driblează un apărător, 
ii deschide pe Banciu care de la 
10 m înscrie imparabil ia colțul 
de sus. După citeva minute Ozon, 
într-o acțiune personală, trece de 
4 jucători adverși dar singur in 
fața porții trage în brațele por- 
tarutui.

In repriza a doua fotbaliștii 
bucureștenj continuă să stăpî-

al

nească cu autoritate focul. D ipă 
un schimb de pase cu Banciu, 
Ozon trage in bară tn minutul 
64. Ritmul jocului este foarte viu 
șl rominii sînt hotărftt să ridice 
scorul insă bara se opune din 
nou făcind să ricoșeze o lovitură 
puternică expediată din voie de 
Ciocea. O ocazie foarte bună fi
lează Oaidă in minutul 77, tră- 
glnd afară de la numai cîțiva 
metri de poartă In sfirșit, acțtu. 
oile atacanților noștri sînt Încu
nunate de succes tn minutul 87 
cind la capătul unei combinații 
Smărăndescu-Oaidă-Ozon, ulti
mul impinge balonul la Dinules- 
cu care ii introduce in poartă.

Echipa Progresul a făcut 
joc bun. Apărarea in frunte 
Dobrescu, Soare și Știrbei a 
cat aproape fără greșeală,
linia de atac s-au remarcat Smă- 
răndescu și Banciu. Turneul echi
pei Progresul se va încheia marți, 
cind echipa bucureșteană va sus
ține în orașul Voios un meci in 
folosul populației sinistrate de pe 
urma cutremurului care a bintuit 
recent această regiune.

un 
cu 
ju- 
Dln

ȘTIRI SPORTIVE

Am simțit întotdeauna un viu 
interes față de problemele lega
te de cultura plantelor agricole 
și de la începutul activității mele 
studențești m-a preocupat munca 
de cercetare științifică.

Problema obținerii unui pro
cent ridicat de fibre din teișor. 
(Abuliilor Avicenace) care e o 
nouă plantă textilă la noi in 
țară a fost studiată Înainte de 
mine de către studenta Chiarnici 
Dobrlla și studentul Dumbravă 
Petru care fiind In preajma ab
solvirii ne-au propus mie și co
legei mele Matcovschi Elena să 
continuăm această experiență — 
ce prezintă un deosebit interes 
din punct de vederț științific, 
practic și economic.

Cu deosebit entuziasm am por
nit In cercetarea influenței îngră
șămintelor asupra teișorului, co- 
laborlnd Îndeaproape cu colega 
mea Elena Matcovschi. care ur
mărea stabilirea spațiului opt.m 
de nutriție la aceeași plantă.

Mă frăminta mereu 
pusă de Institutul de 
agronomice de a găsi 
pentru industrializarea 
extrase din teișor.

Deoarece problema
ce mi s-a pus. era prec’zarea \a- 
lorlflcării celui mai eficace ingră- 
șămînt In vederea obținerii unei 
producții mari de fibră și de ca
litate superioară în condițiile pe
doclimatice a zonei de eîmpie din 
Banat, precum și stabilirea dis
tanței optime de însămtnțat și 
neexlstlnd date în literatură re
feritor la această problemă, am 
conceput o experiență de inițiere. 
Concluzia practică care am sta- 
bî!it-o după primul an de cerce
tări. este că distanța optimă re
comandabilă pentru însămînțarea 
teișorului spre a valorifica în 
bune condițiuni ingrășămintele 
administrate, este cea de 25 cen
timetri rinduri simple. . Cunoscînd aceste lucruri am

In intervalul de trei ani de prjmit propunerea care ni s-a fă- 
expsrimentare a acestei plante cut de către tov. profesor Lăză-

mi-am canalizat munca în trei 
direcții:

1) Clmpul de experiență i Se
mănat ; administrarea îngrășă
mintelor ; observațiuni 
măsurători blometrice 
culturale.

2) In laborator — 
laborator de obținere

3) Calculul comparativ al da
telor obținute pe teren.

La sfirșitul a trei ani de cer
cetări am tras concluzia că ac
țiunea cea mai favorabilă asupra 
producției de fibră și calității ei 
o au ingrășămintele cu bază de 
azot și cele cu fosfor Această a- 
firmare urmează să fie consolida
tă de rezultatele anilor viitori la 
cultura mare, precum și definiti

fenologice; 
și lucrări

anallze de 
a fibrelor.

varea dinamicei de creștere a 
plantei șl de acumularea fibrelor 
și calității lor sub raportul uni
formității și elasticității lor.

Un deosebit ajutor am primit 
din partea îndrumătorului meu 
științific asistentul Fazecaș loan. 
Am susținut referatul in cadrul 
celei de-a IV sesiuni științifice a 
studenților din Institutul nostru ; 
iar în prezent am o sinceră mul
țumire sufletească că am fost 
propusă pentru a susține referatul 
cu problema telșorului la sesiu
nea științifică studențească pe 
țară ce va avea loc in Capitală.

GALINA SAȘIN 
anul IV gr. 930 

Institutul Agronomic 
Timișoara

Aștept fi eu nerăbdător, ca și 
colegii mei, tntilnirea de la Ciul 
a studenților medieinifti. Aici se 
va face bilanțul muncii noastre 
In cercurile științifice studențești.

Eu fi colegul meu Constantin 
Cotrutc prezentăm la Cluj o co
municare despre un aparat medi
cal construit de noi. Ideea con
struirii acestui aparat s-a năs
cut mai de mult. Intr-un referat 
ținut la secția de morfologie a 
Institutului de medicină din lași, 
tov. prof. dr. I. Iamu, directorul 
laboratorului de anatomie urna, 
nă, ne vorbea despre necesitatea 
familiarizării studenților cu inter
venții practice pe animale in sala 
de chirurgie experimentală.

Pentru aceste lucrări expert-

MEDICAL

problema 
cercetări 

o solist e 
fibrelor

Pentru îmbogățirea
LITERATURII DE SPECIALITATE

• La sfirșitul acestei săptă
mâni în diferite capitale europene 
au loc meciuri din prima etapă a 
,,Cupei Davis** la tenis. Progra
mul acestor Inttlniri este urmă
torul: Belgrad: R.P.F. Iugosla
via—Mexic , Lugano : Elveția-— 
R. Cehoslovacă . București : R.P. 
Romină—Austria , Barcelona : 
Spania—Africa de Sud . Mandorf*. 
Luxemburg—RJ3, Polonă.

• In semifinalele competiției 
de fotbal „Cupa campionilor eu
ropeni", joi s-a disputat la Man
chester Intilnirea retur între echi
pele Manchester United și Real 
Madrid. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate 2—2 (0—2). 
Real Madrid, care cîștigase cu 
3—1 primul meci, va juca în fi
nală la 29 mai cu Fiorentina.

• Joi s-au desfășurat Ia Bel
grad semifinalele ..Cupei R.P.F. 
Iugoslavia" la fotbal. Echipa Par
tizan Belgrad a învins echipa 
Sibenik cu scorul de 7—0, iar 
Radnlcki a dispus de Buducnost 
Titograd cu 3—1. Astfel, finala 
competiției va fi disputată la 25 
mai de echipele Partizan și Rad- 
nicki.

• Cea de a 21-a partidă a me
ciului de șah pentru titlul mon
dial dintre marii maeștri Mihail 
Botvinik și Vasili Smîslov s-a 
terminat remiză după, numai 13 
mutări. Smîslov a totalizat 12 
punețe față de 9 puncte cîte are 
Botvinik Pentru a cuceri titlul 
de campion al lumii Smislov 
mai are nevoie de numai o ju
mătate de punct.

• Vineri a luat sfirșit pe tere 
nurile din parcul sportiv Pro
gresul F. B intilnirea internațio
nală de tenis dintre echipele 
tineret ale R. P. Romine și Adș 
triei. în ziua a doua a întilnirii 
tinerii jucători romini au avut o 
comportare excelentă cîștigînd 
toate cele 3 meciuri disputate In 
felul acesta victoria finală a re
venit reprezentativei de tinerei a 
R. P. Romîn? cu scorni de 4- I.

Astăzi la ora 14, începe meciul 
din prima etapă a ..Cupei Davis“ 
dintre echipele reprezentative ale 
R. P. Romine și Austriei Progra 
mul primei zile prevede disputa
rea a două interesante partide de 
simplu intre Saiko (Austria) Za- 
copceanu (R.P.R.) șj Huber (A- 
ustr:a)-G. Viziru (R.P.R.j.

imediată
Sintem de fapt trei studenți 

care am realizat in cercul științi
fic sub îndrumarea tovarășului 
profesor inginer Ioan Lăzărescu 
lucrarea despre care am să vor
besc, In numele acestor trei, 
iuliu Toth, Magyarosi și semna
tarul acestor rinduri am să arăt 
pe scurt ce ne-a determinat să 
alegem tema și ce am realizat

Scula Gleason (cuțite pentru 
prelucrarea roților dințate conice 
cu dinți curbilinii In arc de cerc), 
a fost livrată țării noastre de o 
firmă constructoare străină, fără 
material documentar în legătură 
cu geometria ei. Literatura de 
specialitate mondială, de aseme
nea n-a comunicat date referitoa
re la erorile teoretice care apar 
la prelucrarea roților dințate cu 
această sculă Toate acestea aduc 
greutăți, tn folosirea practică a 
sculet.

Cunoscind aceste lucruri

știin-rescu să abordăm tn cercul 
țific tema arătată.

Timp de citeva luni, tn cerc, 
adunînd date, studiind tot

putea studia in legătură cu tema 
noastră, ne-am format un punct 
de vedere propriu. Am căutat la 
început să găsim în mod analitic 
suprafețele care pot constitui

mentale, s-a ivit ne
voia unui ăPătat de 
anestezie în circuit în
chis și reîfyimare pen
tru animale, care să 
evite pericolut pneu- 
motorăxului deschis 
chirurgical. Laborato
rul nostru nu dispune 
de un aparat original 
de acest gen. Împreu
nă cu colegul meu 
Constantin Cotrutz. 
m-am gindit să reali
zăm un astfel de apa
rat dar care să întru
nească toate avanta
jele aparatelor origi
nale tip C rafford.
Chir ana, For i ger și 
Drager, adică să per
mită oxigenarea conti
nuă in tot timpul a- 
nesteziei, să realizeze 
o anestezie de bună 
calitate cu o cantitate 
mică de anestezic, să 
permită combaterea
eficace a tulburărilor produse de 
oneumotoraxul deschis chirurgi
cal prin instituirea respirației a- 
sistate și controlate.

Aparatul nostru a făcut față 
experiențelor, găsind o apreciere 
pozitivă la sesiunea cercurilor 
științifice studențești din Institu
tul nostru, Desigur, meritul nu 
ne aparține numai nouă. Numai 
forțele și cunoștințele noastre 
n-ar fi fost de ajuns. Sfaturile, 
consultațiile tovarășului prof. dr. 
1, lancu, bunăvoința cu care a 
urmărit munca noastră ne-au dat 
curaj și ne-au ajutat să învingem 
greutățile. Colaboratori tn execu
ția tehnică a aparatului ne-au fost 
muncitorii de la atelierul mecanic 
al fabricii de postav din Buhuși,

flaneurile acestui cuțit. Acest în
ceput constituie baza de plecare 
pentru găsirea unei metode teh
nologice avantajoase, prin care 
uzinele interesate ale țării noas
tre »ă poată executa corect ase
menea scule. Elaborarea metodei 
noastre se bazează pe cunoaște
rea ecuațiilor acelor suprafețe 
geometrice care răspund la con
dițiile ridicate de principiul ge
nerării danturii conice curbilinii 
tn arc de cerc.

Lucrarea constituie primul re
zultat al muncii noastre și ne bu
curăm că va butea servi specia
liștilor pentru cunoașterea mate
matică a geometriei cuțitului des
pre care am vorbit. Este o contri
buție modestă la îmbogățirea li
teraturii noastre de specialitate, 
la perfecționarea fabricării în tara 
noastră a roților dințate conice 
cu dinți curbi.

BOGDAN ANTAL 
student anul IV-Mecanlcă

Institutul politehnic — Cluj nescu și Neculai Dimitriu. Ei

ne-au ajutat prietenește, dezinte
resat, lucrtnd voluntar piesele de 
cure aveam nevoie. La rludui 
nostril, slntem deosebit de bucu
roși că aparatul nostru a reușit, 
și va fi de folos tuturor colegilor 
noștri.

Aștept cu nerăbdare întrunirea 
științifică studențească de la 
Cluj. Doresc să cunosc rezulta
tele obținute de colegii mei din 
acest centru universitar și sper că 
întrunirea noastră de la Cluj îmi 
va oferi acest prilej.

Discuții interesante, vii, schimb 
de experiență și colaborare — 
iată ce aștept de la aoropiata se
siune pe țară.

CONSTANTIN ASMARANDE1 
student în anul IV, 

printre alții utemiștii C. Ștefă- Facultatea de Medicină generală 
Iași
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Vreme nestablU. cu eer variabil șî eu 
ploi locale sub formă de averse faso
lite de descărcări electrice. Vtnt slab 
ptnă >» potrivit. Temnerefare fără 
schimbări Importante. Minimele vor 
oscila Intre 3 10 grade, iar maximele 
între 14-24 grade.

Pentru regiunea București: Vreme 
relativ caldă, dar instabilă, cu cer 
schimbător, temporar noros, și favo. 
rabil averselor de ploaie mai ales 
du.p^-amiază. Vtnt slab ptnă la po
trivit. Temperatura staționară, noap
tea va oscila între 8-10 grade, iar 
ziua între 18-20 grade.
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Recepția oferită de Otto Grotewohl 
în cinstea delegației guvernamentale 

și de partid a R. P. Romine
BERLIN 26. —- De la trimișii 

speciali Agerpres: Vineri seara 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, Otto 
Grotewohl, a oferit o recepție în 
cinstea delegației guvernamenta
le și de partid a Renublicii Popu
lare Romine.

Au luat parte tovarășii: Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romine, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
rnîn, șeful delegației, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, membru al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romî- 
ne, Nicolae Ceaușescu. membru al 
Biroului Politic al 
Central al Partidului 
Romin. secretar al 
Central al Partidului 
Romin, Stefan Voitec, vice-prese- 
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine, 
membru supleant al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin, 
Grigore Preoteasa, ministrul Afa
cerilor Externe, membru al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin. Filip Geltz, 
membru al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romine, și Iosif Puvak, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare 
Romine în Republica Democrată 
Germană.

Din partea germană au partici
pat dr. Johannes Dieckmann, 
președintele Camerei Populare a 
R. D. Germane, Walter Ulbricht. 
prim secretar al C.C. al P.S.U.G., 
dr. Lothar Bolz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și minis
tru al Afacerilor Externe, Willi 
Stoph, Heinrich Rau. Friedrich 
Ebert, Fred Oelssner, membri ai 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al P.S.U.G., Herbert 
\Varnke, Bruno Leuschner, Erich 
Mueckenberger și Alfred Neu
mann membri supleanți ai Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G.; 
Paul Wandel, Gerhard Ziller, Al
bert Norden și Kurt Hager, se
cretari ai C.C. al P.S.U.G.; Max

Comitetului 
Muncitoresc 
Comitetului 
Muncitoresc

Reimann, prim secretar al C. C. 
al P. C. din Germania Fritz Selb- 
mann, dr. Hans Loch și Paul 
Scholz, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, August Bacii, 
președintele Camerei laenderelor. 
Karl Maron și Fritz Lange, mem
bri ai Prezidiului Consiliului de 
Miniștri și alți membri ai gu
vernului ; prof. dr. Erich Correns. 
președ'ntele Frontului Național al 
Germaniei democrate: secretarul 
de stat Max Opitz, șeful cancela
riei președintelui Republicii; se
cretarul de ■ ' ’ ' — —
ski, șeful 
Consiliului 
rul de stat 
locțiitor al
Externe. Sepp Schwab, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe, 
precum și membri ai colegiului și 
alți funcționari superiori ai Mi
nisterului de Externe.

Au participat de asemenea re
prezentanți de partide democrati
ce și organizații de masă, gene
rali și ofițeri ai armatei naționa
le populare, personalități din via
ța politică, artistică si culturală 
a R. D. Germane.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Berlin.

In cursul recepției au rostit cu- 
vintări președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane Otto 
Grotewohl, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P.R. Chivu 
Stoica, primul secretar al Comite
tului Central al P.S.U.G., Walter 
Ulbricht, primul secretar al C.C. 
al P.M.R. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane și 
ministrul Afacerilor Externe dr. 
Lothar Bolz și ministrul Afaceri
lor Externe al R.P.R. Grigore 
Preoteasa.

Cuvîntările au fost primite cu 
puternice aplauze. Ele au subli
niat în unanimitate atmosfera 
caldă și prietenească a tratative
lor între cele două delegații și 
au accentuat importanța acestei 
vizite pentru continua întărire a 
lagărului socialist.

După recepție oaspeții romini 
au plecat cu un tren special spre 
Rostock, unde 
rul naval.

stat Anton Planikow- 
biroului Prezidiului 

de Miniștri; secreta- 
Georg Handke. prim 
ministrului Afacerilor

vor vizita șantie-

Problema Canalului 
în dazbaterea Consiliului

de 
de

Suez
Securitate

din Orientul Mijlociu
In Iordania situația a devenit extrem de încordată

CAIRO 26 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția MEN 
în Iordania s-a creat o situație 
extrem de incordată. Măsurile ex
cepționale adoptate de regele 
Husein, care a decretat starea de 
război in țară și a dizolvat par
tidele politice, servesc intereselor 
reacțiunii și ale forțelor imperia
liste și slnt îndreptate împotriva 
mișcării patriotice naționale iorda. 
niene. Ziarul „Aș-Saab“ sublinia
ză că forțele reacționare din Ior
dania acționează fățiș alături de 
imperialiști, împotriva poporului 
care Iși apăra libertatea și inde
pendența. Agenția United Press 
relatează că un cunoscut reacțio
nar iordanian, dr. Mustafa Kha
lifa, membru al partidului arab 
constituțional de extremă dreap
tă a cerut „epurarea" aparatului

administrativ și școlilor de ele- wer. Intr-o știre din Amman ali
mentele progresiste. Pentru a nu rul sirian , An Nasr" relatează că 
lăsa nici un dubiu in slujba cui la palatul regelui Husein se atlă

IMPERIALIȘTII Șl AGENȚII LOR ACȚIONEAZĂ FĂȚIȘ 
PENTRU INCLUDEREA IORDANIEI IN COMBINAȚIILE A- 
GRESIVE DIN ORIENTUL MIJLOCIU ☆ LA PALATUL RE
GELUI HUSEIN SE AFLA 40 DE „CORESPONDENȚI DE 
PRESA", DE FAPT SPECIALIȘTI IN LOVITURI DE STAT 
* AMBASADA S.U.A. LA AMMAN A DEVENIT CENTRUL 
DE UNDE ESTE CONDUS COMPLOTUL IMPERIALIST IN 
IORDANIA * ALATURI DE AGENȚII AMERICANI SE AFLA 
COMPLOTIȘTI IRAKIENI * ARESTĂRILE IN RINDURILE 
PATR1OȚ1LOR CONTINUA.

acționează, Khalifa a cerut ca 
Iordania să adopte doctrina Ei
senhower.

Astfel, imperialiștii și agenții 
lor acționează fățiș pentru inclu
derea Iordaniei in pacte agresive 
și aderarea ei la pianul Eisenho-

Consultările președintelui Siriei cu Nasser 
și cu regele Saud

CAIRO 26 (Agerpres). — A- 
genția MEN transmite că Sukri 
Kuatli, președintele republicii si
riene, a discutat cu președintele 
Egiptului, Gamal Abdel Nasser, 
situația creată în Orientul Mijlo
ciu și în special situația din Ior
dania.

După cum relatează agenția, 
întilnirea dintre președintele Si
riei și președintele Egiptului a 
avut drept scop coordonarea po
liticii celor două state.

Se anunță că in dimineața zilei

de 26 aprilie, președintele Siriei 
și persoanele care-1 însoțesc au 
plecat la Ryad, capitala Arabici 
Saudite, pentru a discuta cu re
gele Saud, situația din Iordania. 
La invitația regelui Saud, îm
preună cu președintele Kuatli a 
plecat în Arabia Saudită o dele
gație egipteană alcătuită din 
Anvar Sadat, secretarul general 
al „Congresului musulman", mi
nistrul Hasan El-Bakuri și Aii 
Sabri șeful Cancelariei președin
telui Nasser.

Violarea spațiului aerian egiptean
CAIRO 26 (Agerpres).—După 

cum anunță agenția MEN, la 24 
aprilie, un avion militar israelian 
a violat spațiul aerian egiptean. 
El a evoluat deasupra regiunii de 
nord a sectorului Gaza.

Se anunță că torțele armata 
extraordinare ale O.N.U. care se

află acolo au deschis focul asupra 
avionului israelian pentru a-1 
constringe să se reîntoarcă pe te
ritoriul său. Egiptul a protestat 
pe lingă Comisia mixtă egiptea- 
no-israeliană de armistițiu împo
triva acestei violări a spațiului 
aerian egiptean.

40 de americani care se dau drept 
corespondenți de presă. In reali
tate, potrivit ziarului, mulți din
tre aceștia nu au nimic de aface 
cu presa, ci tint „specialiști" in 
lovituri de stat. Presa siriană re
levă faptul că ambasada Statelor 
Unite la Amman a devenit cen
trul de unde este condus complo
tul imperialist In Iordania. După 
părerea presei siriene americanii 
se poartă la Amman ca șl cum 
ar controla din punct de vedere 
militar Iordania. Alături de agen
ții americani desfășoară o activi
tate complotistă numeroși poli
țiști și militari irakieni care poar
tă uniforma armatei iordaniene. 
Ziarul sirian „An Nur" declară 
că aceștia au pătruns pe teritoriul 
Iordaniei pentru a organiza acte 
teroriste împotriva poporului ior
danian.

Arestările in rindurile patrioți- 
lor continuă. Un purtător de cu- 
vlnt oficial al guvernului iorda
nia! a recunoscut că In momen
tul de față poliția iordaniană „il 
caută* pe fostul prim ministru 
Nabulsl pentru a-l aresta. De a- 
semenea. după cum anunță ziarul 
egiptean „Al-Gumhuria" autorită
țile iordaniene au arestat pe co
respondenții din Amman ai zia
relor egiptene ^Aș-Saab", „Al. 
Massa" șl ai săptăminalului 
.Rosa El lusef".

lnlr«c«ri in muncă 
in R. P. Ungară

Studenții chinezi acordă o | 
deosebită importanță îmbinării j 
teoriei cu practica — condiție § 

principală pentru a deveni 
dre calificate, de nădejde 
construcției socialiste.

In fotografie: studenții 
stitutului agronomic din 
kin studiind organizarea 
șinilor agricole.

In-
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Congresul de organizare al Uniunii Tineretului 
Socialist din Polonia

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
La 25 aprilie s-a deschis la Var
șovia primul congres de organi
zare al Uniunii Tineretului So
cialist din Polonia. In sala de 
congrese a Palatului Culturii și 
Științei s-au întrunit peste 730 
de delegafi reprezenttnd aproxi
mativ 60.000 membri ai Uniunii.

Pe ordinea de zi a congresului 
figurează adoptarea declarafiei 
ideologico-politice și a statutului, 
precum și alegerea organelor cen
trale de conducere ale Uniunii 
Tineretului Socialist.

In numele Comitetului Central 
al P.M.U.P., congresul a fost

salutat de W. Gomulka, prim ser 
cretar al C.C. Congresul a ascul
tat apoi raportul prezentat de ML 
Renke, prim secretar al Comitetus 
lui Central provizoriu, cu privire 
la activitatea Uniunii Tineretului 
Polonez.

W. Gomulka: Trebuie să fiți o organizație socialistă 
care luptă ferm și consecvent pentru realizarea 

ideilor noastre
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntui în cadrul congre
sului de organizare al Uniunii 
Tineretului Socialist din Polonia, 
Wladislaw Gomulka, prim-secre
tar al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polo
nez, a salutat congresul In nu
mele Comitetului Central al

P.M.U.P. și a subliniat că In 
fața Uniunii Tineretului Socialist 
stau sarcini importante tn dome, 
niul îndeplinirii programului ce
lei de-a VlII-a plenare a C.C. al 
P.M.U.P. — program de construi
re a socialismului.

Organizația voastră, a spits 
Gomulka, trebuie să respecte In

0 nouă atitudine a S.U.A. și Angliei contrarie 
principiilor colaborării internaționale

NEW YORK 26 (Agerpres). - 
In dimineața zilei de 26 aprilie 
a început ședința Consiliului de 
Securitate, convocată pentru dis
cutarea problemei Canalului de 
Suez. După aprobarea ordinei de 
zi, Consiliul l-a invitat pe Lutfi, 
reprezentantul Egiptului, să ia 
parte Ia lucrările Consiliului. Șe
dința s-a desfășurat sub președin
ția lui Dixon, reprezentantul An
gliei.

Reprezentantul S.U.A., Lodge, a 
luat primul cuvîntui, făclnd o 
scurtă declarație. El a comunicat 
că guvernul său a exprimat gu
vernului egiptean părerea sa a- 
supra declarației guvernului e- 
giptean cu privire la Canalul de 
Suez și a adăugat că guvernul 
S.U.A. nu poate să-și exprime 
părerea definitivă în legătură cu 
sistemul de folosire a Canalului, 
propus de Egipt pînă cînd acest 
sistem nu va fi experimentat. 
Totodată el a aiîrmat că propu
nerile egiptene cu privire la folo
sirea canalului „nu ar coincide pe 
deplin" cu cele 6 principii ale re
glementării problemei Suezului, 
adoptate de Consiliul de Securita
te în octombrie anul trecut. El 
nu a lămurit Insă care ar fi nepo
trivirea după părerea S.U.A. 
Lodge a propus ca problema Sue
zului să rămînă în discuția Con
siliului de Securitate pînă cînd 
„se va experimenta" sistemul fo
losirii canalului propus de Egipt.

După ____
reprezentantul 
Lutfi.

Guvernul meu, a declarat eL 
are imensa satisfacție de a putea 
să informeze popoarele lumii de 
redeschiderea Canalului.

El a arătat că Egiptul consi
deră declarația sa din 24 aprilie— 
noul regulament al canalului — 
ca un document internațional și 
a cerut secretarului general al 
O.N.U. să-l înregistreze ca atare. 
„Egiptul, a spus el, respectă pre
vederile convenției de la Constan- 
tinopol din 1868, precum și rezo
luția Consiliului de Securitate din 
13 octombrie 1956". In Încheierea 
declarației sale, reprezentantul 
Egiptului și-a exprimat speranța 
că toate părțile interesate vor 
colabora pentru îndeplinirea sar 
cinii asumate de guvernul egip
tean de a menține canalul ca o 
cale de apă internațională in ser
viciul comerțului internațional.

Reprezentantul Franței, Geor
ges Picot, care a luat apoi cuvîn
tui, a reluat vechile acuzații oc
cidentale la adresa Egiptului și 
a pretins că declarația egipteană 
cu privire la canal ar fi „nebu
loasă" și nu ar prezenta garan
țiile necesare.

Au luat de asemenea cuvîntui 
reprezentanții Cubei și Filipine- 
lor, care au cerut timp 
a studia mai aprofundat 
mentul egiptean".

Lodge a luat cuvîntui 
Egiptului, Orna:

,pentru 
docu-

Conferința de presă a delegației
da cineaști sovietici

Vineri dimineața Serghei Tro
fimov, șef de secție în Direcția 
generala a cineficării și difuzării 
filmelor din U.R.S.S. actorii Vla
dimir Emelianov și Viktor Avdi- 
ușko membrii delegației de cine
aști sovietici sosită in Capitală 
penlru a participa la premiera 
festivă a filmului „In toiul iup- 
tei". s-au întllnit la hotelul Athe- 
nee Palace cu reprezentanți ai 
presei bucureștene.

Serghei Trofimov s-a ocupat 
în special de activitatea studiou
rilor cinematografice sovietice. 
F.l a arătat că in preajma împli
nirii a 40 de ani de la Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie 
studiourile sovietice pregătesc 
mai multe filme consacrate ani
versării marelui eveniment. Din
tre acestea pot fi citate ..Pe Do. 
nul liniștit”, după romanul lui N. 
Solohov, „Calvarul", după trilo
gia lui Alexei Tolstoi, „Născuți 
in furtună" după romanul lui N.

oaspeții țârii noastre
Ostrovski, „Furtuna" după piesa 
lui Bill-Beloțerkovski, „Familia", 
un film închinat vieții lui Lenin. 
„Povestiri despre Lenin" și al
tele.

In studiourile sovietice se lu
crează de asemenea la transpu
nerea pe ecran a romanului „Idio
tul" de Dostoevski.

Cineaștii sovietici acordă de a- 
semenea o mare importanță teme
lor contemporane. Viața tinere
tului sovietic a inspirat filmele 
„Verstele de foc", a cărui ac
țiune se petrece în timpul Mare
lui Război pentru Apărarea Pa
triei, „Lupta", continuare a fil
mului realizat după romanul 
„Vasiok Trubaciov și prietenii 
săi", „Înălțimea", închinat tine
rilor constructori „Sfirleaza", 
despre o tlnără fată zvăpăiată, 
„Călătorie în tinerețe", „Curtea 
noastră" și altele.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Vineri s-a înapoiat în Capitală, 

venind din Uniunea Sovietică, 
delegația metalurgiștilor de la 
uzinele „23 August" care, la in
vitația uzinelor „Uralmaș" din 
Sverdlovsk, a vizitat marea țară 
a socialismului pentru schimb de 
experiență cu constructorii de 
mașini sovietici.

♦
Vineri dimineața a avut loc la 

Academia R.P.R. sub președinția 
acad prof. Traian Săvulescu, pre
ședintele Academiei R.P.R., șe
dința Comitetului național pentru 
aniversarea poetului Ovidiu.

♦
Vineri , plecat spre Geneva

tov. V. Steriopol adjunct al mi
nistrului Comerțului, șeful dele
gației R.P.R. care va participa la 
lucrările sesiunii a Xll-a a Comi
siei Economice a O.N.U. pentru 
Europa, ce se va deschide la 29 
aprilie 1957.

Din delegație fac parte Bazil 
Șerban, director in Ministerul 
Afacerilor Externe, supleant al 
șefului delegației, Ștefan Gal, de
legat permanent al R.P.R. pe lin
gă Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa, Simion Daniel, 
conferențiar universitar, Vasile 
Bucur, economist, Valerian Stan, 
șef de serviciu în Ministerul A- 
facerilor Externe.

BUDAPESTA 26 (Agerpres).- 
MTI transmite: In diferitele în
treprinderi ale industriei alimen
tare au fost reluate întrecerile In 

I muncă. In numeroase fabrici au 
I fost elaborate noi forme de În
treceri.

De asemenea, muncitorii de la 
trei topitorii de aluminiu din tară 
au încheiat contracte de întreceri 
în cinstea zilei de 1 Mat Scopul 
principal al acestor întreceri este 
de a reduce prețul de cost In 
marea topitorie a comtinatului 
siderurgic de pe Dunăre, brigă
zile și-au depășit In ultima săptă- 
mină planul zilnic de producție. 
Astfel ei au dat în cinci zile can
titatea de produse prevăzute pen
tru o săptămină.

Dulles: Stop, James 
Richards! Pe curind, 

la Bonn
WASHINGTON 26 (Agerpres). 

— După cum a anunfat Departa
mentul de Stat al S.U.A., secre
tarul de stat John Foster Dulles a 
cerut lui James Richards, tri
misul special al președintelui Ei
senhower, să-și întrerupă vizitele 
pe care le face acesta in firile 
Orientului Mijlociu pentru a ex
plica „doctrina Eisenhower", ș> 
sd plece la Bonn unde se ca in- 
tilni cu Dulles pentru consultcri. 
Secretarul de stat va sosi in Eu
ropa pentru a participa la sesiu
nea Consiliului N.A.T.O. care se 
va (ine Intre 2 și 4 mai a.c.

K. A. Fagerholm despre cauzele 
demisiei guvernului finlandez

HELSINKI 23 (Agerpres). — 
In seara zilei de 25 apri
lie, in legătură cu criza de 
guvern, K. A. Fagerholm, primul 
ministru al Finlandei, a rostit o 
cuvintare radiodiiuzată. El a 
spus că Dotiwl demisiei guver- 
nului reriăă In hotărîrile cong-e- 
salui extraor" nar ,! parbcz'xi 
șoca 1st ți că caogressl partida- 
tai a cocstrinrt o =are deces4se 
pentru cei care, ca ți el — Fa- 
gerholm, au nrunctt și aa dori: 
reglementarea divergențelor U 
sinul partidului.

Noua conducere a paradului, 
aleasă recent, a declarat K. A- 
Fagerholm, este alcătuită excianv 
din persoane care nu reprezintă 
decit o singură orientare ia par
tid. Sfnt ferm convins, a spus eL 
că cu bunăvoință s-ar putea ob
ține o soluție calmă ți conciliantă. 
Cei care nu și-au adus coatribu- 
ția la restabilirea liniște interne 
in partidul social-democrat și-au 
asumat o mare răspundere.

Majoritatea miniștrilor social- 
democrați. a spus in continuare 
Fagerholm, fac parte din acel 
grup al partidului care a rămas 
ia afara conducerii partidului. 
Dacă lucrurile stau astfel, a- 
ceasta ar insemna In practică ca 
actuala conducere a partidului să 
dea ordin ți directive miniștrilor 
4-3 guvern care reprezintă cea
laltă linie a partidului Oricine 
iți dă seama că toarte curind si
tuația ar deveni instabilă.

K. A. Fagerholm consideră că 
o altă împrejurare primejdioasă 
este faptul că in conducerea par
tidului lipsesc reprezentanți cu 
autoritate ai mișcării sindicale. 
După părerea lui. în condițiile 
situației create va fi greu să se 
obțină o colaborare Intre mișca
rea sindicală și partidul social
democrat. Fagerholm a subliniat 
caracterul primejdios al hotărlri- 
lor adoptate de congresul 
dului soăalrdemocraL

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 25 aprilie 
Consiliul Economic și Social a 
examinat raportul Comitetului 
pentru organizațiile neguverna
mentale consacrat, îndeosebi, pro
blemelor acordării statutului con
sultativ Feaerației Mondiale a 
Tineretului Democrat, Organiza
ției Internaționale a Ziariștilor și 
Asociației Internaționale a juriș
tilor democrați.

Reprezentanții S.U.A. și An
gliei care au luat cuvîntui tn șe
dință au pretins fără temei că ac
tivitatea acestor organizații „nu 
corespunde țelurilor și sarcinilor 
O.N.U." și au sprijinit recomanda
rea comitetului de a nu se acorda 
acestor organizații statutul con
sultativ.

G. P Arcadiev, reprezentantul 
U.R.S.S., a declarat că asemenea 
afirmații se fac numai din con. 
siderente politice care nu au ni
mic comun cu considerentele prac
tice de care trebuie să se că
lăuzească consiliul la rezolvarea 
acestei probleme.

Aceste organizații corespund 
intrutotul telurilor și sarcinilor 
ON U. Toate aceste organizații 
sint internaționale și luptă cu

consecvență pentru menținerea și 
întărirea păcii în întreaga lume.

Fapt esie, a spus reprezentan
tul U.R.S.S., că anumitor cercuri 
nu le este pe plac activitatea a- 
cestor organizații al, cărei. scop 
este lupta pentru pace, pentru în
tărirea relațiilor de prietenie în
tre popoare, pentru realizarea 
drepturilor omului și a libertăți
lor fundamentale.

Delegația U.R.S.S. consideră că 
este necesar să se pună capăt 
acestei situații anormale care a- 
duce prejudicii nu numai presti
giului consiliului, ci și prestigiu
lui întregii Organizații a Națiu
nilor Unite.

Pentru acordarea statutului 
consultativ celor trei organizații 
susmenționate s-a pronunțat și 
reprezentantul Poloniei. Proble
ma în discuție a fost pusă la vot. 
Pentru aprobarea recomandărilor 
comitetului au votat 12 delegații 
printre care delegațiile S.U.A., 
Angliei, și Franței, iar împotriva 
acestor recomandări au votat două 
delegații — U.R.S.S. și Polonia. 
Patru delegații (Egiptul, Iugo
slavia, Indonezia și Mexicul) s-au 
abținut de la vot.

parti-

CRM A W

Ollenhauer cere ca R. F. G. să renunțe 
la înarmarea atomică

BONN 26 (Agerpres). — După 
rum anunță agenția DPA, 
Ollenhauer, președintele partidu
lui social-democrat din Germania, 
lu nd cuvîntui la 24 aprilie la 
mitingul electoral de la Stuttgart 
a cerut guvernului federal să re
nunțe la participarea Germaniei 
occidentale la înarmarea atomică.

Din lumea largă
In numai 4 zile de muncă 

încordată...

PEKIN 26 (Agerpres). — Mae- 
strul în sculpturi de fildeș Liu 
Șen-dao, care locuiește la Ciunțin, 
a predat unui reprezentant al zia
rului „Ciunținjibao" portretul lui 
K. E. Voroșilov cu rugămintea si-1 
transmită acestuia.

Portretul este sculptat pe o bu
cată de fildeș de 8/5 cm. Pe a- 
ceastă bucată de fildeș este redat 
textul întreg al cuvîntării rostite 
de K. E. Voroșilov la 16 aprilie 
la ședința Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină. 
Textul cuvîntării are peste 4.600 
de heroglife. Portretul lui K. E. 
Voroșilov și textul cuvîntării sale 
au fost sculptate de maestru în 
numai patru zile de muncă încor
dată.

De la „corabia lui Noe'* 
la... „omul zăpezilor"

PEKIN 26 (Agerpres). — TASS 
transmite: Revistele și ziarele a- 
mericane continuă să facă zarvă 
senzațională în jurul problemei 
existenței în regiunile munților 
Himalaia a așa-numitului „om al 
zăpezilor". Potrivit afirmațiilor a- 
cestor reviste și ziare acest „om 
al zăpezilor" ar face parte din 
strămoșii omului și este un fel de 
„pitecantropus al munților Hima
laia". Se propun sume uriașe de 
bani pentru găsirea datelor refe
ritoare la existența „omului zăpe
zilor" pe care nimeni nu l-a în- 
tîlnit încă. Dovezile, se reduc deo

camdată la „niște urme misterioase 
în formă de picior de om", desco
perirea „urmelor de păr ale a- 
cestei vietăți în locurile unde nu 
există nici o ființă vie", precum și 
„iaci de munte, uciși de această 
vietate necunoscută" etc.

După cum relatează ziarul 
^Guanminjibao", substratul „inte
resului științific" al unor cercuri 
din S.UA. pentru regiunea Hima
laia, pe unde trece frontiera de 
stat dintre Nepal și Republica 
Populară Chineză, a fost demascat 
recent de ziarul „Hindustan Ti
mes" care a publicat o declarație 
a fostului ministru al Nepalului 
Damalatna Iami. El arată că 
„căutările omului zăpezilor" ser
vesc puterilor occidentale drept 
paravan cu care încearcă să ca
mufleze adevăratele scopuri ale 
..expedițiilor științifice", trimise în 
Nepal.

Puterile occidentale care efec
tuează în prezent cercetări intense 
pentru descoperirea frontierei 
dintre China și Nepal declară 
Iami, ar dori să transforme a- 
ceastă regiune într-o bază de acti
vitate subversivă pentru inspira- 
rea incidentelor dintre Nepal și 
China.

în prezent, scrie „Guanminjibao", 
în Nepal se află un grup de ame
ricani care se îndeletnicesc cu 
căutarea „omului zăpezilor". Peste 
un timp se așteaptă să sosească 
încă cîteva grupuri din Statele 
Unite.

Marele interes din partea S.U.A. 
față de frontiera dintre China și Ne
pal amintește de cunoscuta istorie, 
care a făcut vîlvă la timpul său, 
a expediției „științifice", trimisă 
în căutarea urmelor „corăbiei lui 
Noe" la frontiera sovieto-turcă.

El a chemat guvernul să sprijine 
»ctiv cererile cu privire la dezar
marea atomică.

In cuvîntarea sa Ollenhauer a 
declarat că partidul social-demo
crat în cazul clnd va obține vic
toria in alegerile pentru Bundes
tag și va veni la putere, va 
anula legea serviciului militar 
obligatoriu. „Sarcina P.S.D.G., 
a declarat el, este de a înlătura 
tot ceea ce nu contribuie la îmbu
nătățirea relațiilor dintre popoare 
și la cauza reunificării Germa
niei". Criticfnd politica internă și 
externă a guvernului R.F. Ger
mane, Ollenhauer a declarat că 
această politică a dus Republica 
Federală la o criză serioasă și 
In prezent se află într-un „punct 
mort".

Agenția arată de asemenea că 
președintele P.S.D.G. s-a pronun
țat din nou pentru tratative cu 
Uniunea Sovietică In problema 
creării unui sistem european de 
securitate colectivă

PARIS. Postul de radio Cairo 
a anunțat că ziaristul american 
Barett Mc-Gurn a fost expulzat 
d;n Egipt pentru că a răspindit 
știri false care pun in pericol 
securitatea statului egiptean.

în partea de sud-vest a țării, a 
fost distrus aproape în Întregime. 
Potrivit ultimelor date, 20 de per
soane au fost ucise iar peste 200 
au fost rănite.

activitatea el frumoasele tradiții 
ale Uniunii Tineretului Polonez — 
predecesoarea ei. Vorbitorul a 
arătat că mulți luptători minunați 
pentru socialism s.au ridicat tn 
rîndul Uniunii Tineretului Polo
nez, în ciuda unor manifestări 
nesănătoase ale unor membri și 
activiști ai Uniunii.

Partidul nostru nu va uita nici
odată marele aport pe care l-a 
adus Uniunea Tineretului Polo
nez la construcția Poloniei popu
lare. Și voi trebuie să țineți 
minte aceasta. Tineretul condus 
de Uniunea Tineretului Polonez 
a muncit mult și cu abnegație 
pentru industrializarea țării noa
stre sau, de pildă, pentru lichi
darea analfabetismului. Oigan;- 
zația voastră, a spus în continua
re Gomulka, trebuie curățită de 
greșelile Uniunii Tineretului Po
lonez, dar din realizările Uniunii 
Tineretului Polonez trebuie să fo
losim ceea ce este valoros.

Trebuie să fiți pătrunși '— nu 
în declarații, ci în munca voastră 
de toate zilele — de o mare in. 
credere tn perspectivele socialiste 
ale economiei, încredere de care 
au fost pătrunși făuritorii celor 
mai mari obiective ale planului 
de șase ani. In activitatea voa. 
stră trebuie să luați drept exem
plu lupia Uniunii Tineretului Po
lonez pentru ridicarea producției, 
trebuie să moșteniți minunatele 
tradiții ale întrecerii in muncă.

Organizația voastră, a spus în 
continuare Gomulka, a comis în 
activitatea ei numeroase greșeli. 
In această organizație a domnit 
demagogia și frazeologia. Activi
tatea a fost înlocuită adesea prin 
criticism fără rost. Fără înlătura
rea totală a acestor greșeli nu vor 
fi lichidate cauzele greutăților pa 
care le înțîmpină astăzi Uniunea 
Tineretului Socialist. Tineretul 
muncitor trebuie să formeze nu
cleul organizației voastre. Par
tidul dorește ca voi să fiți un to
varăș credincios în lupta pentru 
socialism, să fiți o organizație 
politică și tocmai in acest sens 
înțeleg eu caracterul politic al ac
tivității voastre. Trebuie să fiți 
o organizație socialistă care lup
tă ferm și consecvent pentru rea
lizarea ideilor noastre.

i
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Scară culturală 
romîneaccă la Delhi

DELHI 26 (Agerpres). — 
La 24 aprilie Asociafia artiști
lor clasici .Delhi Sipi Hakra" 
a organizat o scară culturală 
rominească. Cu acest prilej a 
fost deschisă o expozifie de 
artă populară și de fotografii 
din R.P.R. In cadrul serii cul
turale pictorul B. Sanyal a 
împărtășit impresii din călăto
ria pe care a făcut-o in 
R.P.R. A fost audiată muzică 
populară rominească, după 
care au fost vizionate filmele 
documentare „Grigorescu" și 
.Aman". Filmele au fost foar
te bine apreciate de publicul 
format din artiști, critici de 
artă și studenfi. Ziarele apă
rute la 25 aprilie fac aprecieri 
elogioase despre expozifie și 
filmele prezentate.

LONDRA. La 25 aprilie a avut 
loc la Londra o nouă ședință a 
subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare. Ședința a fost 
prezidată de reprezentantul An
gliei, A. Noble. Ședința următoa
re a fost fixată pentru 29 apri
lie.

TIRANA. La 26 aprilie s-a re
întors din Uniunea Sovietică de
legația guvernamentală și de 
partid a Republicii Populare Al
bania condusă de Mehmet Shehu 
președintele Consiliului de Mi
niștri. Gogo Nushi, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, membru al delegafiei, a a- 
dresat o cuvintare participanților 
la mitingul care a avut loc la 
sosire.

ROMA. In seara zilei de 24 a- 
prilie in ajunul celei de a 12-a 
aniversări a răscoalei generale 
din nordul Italiei împotriva fas
ciștilor italo-germani a fost co
mis un act terorist fascist împo
triva Asociației naționale a par
tizanilor italieni. La intrarea se
diului asociației a fost pusă o 
bombă care, explodînd a deterio
rat o parte a clădirii.

BERLIN. La 26 aprilie s-a des
chis la Berlin sesiunea Camerei 
Populare a Republicii Democrațe 
Germane, care va discuta proble
ma sarcinilor planului economiei 
nafionale pe 1957, proiectul de 
lege cu privire la bugetul de stat 
al R.D. Germane pe exercițiul fi
nanciar 1957, proiectul de lege 
cu privire la reprezentanțele con
sulare ale R.D. Germane, precum 
și alte probleme.

ROMA. Știrile sosite din Ita
lia arată că erupția vulcanului 
Etna continuă. Noaptea trecută a 
curs un nou val de lavă pe o dis
tanță de 500 de metri.

ISTANBUL. In urma cutremu
rului care s-a produs in Turcia 
ia 25 aprilie, orașul Fethie, situat

18 SAVANȚI
Titanii muzicii sau literaturii 

provoacă dragoste, pasiune.
Dar Einstein sau Pavlov ? Un 

fel de admirație mută, de uimire 
pentru asemenea giganți în fața 
cărora explicația, analiza ți se par 
rudimentare. Adjectivele n-au nici 
o valoare, se demonetizează agă
țate în coada unor astfel de nu
me. Și toate acestea capătă pro
porții pentru neinițiați, uimiți de 
formule și definiții.

Ori iată că din cursurile uni
versitare, pretențioase și sfidătoa
re, coboară în paginile ziarelor 
18 nume de savanți.

încerci să rememorezi cîteva 
din cunoștințele elementare.

Otto Hahn — dezagregarea ato
mului de uraniu 
în 1939.

Werner Hei
senberg — prin
cipiul incertitu
dinii în fizică.

Elev și colaborator al lui 
Einstein.

Max Bom — ca și Heisenberg 
unul din marii specialiști în fizi
ca teoretică.

Max von Laue — specialist în 
raze X. Venerabil savant care a 
depășit 70 de ani.

Toți patru laureați ai premiului 
Nobel. Stăpîni ai materiei, oa
meni ce operează în microcosm, 
într-un infinit de procese. S-ar 
părea a fi situați undeva, departe, 
în jocul cifrelor, în experiența de 
laborator. Tn orice caz dincolo de 
frămîntarea muritorilor de rînd.

Imagine deformată. Deformată 
de optica celui ce nu înțelege că 
atom, proton, dezintegrare și-au 
făcut intrarea în viața noastră cea 
de toate zilele, și încă o intrare 
înfricoșetoare, concretizată cel 
puțin pentru mine, de suita de 
imagini, cu finețe de stampă ja
poneză din „Copiii Hiroșimei".

Deci, dacă noi ne-am apropiat 
de laborator, savanții, mulți din
tre ei, au apropiat preocupările 
lor de frămîntarea umană.

Am sezisat mai bine această 
transformare prin compararea fil
mului japonez cu scrisoarea celor

18 fizicieni vest-germani. Pe fon
dul elementelor comune — ace
lași personaj central, atomul, și 
mesajul de umanitate — ne este 
prezentată, în film, forța oarbă 
dezlănțuită cu ajutorul unor sa- 
vanți, iar în scrisoare atomul este 
apărat de mîini criminale slăvin- 
du-i-se, tot de către savanți, bine
facerile.

Mi se pare că această deosebire 
materializează tocmai diferența de 
timp între Hiroșima și ziua de azi. 
Căci dacă Adenauer trăiește în 
1957, el gîndește ca Harry Tru
man în 1945 cînd acesta a dat 
ordin să se arunce bombele ato
mice la Hiroșima și Nagasaki. 
Cuptoarele electrice pentru ars

oameni și came
rele de gazare 
se întrevăd a fi 
înlocuite de ex
plozia atomică. E 
mai rapid și 

economic. Deocamdată 
bombele, rachetele vor fi ameri
cane, dar mîine...

Ei bine, acest mîine nu îi su- 
rîde octogenarului cancelar fede
ral.

18 savanți vest-germani refuză 
să lucreze sau să experimenteze 
armele nucleare. Nu e totul încă. 
E doar un început. O primă re
zultantă a unui colosal efort spre 
pace a oamenilor, a milioanelor de 
oameni. Consecvența atitudinii 
sovietice în problema interzicerii 
armei atomice dă noi roade.

Undeva de lingă Moscova, de 
la Dubna, sincofazotronul e în ac
țiune. 10 miliarde electroni-volți 
produși pentru prima oară în is
toria omenirii, în laborator, la 16 
aprilie. Acesta este mîine, viito
rul și în apărarea lui s-au ridicat 
încă 18 oameni, 18 savanți ato- 
miști, ceea ce dă mai puține spe
ranțe celor ce visează la noi mai- 
danekuri atomice.
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