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COMUNISTE
n fiecare zi,
mii și mii de

tineri din toate 
colțurile țării 
așteaptă cu ne
răbdare sosirea 
ziarelor și pu
blicațiilor. Ei 

Interes număruldeschid cu 
proaspăt al ziarului sau revis
tei. Citirea presei și a publica
țiilor devine mereu mai mult o 
necesitate spirituală a tinerei 
noastre generații. E firesc deci 
că alături de întregul nostru 
popor muncitor tinerii sărbăto
resc astăzi Ziua presei comu
niste, ziua aniversării apariției 
primului număr al ziarului 
„Pravda" (5 Mai 1912).

Presa comunistă în frunte cu 
„Pravda" leninistă și-a cîști
gat de-a lungul anilor dragos
tea și prețuirea întregii omeniri 
progresiste. In contrast cu presa 
venală și mincinoasă a trus
turilor care ajută exploatatori
lor să mențină oamenii mun
cii în întunericul și robia ex
ploatării, presa comunistă, 
presa liberă, slujește adevărul, 
slujește interesele celor ce 
muncesc.

Exprimînd năzuințele mase
lor, presa comunistă este o 
presă nu numai citită dar și 
scrisă de mii și zeci de mii de 
oameni ai muncii, o presă care 
aparține maselor populare.

în întreaga sa activitate pre
sa comunistă se ghidează după 
învățătura leninistă că ziarul 
nu este numai un propagandist 
colectiv și un agitator colectiv 
cl și un organizator colectiv 
care luptă pentru înfăptuirea 
politicii partidului — politica 
fericirii șl buneistări a poporu
lui muncitor. Ceea ce caracteri
zează presa comunistă și face 
din ea arma cea mai ascuțită 
și mai puternică a partidului 
este spiritul ei de partid.

In țara noastră, cuvîntul pre
sei comuniste — în rtndul că
reia a militat șl militează presa 
comunistă de tineret — răsuna 
cu putere. Presa comunistă din 
R.P.R. în frunte cu ,, Scînteia". 
continuînd tradițiile presei co
muniste ilegale. învățînd din 
experiența presei sovietice, duce 
cuvîntul partidului în masele lar
gi de oameni ai muncii. Ea este 
un mijloc de atragere a mase
lor la o participare activă în 
opera istorică de construire a

societății noi, un mijloc de dez- 
voltare a activității revoluțio
nare creatoare a maselor, un 
mijloc de a scoate ia iveală, a 
studia și generaliza tot ce este 
de preț în practica de fiecare 
zi a maselor, în practica con
strucției socialiste.

In prezent, în condițiile lup
tei pentru îndeplinirea hotărî
rilor Congresului al doilea al 
partidului, pentru asigurarea 
unui nou avînt al economiei și 
al bunei stări a maselor popu
lare, presa noastră comunistă 
militează cu pasiune pentru 
mobilizarea tuturor forțelor 
poporului la înfăptuirea sarci
nilor trasate de partid, la lupta 
pentru stîrpirea birocratismului, 
pentru perfecționarea planifică
rii și conducerii economiei, pen
tru stimularea Inițiativei crea
toare a oamenilor muncii. In 
paginile ziarelor noastre s-au 
încins discuții vii și s-au expri
mat păreri prețioase în cele mai 
diferite probleme privind cons
trucția socialistă, lupta pentru 
făurirea unei bunestări cres- 
cînde a celor ce muncesc. Tri
bună înflăcărată a experienței 
înaintate presa comunistă 
țara noastră ...
armă ascuțită 
triva rutinei, 
lui, indolenței 
pundere, împotriva nepăsării 
față de părerile și cerințele oa
menilor muncii, împotriva înă
bușirii criticii de jos.

Presa noastră comunistă lup
tă consecvent, cu intransigen
ță pentru linia partidului și a 
clasei muncitoare, pentru idei
le marxism-leninismului, 
tru puritatea învățăturii marț, 
ist-leniniste, împotriva concep
țiilor reformiste care denatu
rează marxismul. Ea ține trea
ză vigilența ideologică și in
transigența față de orice abate, 
re de la spiritul de partid.

Presa noastră comunistă este 
un propagandist consecvent al 
internaționalismului socialist, 
al unității și prieteniei de ne
zdruncinat a țărilor socialiste, 
un dușman neîmpăcat al orică. 
ror forme ale naționalismului.

Manifestînd o mare exigență 
față de presă. Partidul Munci
toresc Romîn Îndrumă zi de zi, 
pas cu pas activitatea ei pentru 
a lega mai strlns presa de 
practica vie a construcției so
cialiste și a întări spiritul ei

din 
este totodată o 
în lupta împo- 
conservatorismu- 
și lipsei de ras-

pen-

combativ, ofensiv în lupta îm
potriva tuturor dușmanilor și 
defăimătorilor socialismului, în 
lupta împotriva a tot ce împie
dică mersul nostru înainte.

Ingrijindu-se zi de zi d« 
tînăra generație, partidul a dat 
în mîinile ajutorului șl rezervei 
sale de luptă — Uniunea Tine
retului Muncitor — sarcina de 
a face din presa de tineret și 
copii, o armă puternică in ac
țiune, un mijloc important de 
mobilizare a tinerilor la opera 
de construcție socialistă, un 
puternic instrument de educare 
comunistă a tineretului.

în prezent, în țara noastră 
apar nouă ziare și reviste pen
tru tineret și copii.

Indrumind în permanență ac
tivitatea presei de tineret și 
copii, partidul ti crează toate 
condițiile pentru a-și ridica ne
contenit nivelul său ideologic 
și politic la Înălțimea sarcini
lor educației comuniste a tine
rei generații, pentru a se apro
pia tot mai mult de tineret 
pentru a se adresa tineretului 
intr-un chip cit mai viu și 
atractiv, într-un limbaj cit 
accesibil și în forme cît 
tinerești.

Bucurîndu-se de sprijinul și 
îndrumarea partidului, însufle
țită în permanență de atotbirui
toarele idei ale marxism-leni
nismului. Scînteia tineretului" 
organ central al U.T.M. pășește 
cu forțe mereu proaspete înain
te pe drumul sarcinilor ce-i re
vin în lupta pentru educarea 
unui tineret sănătos, plin de e- 
lan, constructor 
noi ce înflorește 
le patriei iubite.

Dezvoltindu-și 
masele de tineri, imbogățindu-și 
necontenit tematica, ataclnd 
mai din plin problemele muncii 
și vieții tinerei noastre gene
rații, străduindu-se să îmbună
tățească stilul materialelor pu
blicate și să folosească genuri 
gazetărești cit mai variate, mai 
vii și mai tinerești, „Scînteia 
tineretului" va contribui mereu 
mal temeinic la mobilizarea ti
neretului sub steagul partidului 
In lupta pentru triumful celui 
de al doilea cincinal, pentru 
făurirea socialismului.
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Din anul 1956 funcționează în orașul Constanța, Școala me
die mixtă nr. 4 cu limba de predare tătară.

Eleva Agibai Zișan este mulțumită astăzi cum a decurs ora 
de gramatică tătară.

Inițiative tinereții 
la Șanliere'e Navale 

dm Tr. Severin

Duminică 5 mai 1957

PLANTAȚII NOI
PE BĂRĂGAN

Operele Iul Maftf 
în țara noastră

La 5 mal se împlinesc 139 de 
ani de la nașterea marelui gtndi- 
tor Karl Marx, întemeietorul co
munismului științific. Pentru oa
menii muncii din țara noastră, 
opera marelui învățător al clasei 
muncitoare constituie un nesecat 
izvor de învățăminte, o călăuză 
în activitatea lor.

Editura de Stat pentru Litera, 
tură PSlitică a tipărit pînă acum 
16 lucrări ale lui Karl Marx In
tr-un tiraj de 896.000 exempla
re. „Capitalul" — lucrarea 
de bază a lui Marx — a fost 
scoasă în 220.000 exemplare, 
(vol. I, tn trei ediții, vol. II, voi. 
III, partea I și partea Il-a). Au 
apărut în ctte patru ediții, „Sa
lar, preț, profit" în 180.000 exem-. 
plare, „Muncă salariată și capi
tal" în 155.000 exemplare iar în 
trei ediții „Optsprezece Brumar 
al lui Ludovic Bonaparte" în 
75.000 de exemplare. Celebra lu
crare a lui Karl Marx și Fr. En
gels, „Manifestul Partidului Co
munist" a apărut în cinci ediții 
în 268.000 exemplare.Cînd Odobescu scria „Pseudo- 

ltineghetikos”, Bărăganul era o 
pustie nesfirșită acoperită cu ier
buri înalte, colorate cînd în verde 
proaspăt, crud, cînd în galben ul- 
rugimu al timpului ars de săru
tarea fierbinte a soarelui. Singu
rele strâji, singurele puncte pe 
care privirea pierdută în nemăr
ginirea orizontului se putea odih
ni, erau movilele. Copaci ? Cî^iva, 
răzleți, piperniciți, cu frunzișul 
rar care nu umbrea pămîntul.

Și azi Bărăganul este o cîmpie 
întinsă. Spre deosebire însă de 
acele vremuri, în locul ciulinilor, 
scaieților, bălăriilor de tot felul, 
întinderea aceasta uriașă este a- 
coperită cu nesfîrșite lanuri de 
griu, porumb, fnarea soarelui etc. 
Iar copacii, multi la număr, stră
juiesc acum ogoarele.

Primăvara aceasta a îmbrăcat 
bărăganul în vestminte noi — al
bul florilor de cais, verdele proas
păt al pomilor înfrunziți, al grîne- 
lor înfrățite. Dar în Bărăgan se 
mai țese acum o haină nouă pen
tru anul acesta și pentru anii care 
vin : plantații tinere de pomi și

„Este... dar s-a terminatii

cu prilejul
Sîmbătă dimineața a avut loc 

în sala de marmură a Casei 
Scînteii adunarea festivă consa. 
erată sărbătoririi Zilei presei co
muniste organizată de Comitetul 
Orășenesc București al P.M.R. și 
Uniunea Ziariștilor din R.P.R.

La adunare au participat zia
riști, redactori ai gazetelor de 
uzină, corespondenți voluntari, 
oameni ai muncii din întreprin- 
ieri, instituții de presă și edituri.

Au fost de față membri ai cor
pului diplomatic, precum și repre. 
zentanți ai presei străine.

In prezidiul adunării au luat 
loc redactori șefi ai ziarelor și 
publicațiilor centrale, redactori ai 
gazetelor de uzină, corespondenți 
fruntași.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. St. Cruceru, secretar al Co
mitetului Orășenesc București al 

' P.M.R.
Despre însemnătatea zilei presei 

comuniste a vorbit tov. Valeriu 
Pop, redactor șef adjunct al zia
rului „Scînteia".

După ce s-a referit la semnifi
cația deosebită în acest an a zi
lei presei, datorită numeroaselor 
evenimente care s-au succedat în 
viața internațională, vorbitorul a 
subliniat rolul uriaș pe care l-a 
jucat presa comunistă și munci
torească din majoritatea covîr- 
șitoare a țărilor, în demascarea 

«minciunilor presei venale bur- 
LȚheze, în demascarea ațîțătorilor 

, “ ’.la uneltirilor fasciste,
Imperialiste, îndreptate împotriva 
libertății și securității țărilor so
cialiste și împotriva mișcării de 
eliberare națională a popoarelor 
din țările coloniale și dependente.

După ce a arătat condițiile naș
terii și dezvoltării presei sovieti
ce, vorbitorul a arătat că în cei 
40 de ani de existență a statului 
sovietic ea a acumulat o u- 
riașă experiență organizatorică, 
politică și publicistică. Această 
experiență este un bun cîștigat 
al întregii prese comuniste și 
muncitorești din lume. Presa din 
țara noastră studiază și învață 
necontenit din neprețuita expe
riență a presei sovietice și din 
propria ei experiență.

rr pi

K
'heze, în di 
a război și 
mperialiste.

Adunarea festiva
Zilei presei comuniste

Deși deosebite ca tematică, ge
nuri și forme de prezentare, co
respunzător sarcinilor partidului, 
tradițiilor, nevoilor și cerințelor 
specifice ale cititorilor, presa co
munistă din diferite țări prezintă 
o unitate în ceea ce este esen
țial. Această unitate este asigu
rată de principiile leniniste ale 
presei, de devotamentul fată de 
interesele poporului, slujirea a- 
devărului, caracterul popular, de 
masă, principiu suprem, al spiri
tului de par.tid.

Un amplu capitol al cuvîntării 
a fost consacrat sarcinilor trasa
te presei de către partidul nostru 
în domeniul construcției econo
mice și de stat, în domeniul 
luptei ideologice, în lărgirea și 
■dîncirea legăturii cu masele, în 
stimularea inițiativei lor creatoa
re și a criticii lor constructive pe 
linia hotărîrilor Congresului al

Il-lea al partidului și ale Plena
rei din decembrie 1956 a C.C. al 
P.M.R.

In încheiere, cu prilejul Zilei 
presei și cu prilejul aniversării a 
45 de ani de ia apariția primului 
număr al „Pravdei". vorbitorul a 
adresat un fierbinte salut presei 
sovietice. în frunte cu „Pravda", 
ziariștilor sovietici, presei comu 
niște și muncitorești din țările 
socialiste frățești, presei comu 
niște din țările capitaliste, precum 
și tuturor ziarelor, publ cațiilor 
și ziariștilor democrați din în
treaga lume care militează pen
tru triumful adevărului, pentru 
pace și colaborare între popoare.

★
Ziua presei comuniste a fost 

sărbătorită în întreaga țară în ca
drul a numeroase adunări festive 
care au avut loc în orașele reșe
dință de regiuni și în centre 
raionale.

Biroul Comitetului re
gional U.T.M.-Craiova a 
analizat de curind apli
carea la șantierele nava
le din Turnu-Severin a 
cunoscutelor inițiative ti
nerești : „Să realizăm 
economii egale cu prețul 
de cost al unor impor
tante produse finite’‘ și 
„Pentru o mai buna or
ganizare a locului de 
muncă, curățenie și ati
tudine civilizată în pro
ducție" — a raportat to
varășul Nicolae Petcu, 
secretarul comitetului 
U.T.M. al șantierelor.

★
...Trecuse mai mult de 

un sfert de ceas și gene
ralitățile abundau în suc
cesiunea lor. Se făceau 
diverse aprecieri: „noi 
aplicăm inițiativa tine
rilor de la „Progresul". 
tinerii fac economii..., 
am discutat felul cum să 
se urmărească economii
le— am... am... am...“.
Membrii biroului comi

tetului regional U.T.M. 
s-au privit mirați. Tova
rășul Petcu citea înain
te : „în cadrul aplicării 
inițiativei tinerilor de la 
uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu" din București, 
noi am amenajat în curte 
spații verzi...".

Mii de ciocanele ne iz-

beau creierii. Nn înțele
geam nimic.

— Concret, te rog, cîți 
tineri au deschise con
turi de economii ?

Elanul vorbitorului 
scăzu brusc. înghiți de 
două ori în sec și spuse 
ca pentru sine :

— Tinerii din patru 
brigăzi...

— Și de cînd ?
— De la sfîrșitul lu

nii martie...
Membrii biroului s-au 

privit din nou. încă în 
luni, noiembrie trecut, 
o delegație din care a 
făcut ^irte și Iov. Petcu 
însuși, a fost la Brăila, 
dar inițiativa se aplică 
de la... sfîrșitul lunii 
martie.

In afară de aceasta 
la începutul referatului 
aplicau inițiativa toate 
cele 38 brigăzi, iar a- 
cuma numai 4.

O îndrăcită joacă de-a 
„uite popa — nu e po
pa" a domnit în cursul 
ședinței. Cînd „se apli
cau" inițiativele, cînd 
„nu erau condiții", cînd 
tinerii puteau face eco
nomii, cînd „nu aveau la 
ce".

Discuțiile au adus lu
mină în această proble
ma. Un fapt deveni cert: 
pe șantier inițiativele nu

numai că nu se aplică, 
dar nici nu se cunosc. 
Nici tov. Petcu nu cu
noaște esența lor.

Pînă la sfîrșit, pentru 
neaplicarea inițiativei de 
la „Progresul" s-a adus 
ca motiv faptul că acolo 
economiile nu pot fi 
echivalate cu prețul de 
cost al unui important 
produs finit pentru că 
un vapor, de pildă, 
costă scump.

Dar există mari rezer
ve interne. Pe șantier 
zac zeci de kilograme de 
electrozi, se pot recon
diționa sculele, se pot 
colecta însemnate canti
tăți de fier vechi, se pot 
economisi materiale la 
tîmplărie, la fierărie, pot 
fi reduse consumurile 
specifice normate, se 
poate extinde acțiunea 
de inovații.

Iar dacă nu se pot 
echivala economiile cu 
prețul de cost al 
vapor, atunci se

uniii 
f - pot

echivala cu prețul unui 
o 

babană, de pildă, sau o
produs mai mic — cu

etravă.
Sînt pe șantier tineri 

entuziaști. Mi
hai Manea.

Gheorghe 
Prundeanu,

Ion Ungurean u și Ilie 
Paul au contribuit, prin 
inovațiile realizate anul 
trecut, la obținerea unei 
economii în valoare de 
295.323 lei. La ei toți 
trebuie făcut apel.

Membrii biroului comi
tetului regional U.T.M.. 
în frunte cu tov. Ion 
Petre, prim secretar, au 
criticat cu seriozitate si
tuația de la șantierele 
navale privind aplicarea 
inițiativelor tinerești. Re
gretăm însă că ei au 
omis să ia poziție și în 
legătură cu lipsa de în
drumare și control în a- 
ceastă privință. S-ar fi 
descoperit poate cauza 
pentru care după o pe
rioadă atît de îndelun
gată de la inițierea ace
stor acțiuni în regiunea 
Craiova sînt încă puține 
întreprinderile unde ti
nerii realizează în mod 
organizat economii, iar 
la zilele de bilanț, în 
loc să se culeagă roade, 
se culege... autocritică.

LIDIA POPESCU 
ION TEOHARIDE 

corespondentul „Scîn- 
teii tineretului" pentru 

regiunea Craiova

puieți. De fapt, haina aceasta 
nouă se țese pe întreaga țară și 
tineretul și-a asumat o parte în
semnată din alcătuirea ei: plan
tarea a 120 milioane pomi și pu
ieți în anul acesta.

Tinerii dintr-un raion al Bără
ganului — Fetești — s-au anga
jat și ei să contribuie la planta
rea acestor pomi și au pornit din 
vreme acțiuni interesante. Mai în- 
tîi, cîteva rezultate: tinerii din 
Fetești, Săveni, Strachina, Ce- 
gani, Vlădeni și alte comune și 
sate ale raionului au făcut pînă 
acum peste 10.000 gropi pentru 
pomi, au plantat 6.825 pomi fruc
tiferi și 3.876 puieți forestieri. Lu
crările au luat amploare în urma 
Hotăririi Comitetului Central al 
U.T.M. și a Ministerului Agricul
turii și Silviculturii. La Săveni, 
în mijlocul comunei, era un loc 
viran. împletind acțiunea de plan
tare a pomilor cu aceea de în
frumusețare a satului, utemiștii și 
tinerii din comună au transfor
mat acest loc într-un minunat 
parc.

La comitetul raional U.T.M. Fe
tești, activiștii, secretarii comitete
lor și organizațiilor de bază 
U.T.M. raportează mereu noi rea
lizări. Organizația de bază U.T.M. 
de la gospodăria de stat Fetești 
s-a angajat să răspundă de îngri
jirea pomilor de pe o suprafață de 
13 hectare. In comunele Jegălia, 
Ștefan cel Mare, Șocariciu, Vlă
deni gospodinele cresc mulți vier
mi de mătase. Dornici să-și ajute 
mamele, surorile, rudele în această 
îndeletnicire și să-și înfrumuse
țeze comunele, școlarii și tinerii 
de aici au plantat sute de duzi. 
Livada gospodăriei colective „Oc
tombrie Roșu” din comuna Fe
tești s-a mărit în primăvara acea
sta cu două hectare. Pichetarea 
locului, făcutul gropilor și plan
tarea pomilor, toate aceste lucrări 
au fost încredințate tinerilor co
lectiviști.

încă un fapt semnificativ. In 
urma unei consfătuiri între mem
brii biroului raional U.T.M. și 
conducătorii Ocolului silvic s-a 
stabilit că în primăvara aceasta, 
pentru plantările forestiere, este 
nevoie de multe brațe de muncă 
și ca tinerii pot să dea un ajutor 
însemnat. La cîtva timp după a- 
ceea, la chemarea comitetului ra
ional U.T.M., 
gură comună au răspuns 150 ute- 
miști ’ “

Plantații noi, plantații tinere, 
sădite de oameni tineri. Iată unul 
din darurile pe care tinerii de pe 
ogoarele raionului Fetești le fac 
patriei în primăvara aceasta.

N. SIMIONESCU

Acordarea 
„Diplomei de onoare 
a C. C. al U.T.M 

unor difuzori voluntari 
ai presei

Cu ocazia zilei de 5 mai „Ziua 
presei comuniste", Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Mun
citor a hotărit acordarea „Diplo
mei de onoare a C.C. al U.T.M." 
unor difuzori voluntari utemiști, 
care au obținut merite de seamă 
în această muncă.

Au fost distinși cu „Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.M.", urmă
torii tovarăși: Elena Borcea (re
giunea Constanța), lonescu Ste- 
lian (regiunea Stalin), Teodor 
Birău (regiunea Timișoara). 
Eduard Delirați (orașul Bucu
rești), Elena Chifu (regiunea Ba
cău), Elena Coțocaru (regiunea 
Suceava), Ion Solomon (regiunea 
Pitești), Majmanovici Belo Bu. 
ium, (regiunea lași), Lucia Mo. 
dola (regiunea Hunedoara), , Iu
lian Cotorcea (regiunea Craiova) 
și Silviu Peteanu( regiunea Cluj).

— —

Decorări cu piiiejul 
zilei de 1 Mai

și tineri.

numai într-o sin-

Cu prilejul zilei de 1 Mai, prin 
decrete ale Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale au fost decorați 
cu ordine și medalii ale R.P.R. 
numeroși muncitori, ingineri șî 
funcționari care au merite deo
sebite în creșterea producției și 
productivității muncii. în reduce
rea prețului de cost, care au acor
dat mare atenție bunei organizări 
a muncii, introducerii cu curaj 
in producție a tehnicii și tehnolo
giei înaintate, s-au preocupat de 
ridicarea nivelului lor profesional 
?i au ajutat la ridicarea- califică
rii muncitorilor.

Au fost decorați de asemenea 
membri ai gospodăriilor agricole 
colective și lucrători din sectorul 
silvic pentru sporirea product ei 
agricole la hectar prin folosirea 
agrotehnicii înaintate, care au 
contribuit la dezvoltarea multila
terală a gospodăriilor colective, 
au îngrijit cu atenție și au dez
voltat fondul forestier al țării și 
au introdus la exploatarea lem
nului metode noi, productive, de 
muncă.

In total au fost distinși 446 
oameni ai muncii din industrie și 
agricultură.

Congresul național de științe medicale

Intîlnire 
tovărășească

Cu prilejul Zilei Presei Sovie
tice, la ambasada Uniunii Sovie
tice a avut loc sîmbătă după- 
amiază o Intîlnire tovărășească.

Au luat parte redactori șefi ai 
ziarelor și publicațiilor centrale 
și alți ziariști.

Oaspeții au fost salutați de 
V. F. Nikolaev, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Uniunii So
vietice.

A fost prezentat apoi filmul 
„Poetul**, o nouă producție a stu
dioului Mosfiltn.

Filmul, realizat după un sce
nariu de V. Kataev, tn regia lui 
Barnet are ca interpreți princi
pali pe Dvorețki, I. Izvițkaia, N- 
Kriucikov.

Tntllnirea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

In zilele de 5-11 mai se va 
desfășura la București Congresul 
național de științe medicale or. 
?anizat de Academia Republicii 

'opulare Romîne, Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale șl 
Societatea științelor medicale.

Scopul acestui congres este de 
a aduce la cunoștința lumii me
dicale și întregului popor mun
citor din țara noastră realizările 
din ultimii zece ani ale științei 
noastre medicale, care grație în
curajării de care s-a bucurat din 
partea Partidului Muncitoresc 
Romîn și guvernului a putut ob
ține importante succese. Acestea 
s-au tradus printr-o continuă 
ameliorare a stării sanitare a po
porului și o continuă scădere a 
morbidității și mortalității.

Guvernul Republicii noastre a 
acordat cel mai larg ajutor mun
cii de creație științifică în dome
niul medicinei. S-au înființat de 
către Academia R.P.R., ca și de 
Ministerul Sănătății institute de 
cercetare în care sute de cercetă
tori tineri și mai vîrstnici s-au 
putut consacra muncii științifice. 
Cercetarea științifică a fost în 
curaiată și ajutată în permanen
ță. Numeroase publicații, trata;?, 
manuale, monografii, reviste au 
răspîndit larg în rîndurile medi
cilor. cunoștințele medicale ce'e 
mai noi. Prin înființarea celor 
două institute medicale de la Ti
mișoara și Tg. Mureș numărul 
facultăților care pregătesc pe 
viitorii medici ai țării au sporit 
considerabil.

S-a dat astfel putința tineretu
lui să îmbrățișeze în ftumăr 
mai mare cariera medicală, 
prin înființarea institutelor 
cercetări, unii dintre aceștia, 
avut posibilitatea să se consacre 
cercetării științifice.

Printr-o fericită coincidență, 
Congresul național de științe me
dicale are loc în același timp cu 
comemorarea centenarului învăță, 
mîntului medical superior din

tot 
iar 
de 
au

Acad. M. NA ST A
președintele Societății Științelor Medicale

țara noastră. Astfel, el va oferi 
prilejul de a arăta că/strălucita 
tradiție a școlii medicale romî
nești, care a fost ilustrată prin 
numele unui Babeș, Marinescu. 
Toma lonescu, Atanasiu, Canta- 
cuzino, Danieiopol, Q I. Par- 
hon și alții, nume care au tre
cut de mult hotarele țârii, este 
continuată astăzi, iar progresele 
realizate și succesele obținute în 
ultimii zece ani de cercetătorii 
noștri sînt intru totul demne de 
iluștrii lor premergători și me
nite să ocupe același loc de cinste 
In cadrul științei medicale uni
versale. Aceste stări de fapt vor 
fi evidențiate atit prin raportul 
general care va trece în revistă 
principalele realizări din această 
perioadă, ca și de indexul biblio
grafic în care se găsesc titlurile 
tuturor lucrărilor medicale publi
cate în ultimii zece ani.

Dezbaterile congresului vor fi 
consacrate expunerii și discutării 
unora dintre problemele la care 
știința medicală romîneascâ a a 
dus cele mai importante contri 
butii, ca și a unora care încă îș 
mai așteaptă deplina lor reali 
zare.

In cele patru secții ale Con 
greșului vor fi prezentate și dis 
cutate probleme importante pen 
tru activitatea medico-sanitarâ 
Astfel în secția de fiziologie vor 
fi studiate „Relațiile dintre scoar 
ta cerebrală și formațiile subcor 
ticale". in cea de medicină in
ternă și chirurgie „Reumatismul 
sub toate aspectele sale“, m sec 
ția de Neurologie și Endocrinolo
gie, „Epilepsia" ca subiect neu 
rologic și „Epifiza" ca subiect 
endocrinology, tn cea de epide
miologie: „Hepatitele inîecțioa- 
se, „Letospirozele" și „Malaria-.

Deși este vorba 
național, numeroși 
ini, aproximativ o 
să participe la el, 
resul problemelor 
dornici de a cunoaște mai îndea
proape progresele științei medi
cale din țara noastră

Pentru oaspeții străini congre
sul va fi un prilej de a se con
vinge că medicina romîneascâ 
și-a cîștigat și fși menține un 
Ioc de dnhe in cadrul științei

de un congres 
savanti stri- 
sută, au t>nut 
atrași de inte- 

discutate și

universale, al luptei pe care oa
menii de știință din toate tarile 
o duc pentru combaterea bolilor, 
fientru apărarea sănătății poporu- 
ui. Pentru noi, medicii romini. 

succesele de pînă acum, datorite 
imenselor mijloace pe care gu
vernul tării le pune la dispoziția 
oamenilor de știință și a celor 
care luptă pentru ridicarea stării 
sanitare a poporului, vor fi un 
nou și puternic imbold de a ne 
arăta demni de acest sprijin și 
de această încredere, printr-o în
cordare a tuturor puterilor noas 
tre spre noi și mari succese, pen
tru binele și viitorul fericit al po
porului nostru.

Construirea 
unei linii electrice 
Orașul Stalin — 

Florești
Prin instalarea la termocentra

la Sîngeorgiu de Pădure a. unui 
nou grup electrogen și prin pu
nerea în funețune la Paroșeni a 
celui de-al doilea grup s-a creat 
în regiunea centrală a țării un 
excedent de putere electrică ; a- 
ceasta va crește și mai mult prin 
instalarea pînă în anul 1960 de 
noi unități producătoare de ener
gie electrică.

Pentru a se asigura transpor
tul excedentului de energie elec
trică din partea centrală spre 
sudul țării, Consiliul de Miniștri 
a aprobat de curînd 
unei linii de 110 kv. între Ora 
șui Stalin și Florești.

construirea

PRELUDIU LA MAREA INTÎLNIRE
lui mai, la

în pragul 
mari sarbă-
In luna a- 

se vor
100 de' 
interne-

Medicina romî- 
nească, învăță- 
mi fftul nostru 
universitar se a- 
fîă 
unei 
tori,
ceasta 
aniversa 
ani de la 
ierea învățămîn-
tului medical su
perior în Romî- 
nia, 100 de ani 
de cînd pe băn
cile facultăților 
noastre s-au for
mat generații de 
medici, de apă
rători ai sănă
tății poporului.

In fotografia 
alăturată, un as
pect exterior al 
institutului , săr
bătorit".

In a doua zi a lui mai, la 
Tekirghiol, în regiunea Con
stanța a răsunat primul acord 
al preludiului la marea întîl- 
nire: cel de-al Vl-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Moscova. La 
Tekirghiol s-a desfășurat pri
mul festival local.

In zorii zilei vestita stațiune 
de pe litoral, împodobită sărbă
torește, și-a primit oaspeții. 
Sfidind cerul ce se înnegura și 
învolbura la orizont, marea agi
tată, la Tekirghiol, peste 5.000 
de oameni din localitate, sezo- 
niști veniți la cură în stațiunile 
de pe litoral și tineri țărani 
colectiviști și întovărășiți din 
satele și comunele din împre
jurimi au ținut să fie prezenți 
la marea sărbătoare organizată 
de comitetul orășenesc U.T.M. 
In parcul de mașini aliniate la 
marginea orașului se puteau 
zări autocamioanele colectiviști
lor din comunele: Negrești, In
dependența, Ovidiu, Castelul, 
Veteranul, Topraisar, Cobadin 
și altele.

Festivitatea, după tradiția lo
cului, a început cu întreceri de 
cai, la care s-au remarcat 
mod deosebit tinerii de la gos
podăria „Partizanul Roșu" din 
Tekirghiol. Punctul de atrac
ție insă bau constituit luptele 
tătărești (kureș) cu care prilej _____
și-au măsurat forțele 30 dintre relor romînești, tinerii partici-

kureș, utemistul Kerim Fi chi- 
ret, colectivist din gospodăria *' 
„Filimon Sîrbuu, raionul Negru 1 
Vodă, învingînd unul după altul ' 
patru dintre cei mai buni ’' 
luptători a primit și el un pre- ’ 
miu. La fel, David Iosif, colec- 1' 
tivist din Basarabi și Chiper *' 
Ion, mecanizator din Cobadin. ’ 
Dar cel mai mare premiu l-a ' 
primit luptătorul Mihai .Dumb ’ 
tru, din comuna Plopeni, raio- 1 
nul Negru Vodă, care a dovedit 
o frumoasă pregătire fizică.

Dar în vreme ce. flăcăii își * 
disputau întiietatea în cursele ’ 
de cai și pe arena de luptă la * 
kureș, fetele prezentau, pe ’ ( 

1 estradele special amenajate, ' 
frumoase programe de cintece, ' 
dansuri, jocuri romînești și in ’, 
special tătărești și turcești. Ad- 
mirația unanimă a cucerit-o ' 
utemista Șucure Asan, co- ( 
lectivistă din Tekirghiol. *

Cînd umbra serii a prins a f 
coborî peste oraș, tinerii parti- ’ 
cipanți la festivalul din Tekir- ' 
ghiol, s-au îndreptat spre gră- \ 
dina de vară „Carpați" unde ’ 
organizatorii le-au rezervat o ’ 
nouă serie de surprize. Ca la ’' 
un adevărat festival, în cursul '' 
zilei și în mod deosebit seara. 
în jurul meselor încărcate cu ' 
băuturi și mîncări, în dansul 1 
lent al jocurilor tătărești sau 
în cel iureș al sîrbelor și ho- 1,

Cu panți au legat noi și prețioase (' 
mu* prietenii. Sezoniștii veniți la (1 

-- - —---- 1 astfel P
un minunat prilej de a asculta i' 
direct din gura eroilor fapte i' 
din lupta lor pentru cooperați- <• 
vizarea agriculturii, pentru i1 
creșterea producției la hectar. ('

în

cei mai vestiți luptători.
toate că luptele au durat ve,
bme de cinci ore arena a tu.it odihnă fi cură au avut
tot timpul populată de un 
măr mare de spectatori, 
ceasta și pentru faptul că câști
gurile. premiile puse în joc aa 
către organizatori stîrneau o neCiur.
admirație deosebită. In mod Păcat că reușitul festival de lâ 
deosebit tinerele fete s-au oprit Tekirghiol a fost umbrit de 
multe minute în șir în fața vremea nefavorabilă, care a 
standului cu premii admirînd împiedicat desfășurarea con- 
bairacurile, un fel de podoabe cursurilor de ambarcațiuni cu 
tătărești compuse din mai rame pe lac și a plimbărilor cu 
multe piese de artă, care pre- vaporașele. Dar amintirea fru- 
zentau m ochii lor un interes moasă a acestui festival va ră- 
deosebit. m-ine muțtă vreme vie in ini-

Osman Beșir cu armăsarul mile celor care au participat nRIfin fie» In

nu- 
A-

Hoslan, de la gospodăria „Par
tizanul Roșu" din Tekirghiol 
a cîștigat premiul in bani. La

Corespondent
TEOF1Î MENAȘAN



Făurari

2. NICOLAE RACZ 
secretar al Comitetului raio
nal U. T. M. Sighet, regiunea 

Baia Mare

0 muncă frumoasă— 
dar de loc ușoară

I
 înainte, cînd citeam „Scîn- Z 
teia tineretului" Și vedeam > 
articole semnate de tineri de z 
diferite profesiuni, rămineam Z 
pe gînduri... Doream din su- z 
fief să devin și eu corespon- > 
dent. Dar cum? E greu de > 
scris oare? Mă stăpinea nein- Z 
crederea; știrile trimise de ă 
mine vor reține atenția tine- ? 
rilor, vor fi folositoare ? Și ne- > 
încrederea a dănuit plna z 
dnd... v

Lucram pe acea vreme Ia Z 
Direcția P.T.T.R. Ploești In- ; 
tr-o dimineață, aflindu-mă a ' 
oficiul P.T.T. Sinaia, am sur- J 

» prins următoarea discuție : 
? — Cine a fost operatoare de
\ serviciu astă.noapte? a intre- 
\ bat un cetățean cu urme vizi- 
\ bile de nesomn pe față.
\ — De ce vă interesează ?
? _ Vreau să fac o reclama-
\ ție. Am copilul bolnav. Am in. 
\ cercat să obțin legătura tele- 
x fonică cu spitalul. Tovarășa 
z operatoare mi-a promis câ-mi 
X dă legătura, insă uitind de 
z mine m-a lăsat să aștept cu 
x receptorul Ia ureche. Cind am 
\ sunat-o din nou a început să 
\ vocifereze motivind mereuj 
x „e ocupat telefonul spitalului 
\ Ce era să fac, am adus un 
X medic particular. Copilul avea 
z congestie pulmonară...
X Purtarea telefonistei m-a în- 
\ dignat. Uitînd vechile reticen. 
x țe, am luat creionul și am scris 
z despre defectuoasa funcționare 
a a serviciului telefonic Sinaia. 
X Nu mică mi-a fost bucuria cind 
X peste șapte zile am găsit in 
\ coloande ziarului articolul 
\ meu Dar m-am bucurat și mai 
\ mult cind am aflat apoi ca 
\ problemele șemnalate in articol 
? au fost rezolvate. De atunci am 
\ trimis ziarului numeroase sen- 
X sori. Unele au apărut, iar la 
x altele am primit răspunsuri de 
? Îndrumare. Pentru a fi cores- 
x pondent mi-am dat seama ca 
X trebuie să posezi o serie de ca- 
\ lități: să fii fruntaș la locul 
x tău de muncă, să fii un om 
\ cult, Să fii un agitator nu nu- 
x mai prin vorbe ci și prin tap- 
\ te. De aceea am tnceput sa fiu 
\ și mai exigent față de mine 
? însumi In producție am cau- 
? tat să mă situez Întotdeauna 
§ in primele rînduri Pentru 
? pregătirea mea ideologica Și 
? culturală am tnceput să urmez 
î universitatea serală de par- 
\ tid și să citesc mai multa 
? literatură beletristică, ini spe- ' 
\ cial lucrări de publicistica 
? cutn sînt de exemplu re- 
? portajele și pamfletele unor 
? maeștri ca Tudor Arghezi, Geo 
\ Bogza, Zaharia Stancu, ș 
X alții Concomitent am început 
X să vizionez filme, piese de tea- 
K tru, să reflectez asupra conți- 
X nutului lor de idei.
X O altă problema pe care 
? vreau s-o relev este respecta- 
x rea adevărului. Pentru a evita 
? orice greșeală eu fac o a°- ( 
X cumentare amănunțita. Da- ( 
a tele le notez ordonat tn car- 
X net. le verific exactitatea la < 
? forurile competente (
k La începutul muncii mele 
X de corespondent nu dădeam a- 
x tenția cuvenită redactării ma- < 
\ terialelor. . (
X Acum refac articolul o data ( 
\ de două ori, chiar și de trei 
x ori. pînă cind el devine scurt, ( 
x atractiv și cu conținut.
X Astăzi, cu ocazia Zilei pre- ( 
X sei comuniste, — după 6-7 ani 
$ de activitate, pot spune că j 
X munca de coresponden t ml-a ( 
X oferit deosebite satisfacții mo- ( 
X rale, mi-a lărgit orizontul po- ( 
X litic și cultural, mi a dat posi- ( 
X bilitatea să rezolv probleme în ( 
X fața cărora nu puteam ramine (

ION ENOîU 
j Ucituș mecanic — Ploești (
A - - * -e.

nr.

4. VASILE BALCAN 
contabil — Combinatul Si
derurgic „Gheorghe Gheor
ghiu- Dej“ — Uzina Cocso- 

chimică Hunedoara

♦

♦
♦
♦
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:

♦

♦
♦

♦
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1. ALEXANDRU MUNTEANU 
fochist

Depoul de locomotive C.F.R. 
Caransebeș — regiunea 

Timișoara

5. CORNEL VLADOREANU 
elev — Școala medie

Orașul Stalin

șl cronicari

3. MARIA SAVA 
tehnician filator — Filatura 
Romînă de Bumbac-Bucu- 

rești

6. IOAN POP 
student — Universitatea 
.Victor Babeș“ Facultatea 

de filologie-Cluj

Corespondentul
arădean

Nu demult am citit o carte ce 
nu figurează în rafturile niciunei 
biblioteci. Două sute optzeci fi 
două de pagini tipărite și patru 
sute patruzeci de pagini scrise de 
mină. Subiectul cărții ? Șapte sute 
douăzeci fi două de subiecte. Fie
care pagină un alt subiect, un alt 
articol. Numele autorului: Ion 
Luca. Scriitor ? Ziarist ? Nu. 
Montator la depoul de automo
toare C.F.R.-Arad. In cit timp a 
scris cele fapte 
sute douăzeci ți 
două de pagini ? 
In patru ani, a- 
died la două zi
le un articol. Ia
tă deci motivul 
pentru care de
dic aceste rin- 
duri unuia din
tre miile de ti
neri in mimde 
cărora condeud 
de corespondent 
are o semnifica
ție identică cu
roadele muncii tractoristului, strun
garului sau muncitorului de pe 
ogoare.

poate fi întâlnit, împreună 
ceilalți membri ai brigăzii, pe 
renul da fotbal antrenînduse 
pasiune.

O confirmare

cimpnle

★

Mîna, bătătorită și aspră, șovăie 
să închidă plicul; mîna scoate 
scrisoarea afară și ochii parcurg 
iarăși rîndurile. Pentru a cîta oară 
cuvîntul este confruntat cu reali
tatea ? Totul este în ordine. Nu 
s-au strecurat neadevăruri. Și to
tuși, în drum spre cutia poștală, 
o ultimă revizuire, în memorie, 
a textului. Pentru toate acestea 
noi avem o noțiune foarte precisă, 
deși exprimată prin trei cuvinte : 
simț de răspundere.

Există ziariști celebri, mai puțin 
la număr decît scriitorii, dar 
destul de mulți totuși. Reporteri 
care, cu un carnet, un stilou și 
poate un âparat fotografic au co
lindat mapamondul ; cronicari de 
politică internațională; comenta
tori, foiletoniști, articlieri. Pentru 
toți cei care vehiculează în pa
gini de ziar adevărul, ziua primei 
apariții a Pravdei leniniste — 5 
mai — este o sărbătoare. Dar a- 
ceastă sărbătoare aparține, înainte 
de toate, corespondentului volun
tar. Pentru că acesta este, înain
te de toate, cel care vede 
vărul Ia față locului.

Ce este omul acesta ?
In evocarea figurii lui, te poate 

atrage în primul rînd poezia sim
plicității. Da, uneori, nu de pu
ține ori, omul își redactează ma
terialul pe marginea strungului, el 
stând în picioare. Da, se întâmplă 
cazuri în care corespondenta a 
fost scrisă în cabina fochistuhri. 
în timp ce roțile punctau ritaăe 
și contrapunctau. cu mișcarea kr. 
ideile. Da. cîteodată. un cre»oa 
cu vîrful bont aruncă o umbră 
lungă, sub cercul difuz de brrrrJ 
proiectat de lampa cu gaz, tatr-o 
casă țărănească. Da. raritatea ece- 
kgismdor atestă că autorul co
respondenței n-a frecventat li 
viața hxi cursurile facuhătă de 
ziaristică. încă odată, te 
vedere, aia’ ar părea 
Și nu este. Priore 
este o nuanță în 
5um tabloul tnsesi.

Te gtodeti * 
magică pe care 
de ați vedea nc 

azi. amrr*
crorfead ta tari Deci» e

gil Irimia 5 scrisori cu vești din 
S.M.T.-ul în care lucrează. Urmă
rește ziarul. Nimic. Și se reține 
tocmai din cea de a 6-a misivă, 
știrea că „S.M.T.-ul Hagieni a 
pornit întrecerea cu un S.M.T. din 
Bulgaria. Mecanizatorii de la Ha
gieni se vor cunoaște mai bine cu 
{îrietenii bulgari și vor face în ace. 
ași timp un rodnic schimb de ex- 

periență**. Ce soartă vor avea vii
toarele scrisori ?

Corespondentul voluntar activ 
urmează cursuri grele la școala 
perseverenței. Drumul e pietruit 
cu nereușite. Dar duduite roman
țios — sentimentale, autoare de 
suspine caligrafiate în jurnalul 
strict intim, ar fi de neconceput 
în calitate de corespondenți volun
tari. între altele, ele n-ar avea 
răbdare. Ele n-ar putea să fie cro
nicarii locului de muncă — prima 
și fundamentala trăsătură a erou
lui sărbătorii din 5 mai.

Cronicarii locului de
„Scînteia tineretului" numără 
colectivistul Tache Vasilache 
Cîndești printre corespondenții 
terani. Este un fel de decan

ade-

muncă I 
pe 

din 
ve

al
acestora, ștampila poștei din Cîn
dești a binecuvîntat cîteva mii de 
scrisori adresate ziarului de Tache 
Vasilache. Toate reconstitue, din 
fapte semnificative, momente și 
detalii, istoria unui sat de pe me
leagurile Buhușului, sat despre 
care, altădată, nu s-ar fi scris ni- 

lieri, cu excepția hrisoavelor mo- 
‘crești și a hîrțoagelor tribunalu- 
hu. De astădati țara se uită prin 
kxneta corespondentului. Și vede 
cele 32 de familii care au înte
meiat o nouă întovărășire în co- 
■mâ (tema ultimei coresponden
ța?- Ctad, ia vechime, un cronicar 

care a avut loc nunta domnitorului 
*5 aaMerea primului său cocon, 
na. ta sfUșit. vreua alt eveminent 
fenrăt peotru stăpinul țării, nu 

că obiectul atenției sale

Scrisoarea
X Ti nărui montator Troian Lucușa
a mai trase odată cu pila peste 
x muchia șaibei, apoi lărind lucrul 
a neterminat, luă la subsuoară sticla 

de apă și plecă agale către cișmea, 
k Pe drum se opri de cîteva ori pen- 
S tru a privi distrat la femeile ce 
X curățau automotoarele, la electri- 
\ danul ce repara tabloul de sigu- 
\ ranță...
J — Cît de mult s-a schimbat 
\ Traian / murmuri pentru rine 
j montatorul loan Luca, surprin- 
j zînd lenevia tovarășului său. Cme 
} ar putea zice că odinioară Trtnan
> a fost un elev energic, premiant? 
j Dar noi, prietenii lui, l-am ajutai 
) oare suficient ? Ne-am mulțumit 
j să-l criticăm că s-a izolai de co- 
j lectiv, că nu-și îndeplinește pla-
> nul, că nu citește, că nu face 
) sport, ci nu-și achită la timp co- 
I tizația. Atit. Cu el trebuie să 
) procedăm altfel. Cum
> După încetarea lucrului Ion 
I Luca l-a invitat pe Savu Pădu- 
) reanu, secretarul organizației de 
I bază U.T.M., în cabina unui auto- 
i motor. Ce s-au sfătuit nimeni nu 
( a aflat. A doua zi însă Ion Luca,
• în calitate 
1 brigăzi de 
1 i-a propus
• — Vrei

noastră ? . .
planul, ciștigăm bine...

1 — Fleacuri, lăsați-mă pe mine
1 așa — a răspuns calm Traian.
1 Ion Luca n-a bătut în retragere.
1 Zile, săptămîni deartndul s-a stră

duit să-l convingă pe Traian. De
geaba. Lucușa era de neclintit.

1 Pînă la urmă Ion Luca a apelat 
la... condei. A compus o scrisoare

1 adresată utemiștilor din comuna 
Macea, satul natal al lui Traian 
Lucușa, în care relata pe larg 
purtarea concetățeanului lor, iar 
înainte de a o pune la cutia 
poștală a încercat să i-o citească.

— Fleacuri, altă treabă n-ai ? 
a răspuns și de data aceasta 
Traian.

Numai că în noaptea aceea 
somnul nu s-a lipit de el. „Vor 
afla și ai mei că sînt codaș... Ce 
om e și Luca ăsta ? Nu i-am 
făcut nimic și se ține scai de mine. 
Asta îmi lipsea. Și așa glumesc 
unii pe seama mea."

In dimineața următoare Traian 
i-a aținut calea lui Luca:

— M-am răzgîndit, vreau să 
lucrez în brigada voastră.

— Sînt convins că vei deveni 
cît de curînd fruntașul de altă
dată. Brigada, noi toți, te vom 
ajuta... cît privește scrisoarea, fii 
fără grijă, încă nu am pus-o la 
cutie.

Și munca în colectiv i-a ajutat 
lui Traian Lucușa. Astfel el 
își îndeplinește și 
depășește planul de produc
ție, de două-trei ori pe săptă- 
mînă merge cu brigada la cine
matograf, la bibliotecă, iar de 
cînd s-a încălzit vremea deseori

de responsabil al unei 
producfie a tineretului, 
lui Traian: 

să lucrezi în brigada 
Noi depășim regulat

chiar își

Ș» au aflat. In seara următoare 
Ion Luca i-a întilnit cu baci 
Molnar tot in tren. De cum l-a 
văzut, bâtrinul t-a făcut vesel cu 
ochiul:

— D-ăsta mi-ești ? Scrii la 
zetă ți nouă nu ne spui. 1 
plăcut cum l-ai încondeiat. Am 
fost de mi-am făcut injecția ți 
am aflat istoria. Să fi căzut ce ză
păcit era „fachirul”, l-au dat pa
pucii. Foarte bine, dacă nu-i om 
să se ducă pe pustii....

★
— Ați venit târziu. Luca a ieșit 

din schimb de vreo jumătate de 
oră. îl găsiți în gară, așteaptă 
trenul de Radna, mă îndrumă to
varășul de serviciu la poarta de
poului de automotoare.

Mi-am îndreptat pașii într-acolo. 
Nu era pe peron. L-am zărit însă 
în parcul din spatele gării. Stătea 
pe o bancă fi nota ceva într-un 
carnet. Nu scria un articol. Schița 
stângaci un desen. Nu prea am 
înțeles ce. Observînd nedumerirea 
mea, Luca se scuză:

— N-am talent la desen, însă 
de luni de zile nu-mi dă pace un 
gînd. Există la motoarele Diesel 
o roată mică, care antrenează 
axul cu came. Ea este fixată pe 
același ax cu roata mare dințată 
a vilbrochenului și conexată de 
aceasta cu șuruburi. Aici e buba. 
Șuruburile de legătură se rup 
destul de des și pentru aceasta 
automotorul trebuie să intre în 
reparație. Mă gîndesc la două so
luții : să întărim sistemul de co
nexare printr-o pană, sau, ambele 
roți să fie confecționate din același 
truv.

In timp ce creionul alerga pe 
hîrtie pentru a-mi demonstra pla
stic propunerile tânărului inovator, 
am înțeles cauzele pentru care 
organizația de partid de la de
poul de motoare Arad a hotărît 
să reducă la jumătate stadiul de 
candidatură a montatorului Ion 
Luca, harnicul nostru corespon
dent.

ai vieții noi
w ———————

nat al sportului. Probabil că nu-1 
cunoaște pe tovarășul și colegul 
său întru ziaristică și preferințe, 
Ion Furtună, elev în clasa a VH-a 
din comuna Seimenii Mari, raio
nul Medgidia, care informează și 
el asupra amenajării unui teren de; 
fotbal în comună și a primului 
meci disputat pe acest teren • 
G.A.S. Cernavodă—Seimenii Mari. 
Corect, autorul ne anunță și în- 
frîngerea favoritei sale: „Victoria 
a revenit echipei G.A.S. Cernavodă 
cu scorul de 3—0 (2—0)“.

Ion Furtună, corespondent, 13 
ani. O pasiune.

Dacă pasiunea ar lipsi, corespon
denții nu și-ar putea duce lupta, 
împotriva cui ? Lista inamicilor e 
mare, fronturile — largi. Se luptă 
cu birocratismul, cu lenea, cu în
fumurarea, cu nepăsarea față de 
om, cu imoralitatea.

Cu rezidurile mentalității 
gheze.

Cu inerția.
Cu lipsa de răspundere. 
Ei învață mînuirea criticii.

bur-

, _____ JBL™- S-ar
putea da sute de nume, să-1 no
tăm numai pe cel al mecanicului 
Ifrim Palenciuc, de la fabrica de 
ciment Fieni. Oameni ca el nu se 
împacă cu lipsurile. Desigur, aici 
este nevoie de simțul măsurii: 
unele boli cer neapărat bisturiul 
chirurgului, altele necesită simple 
aspirine. Corespondenții practică 
o medicină a spiritului, confruntînd' 
datele, precizînd istoricul maladiei 
și stabilind diagnosticuL Pentru 
munca lor nu numai că nu primesc 
onorariu, dar, dimpotrivă, nu de 
puține ori cei vizați le poartă sîm- 
betele, într-o convalescență recal
citrantă. Trece și asta ; important 
e să se redea un om societății.

Ipostazele corespondentului nu 
se opresc aici. El apare deseori în 
postura ofițerului superior care, 
în fața întregii divizii, elogiază un 
ostaș. Un exemplu, spre edificare. 
Ștefan Banani, din Orașul Stalin, 
evocă fapta studentului Tamaș din ( 
anul II al Facultății de silvicul
tură ; acesta a salvgardat de la in
cendiu pădurea de pe dealul 
Warthe. Mulți dintre arbori a că
ror viață Tamaș o studiază cu 
dragoste, trăiesc astăzi datorită 
curajului său. Nu este această scri
soare un fel de citare pe ordin de 
zi ? Sutele de mii de cititori, chiar 
neadunați în careu, să asculte...

Corespondenții!
Oameni feluriți, eu înclinări și 

talente felurite. Adrian Andronic 
ne trimite caricaturi, Geo Ciolcan. 
poezii. Scrisorile poartă mesaje, 
destăinuiri. întrebări, propuneri Pe 

buna, eie

Ziarul proaspăt,
la locul de

ca
de 

din

Ca utemistă, în 
drul organizației 
bază U.T.M. II 
secția oțelărie-forma-
re, mi s-a încredințat 
acum un an și ceva 
munca de difuzare a 
ziarului „Scînteia ti
neretului".

Strîngerea banilor 
pentru abonamente, 
aducerea și distribui
rea ziarelor, mi s-au 
părut la început tre
buri neinteresante. 

Am început totuși să 
muncesc cu rîvnă. De 
la bun început mi-am 
format un colectiv 
care să mă ajute în 
difuzarea fără nici un 
fel de întârziere a zia
relor.

Cg să atrag atenția 
utemiștilor, și tineri
lor în general, asupra 
unor articole impor
tante, ca de exemplu: 
cele de experiență în 
muncă, cele scrise pe 
teme de morală, viață 
de

Și

organizație etc., 
decupam din ziar 

le afișam într-un

colț al gazetei de pe
rete din secție, rezer
vat special pentru a- 
cest lucru.

Pe lingă aceasta, 
adesea discutam cu 
tinerii: Vedeți de ci
tiți articolul... și le 
indicam titlul și pagi
na. într-o zi, de pil
dă, cînd am deschis 
ziarul, mi-am oprit 
privirile asupra unui 
titlu : „Ei au jignit 
societatea*'. Am citit 
materialul și m-am 
dus grăbită în secție.

— Azi este un in
teresant articol îm
potriva huliganismu
lui — le-am spus eu 
băieților.

L-au citit și ei. De 
aici noi am tras con
cluzia că împotriva 
huliganilor trebuie 
formată o puternică 
opinie și luată o ati
tudine hotărîtă, de 
netolerare a manifes
tărilor lor.

A crescut mult in
teresul tinerilor noș
tri pentru ziar. In

muncă

ce
la

ar-

secție majoritatea an 
abonamente.

Utemistul Bejan 
Ion venea destul de 
des la biblioteca sec
ției și urmărea ziarul 
din colecție. Intr-o zi 
l-am întrebat de 
nu se abonează 
ziar, deoarece 
observat că unele
ticole îl interesează 
foarte mult Curînd, 
Bejan Ion a cerut să-1 
abonez la „Scînteia 
tineretului" și Ia 
„Sportul popular'*.

Astfel, o muncă ă 
cărei sens nu l-am în
țeles la început, îmi 
este acum dragă și 
sînt convinsă de ma
rea ei însemnătate.

Difuzînd ziarul anj 
satisfacția 
ajut la 
cuvîntului

mase.

că și ei

partidului
in

la

ANA CRĂCIUN 
miezuitoare

Uzinele de trac
toare „Emst

Thăllman" din Ora-i 
șui Stalin

cu 
tă
cu

■>- ■ ■

rezul-

1
Ana Crăciun a început difuzarea în secție. Printre primii l-a 

întilnit pe tovarășul Ion Savu.

i, atft de 
•săi noștri.

ȘTEFAN IUREȘ 
GH. NEAGU

D O U A

D. PAUL

E pauza mare Multe au de discutat studenții annlui I de la 
Facultatea de Mine din Capitală. Grupa a ll-a Insă, dorește mai 
intli să fie la curent cu ultimele știri, așa dl ziarele sint fine 
venite in această pauză.

l

vorba ,-a împrietenit cu niște 
haimanale de la care a învățat 
să mintă, să se poarte urît cu 
fetele, să fumeze, să frecven
teze localurile...

Spațiul du ne permite să 
arătăm pe larg tot ce scria 
unchiul despre nepot și din 
care reieșea asprul rechizitoriu 
pe care îl făcea nepotului său 
leneș, care-și bătea pur și 
simplu joc de muncă. (Articolul 
se poate citi de către cei ce 
doresc să și-l reîmprospăteze, 
în „Scînteia tineretului** nr. ! 
*U4 din 20 iulie 1958).

Este interesant de redat fi- l 
naiul acestei scrisori: „...Tare < 
aș vrea să vă scriu cît de cu- i 
tind o nouă scrisoare în care i 
să vă anunț schimbări esen- i 
pale care s-au petrecut în i 
viața nepotului meu. Pînă a- ( 
tuna vă salută un om necăjit i 
și rușinat că are un așa nepot**.

★

Ajutorai dat prin presă, atit 
lui cit și altor mu Iți tineri din 
țara noastră. In urma publicării 
articol ui ui respectiv, precum și 
scrisorile ce i-au fost trimise au 
avut asupra lui o inrlurire pozi
tiva, făcindu-l să se apuce serios 
de învățătură.

în mod deosebit vreau să vă 
comunic că împreună cu clțiva 
adevărați colegi ai lui. primind 
sprijinul secției culturale a Sfa
tului popular al orașului Craiova 
și a altor organe locale s.a for
mat o interesantă echipa de ar
tiști amatori in care muncește

Articolul avea și o notă prii, 
care redacția își manifesta în 
crederea că Dinu P. Dorel 
ajutat de colectiv, își va schim
ba atitudinea, că pînă la urmă 
vor triumfa calitățile lui. 
Nota redacției menționa: „Nici 
acum nu este pre| tîrziu pen
tru ca cei ce-1 pot influența 
să-și spună părerea în legătură 
cu atitudinea plină de indife
rență față de viață a lui Dinu 
P. Dorel. Și aceasta fie adre- 
sîndu-i-se personal, (pe adresa: 
strada Locomotiva nr. 1 Craio
va), fie prin ziar. Colegii, prie
tenii, cunoștințele și toți care 
doresc, îl pot ajuta să vadă 
cît de greșit și ce capăt poate 
avea drumul pe care-1 urmează 
acum, să-1 ajute să-și aleagă 
calea cea mai potrivită în viață, 
o ocupație utilă societății în 
care trăiește.

■ă-
cu spor și nepotul meu. 
s-a bucurat de frumoase 
tate in oraș, in regiune șl ____
la București (în cadrul concursu
lui artiștilor amatori).

Cită bucurie pe noi toți ! Cită 
deosebire intre trecut, cînd am 
scris acele rînduri redacției dvs. 
și astăzi, cînd din nou mă a- 
dresez dvs. pentru a vă informa 
cit de prețios a fost ajutorul dat.

Pentru toate, vă mulțumesc.
GH. NEAGOE

str. Remus nr. 14
Craiova

ne
Pftcoue*

— După cum vedeți, tovarășe director lucrez numai după 
gustul dvs. 1.^ — Hm, să îndrăznească cineva să mă... perse 

cute“. Desene de NELL COBAR
— E adevărat că locul d-tale e aici Dar nu Intri 

| pînă nu lași totul Ia garderobă!
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Vizita delegației 
parlamentare 

a R.P.R. în China
PEKIN 4. — Corespondentul 

Agerpres transmite:
în cursul zilei de 3 mal, dele

gația Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. și delegația Sfatului 
popular al orașului București, în 
frunte cu tovarășul Constantin 
Ptrvulescu, au făcut o vizită la 
Universitatea din Pekin.

în cursul după-amiezii de 3 
mai, delegația parlamentară ro- 
mînă a vizitat fabrica textilă nr. 
2 din Pekin.

în seara zilei de 3 mai, tova
rășul Constantin Ptrvulescu a 
luat parte la recepția oferită de 
P. F. ludin, ambasadorul U.R.S.S. 
în R.P. Chineză, în cinstea to
varășului K. E. Voroșilov, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., care vizitează 
în prezent China.

★
In cursul dimineții de 4 mai, 

delegația parlamentară romină in 
frunte cu tov. Constantin Pirvu- 
lescu, președintei» Marii Adunări 
Naționale a R.P.R., care între
prinde o vizită prin diferite pro
vincii ale Chinei, a sosit in ora
șul Șenian, din provincia Liaonin, 
în China de nord-est.

Se întărește mereu prietenia dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și R. P. Chineze

Recepția oferită 
lui K E.

PEKIN 4 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la 3 mai 
P. F. ludin, ambasadorul U.R.S.S. 
în R. P. Chineză, a oferit o recep
ție cu ocazia vizitei lui K. E. Vo
roșilov. La recepție au rostit 
cuvîntări P. F. ludin, Mao 
Țze-dun și K. E. Voroșilov.

Prietenia, alianța și colaborarea 
între două mari state ale lumii— 
Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Chineză — a spus în 
cuvîntarea sa tov. P. F. ludin, 
se dezvoltă, se întăresc și se a- 
dîncesc an de an, lună de lună și 
zi de zi. Faptele vieții de toate 
zilele constituie o dovadă grăi
toare în acest sens. In aceste zile 
de neuitat pentru noi toți, oa
menii sovietici, zilele vizitei în 
China a lui Kliment Efremovici 
Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
se manifestă cu o claritate și 
tărie uriașă profundele sentimente 
de prietenie frățească dintre po
poarele sovietic și chinez.

în aceste zile lumea întreagă 
a văzut din nou unitatea și 
coeziunea de monolit, precum și 
prietenia strînsă și profundă din- 

1 tre popoarele Chinei și Uniunii 
i Sovietice, a spus în cuvîntarea 
sa, președintele Mao Țze-dun. 0 
asemenea coeziune și prietenie 
constituie nu numai un factor 
care favorizează cauza construc
ției socialiste și comuniste in cele 
două țări ale noastre, ci și o im
portantă parte componentă a 
coeziunii țărilor socialiste, o ga
ranție de nădejde a păcii gene
rale și a progresului omenirii.

Poporul chinez, ca și poporul 
I sovietic, va depune și de acum 
înainte eforturi pentru întărirea și 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
de coeziune, prietenie și colabora-

K. E. Voroșilov va vizita Indonezia

DJAKARTA 4 (Agerpres). — 
China nouă transmite : Luni 6 mai 
sosește la Djakarta pentru o vi
zită oficială de 11 zile in Indo
nezia, K. E. Voroșilov, președin
tele Prezidiului Sovietului Su

MOSCOVA. La 29 aprilie N. A. 
Bulganin a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Danemarcei in U.R.S.S., 
Moerch. care i-a inmlnat răspun
sul lui Hansen la mesajul lui 
N. A. Bulganin.

MOSCOVA. La sesiunea din 
aprilie a Academia unionale de 
științe agricole „V. I. Lenin“ au 
fost aleși printre alți oameni de 
știință străini membri corespon
denți ai Academiei și acad. 
Gheorghe Ionescu-Sisești, J ti»

TEL AVIV 4 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 2 mai a avut loc la Tel 
Aviv un miting de protest împo

cu ocazia vizitei 
Voroșilov
re dintre cele două țări ale noas
tre.

In timpul vizitei noastre, atît 
de minunat organizată, a spus în 
cuvîntarea sa, Kliment Efremo
vici Voroșilov, am avut plăcerea 
să vedem manifestări ale caldelor 
sentimente de prietenie frățească 
nutrită de poporul chinez față de 
poporul sovietic. In diferite orașe 
și regiuni ale țării, pe care am 
avut prilejul să le vizităm am vă
zut pretutinccni realizările obți
nute de marele popor chinez și 
ne-am bucurat de ele.

Succesele remarcabile obținute 
de poporul chinez frate, constituie 
o chezășie a dezvoltării și întă
ririi continue a puterii tuturor ță
rilor care au pășit pe calea con
struirii unei vieți noi. Marea 
Chină populară, cu o populație de 
600 de milioane, este astăzi una 
din țările de frunte ale lumii 
noi — lumea socialismului.

Această lume nouă este încă 
foarte tinără. Reprezentantul ei 
cel mai în vîrstă — Uniunea So
vietică — nu are în total decît 
aproximativ 40 de ani. Dar țările 
socialiste au și demonstrat tutu
ror popoarelor globului superio
ritatea și măreția lor, posibilită
țile lor nelimitate.

Constatăm cu mare satisfacție, 
a spus în continuare, K. E. Voro
șilov, că in dezvoltarea cu succes 
a țărilor noastre are un rol uriaș 
prietenia frățească dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Popu
lară Chineză. Prietenia sovieto- 
chineză este cimentată prin co
munitatea intereselor fundamen 
tale ale popoarelor noastre în 
lupta lor pentru victoria socialis
mului. Prietenia noastră se înte
meiază pe principiile ideologice, 
marxist - leniniste de neclintit 
ale internaționalismului proletar.

prem al U.R.S.S. In cursul șede
rii sale In Indonezia, K. E Vo
roșilov va vizita orașele Ban
dung, Djakarta, Bali, Surabaya, 
precum și alte localități din (ară.

triva sosirii în Israel a lui J. 
Richards reprezentantul special 
al președintelui S.U.A.

PRAGA. Prezidiul Adunării 
Naționale a Republicii Ceho
slovace, Prezidiul Seimului Repu
blicii Populare Polone și Prezi
diul Camerei Populare a Repu
blicii Democrate Germane au ho- 
tărît ca reprezentanți ai lor să 
se întrunească la 9 mai 1957 la 
Berlin, intr-o conferință la care 
să discute problemele de interes 
comun privind situația interna
țională actuală.

CAIRO. — Simbătă a sosit 
Cairo pentru o vizită

Depuneri de coroane 
la mormîntul 

lui George Enescu
PARIS 4. — Corespondentul 

Agerpres transmite: La 4 mai, 
tmplinindu-se 2 ani de la moar
tea ilustrului muzician romin 
George Enescu, ministrul R.P.R. 
In Franța, Mircea Bălănescu, îm
preună cu colaboratori ai legației 
și delegația guvernamentală cul
turală romină condusă de acade
micianul Mihail Ralea, care se 
află in prezent la Paris, au de
pus coroane de flori la mormîntul 
lui George Enescu din cimitirul 
Pere Lachaise. Au mai participat 
la această ceremonie Ion Dumi
trescu prim secretar al Uniunii 
compozitorilor din R.P.R., repre
zentanți ai Ministerului de Exter
ne și ai Ministerului Artelor al 
Franței, d-1 Bondeville. directorul 
Teatrului Național de Operă din 
Paris, compozitorul Marcel Mi- 
halovici, sculptorița Lavrilller 
Cossaceanu, scriitorul Claude 
Sernet. secretarul Asociației de 
prietenie Franța-Rominia, Eugene 
Kerbaul, Colomba Voronca repre 
zentanți ai presei etc.

Expoziție de artă 
populară romînească 

la Londra
LONDRA 4 (Agerpres). — La 

1 Mai a avut loc în marea sală 
centrală a muzeului Horniman 
din Londra, solemnitatea predării 
unor obiecte de artă populară 
romînească dăruite muzeului de 
Institutul Romîn de Relații Cul
turale cu Străinătatea.

Cu acest prilej s-a deschis o 
expoziție.

Festivalul international 
al filmului

CANNES 4 (Agerpres). — In 
seara zilei de 3 mai s-a deschis 
în stațiunea balneară Cannes 
din sudul Franței cel de-al 10-lea 
Festival internațional al filmului.

Anul acesta la festival participă 
31 de târî prinire care U.R.S.S., 
Polonia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Rominia, Ungaria, R.D. Germană. 
Vor fi prezentate 31 de filme de 
lung metraj și 27 filme de scurt 
metraj.

zile în Egipt o delegație guver
namentală a Republicii Demo
crate Germane în frunte cu Paul 
Scholz, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D, Ger
mane.

MOSCOVA. La Teatrul Acade
mic de Artă „Gorki" (Mhat) 
din Moscova a avut loc în seara 
zilei de 4 mai, premiera piesei 
„Steaua fără nume" de Mihail 
Sebastian.

CAIRO. După cum transmite 
agenția M.E.N., la 2 mai un vas 
de pescari israelian înarmat a

la violat apele teritoriale ale Egip-
de cite va tului în sectorul Gaza.

Un grup de turiste americane 
în vizita Ia N. A. Bulganin

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 4 mai, N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. a primit 
la Kremlin un grup de turiste—co
laboratoare ale posturilor de radio
difuziune și televiziune din S.U.A.

— o nouă dovadă 
a agresivității puterilor occidentale

Sesiunea N. A T.O.

BONN 4 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Din știrile* oficiale cu privire 
la desfășurarea sesiunii Consiliu
lui N.A.T.O. care a avut loc la 
Bonn între 2 și 4 mai și din co
mentariile presei reiese că proble
ma centrală care s-a discutat la 
sesiune au constituit-o planurile 
înarmării atomice a membrilor 
N.A.T.O. și in primul rînd a Rp- 
pyblicei Federale Germane.

Ca și la sesiunile anterioare 
ale Consiliului N.A.T.O., tonul 
principal la sesiunea blocului 
Atlanticului de Nord de la Bonn 
a fost dat de Dulles, secretarul 
de stat al S.U.A.

Paralei cu planurile înarmării

Propunerile sovietice cu privire la dezarmare 
viu comentate

LONDRA 4 (Agerpres). —
Noile propuneri sovietice cu 

privire la măsurile parțiale de 
dezarmare au găsit un larg ecou 
in rtndurile opiniei publice en 
gleze. Ce-i drept, unele ziare bur 
gheze încearcă în fel și chip să 
diminueze impresia produsă de 
aceste propuneri. Ele nu îndrăz
nesc însă să le respingă Qur și 
simplu, dindu-și seama că aceas
tă poziție ar fi dezaprobată. De 
aceea, obiectind fără temei și în 
mod tendențios împotriva fondu
lui propunerilor, aceste ziare sint 
nevoite să recunoască că aceste 
propuneri pot constitui „o biză 
pentru tratative".

Biroul central englez de infor
mații afirmă că noile propuneri 
sovietice „deși potrivit aprecierii

Mendes France critică politica guvernului Mollet
PARIS 4 (Agerpres). — In 

cadrul Congresului extraordinar 
al partidului radical, Pierre Men. 
des France a rostit un amplu 
discurs în care a făcut rechizi
toriul politicii guvernului Mollet 
în Algeria.

Considerînd problema algeria
nă ca fiind o problemă cheie de 
care depinde și rezolvarea altor

In Iordania 
situația este extrem de încordată

CAIRO 4 (Agerpres). — Situa
ția din Iordania continuă să fie 
extrem de încordată. Legea cu 
privire la starea de război este 
încă în vigoare. Circulația este 
interzisă în anumite ore. Pe stră. 
zile orașului Amman și altor 
orașe din țară patrulează detașa
mente de poliție și unități mili

In timpul convorbirii care a 
decurs Intr-o atmosferă corSială, 
degajată, N. A. Bulganin a răs
puns la întrebările referitoare la 
problema menținerii păcii, rolul 
femeilor tn U.R.S.S. și S.U.A.

țărilor membre ale N.A.T.O. cu 
arma atomică, Dulles a cerut de 
asemenea să nu se scadă nici in
tensitatea înarmării acestor țâri 
cu armament clasic. El a sprijinit 
tendința cercurilor guvernante 
din R. F. Germană de a urgenta 
formarea unităților armatei vest- 
germane, înzestrate cu armament 
clasic.

In cadrul lucrărilor sesiunii un 
loc important s-a acordat discu
tării, problemei cipriote.

Comunicatul final al sesiunii 
de la Bonn a Consiliului N.A.T.O. 
a fost o nouă mărturie că puterile 
occidentale încearcă să impună 
popoarelor continuarea cursei 
înarmărilor și să nu permită slă 
birea încordării internaționale.

unanime, sînt interesante, nu sint 
acceptabile pentru guvernul en
glez in actuala lor formă".

Săptămmalul „News States, 
man and Nation" subliniază ma
rea însemnătate a măsurilor luate 
de Uniunea Sovietică in scopul 
apropierii pozițiilor participanți 
lor la tratativele cu privire la de 
zarmare, caracterizindu-le ca „un 
progres în comparație cu trecu
tul".

A^jntind in legătură cu aceas
ta mesajul adresat de N. A. 
Bulganin primului ministru Mac 
Millan, „New Statesman and Na
tion" cere să se acorde o atenție 
serioasă propunerilor sovietice cu 
privire la slăbirea Încordării in
ternaționale.

probleme politice, Mendes France 
a învinuit guvernul că „n-a în
făptuit nici o reformă serioasă in 
Algeria".

„In toate domeniile s-au făcut 
pași înapoi. Reformele promise 
s-au dovedit simple mistificări", 
a declarat Mendes France dezvol- 
tîndu-și rechizitoriul său.

tare. De-a lungul șoselelor ce 
duc spre marile orașe au fost in
stituite posturi de control.

In urma suprimării partidelor 
politice guvernul condus de Ibra
him Hașem a promulgat la 3 
mai legea cu privire la dizolva
rea tuturor sindicatelor și Uniu
nilor sindicale.

Telegrame
cu prilejul zilei de 1 Mai

Cu prilejul zilei de 1 Mai, 
Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, C.C. 
al U.T.M. a primit telegrame 
șl mesaje de salut din partea 
mai multor organizații fră
țești de tineret printre care: 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din Uniunea 
Sovietică, C.C. al Comsomolu- 
iui din Ucraina. Uniunea Ti
neretului Socialist din Polo
nia, Cartierul general al Cer
cetași lor Polonezi, Uniunea 

, Tineretului Cehoslovac, C.C. 
al Uniunii Dimitroviste a Ti
neretului Popular din R. P. 
Bulgaria, Uniunea Revoluțio

Delegați de peste hotare 
la Congresul național de științe medicale
Duminică dimineața încep în 

aula Facultății de științe juridice 
din Capitală lucrările Congresu
lui național de științe medicale 
din R.P.R, la care participă pe 
lîngă cei peste 1000 de profesori, 
specialiști și medici din R.P.R.. 
un număr foarte mare de specia
liști de peste hotare.

In cursul zilei de simbătă au 
continuat să sosească în capita
lă delegații la congres și invitați 
de peste hotare. Din R. P. Bulga
ria au sosit acad prof. dr. T. 
Gotsev, fiziolog, acad. prof. dr. 
D. Anghelov, inframicrobiolog, 
prof. dr. V. Velicicov, inframicro, 
biolog, dr. Ștefan Pisarev, inter 
nist. dr. T. Zaprianov, neurolog, 
dr. Nicolae Bochev, fiziolog. Din 
Franța au sosit prof. dr. Pierre 
Sorrel, chirurg, prof. dr. Andre 
Prevot, microbiolog, dr. Jane Sor
rel, neurolog, dr. Girard Georges 
Desire, bacteriolog, prof. dr. Jean 
Roger, biochimist pediatru și 
prof. dr. Christol Daniel, biolog. 
Din Turcia au sosit prof. dr. Ka
zim Ismail Gurkan. chirurg și dr. 
Abdurrahman Bedi Beier, chirurg.

Concert simfonic cu concursul 
violoncelistului Daniel Șafran

La Ateneul R.P.R. a avut loc 
simbătă seara un concert dat de 
Orchestra simfonică a Filarmo
nicii de Stat „George Enescu", 
colectiv artistic emerit din R.P.R. 
Și-a dat concursul violoncelistul 
sovietic Daniel Șafran. A dirijat 
Mircea Basarab.

Programul a cuprins Rapsodia

Informație
La invitația redacției gaze

tei „Scînteia pionierului" a so
sit în București, tov. Marianne 
Schumann, secretar responsa. 
bil la redacția ziarului pio
nierilor din R.D.G. ,Junge 
Pionier". 

nară a Tineretului Mongol, 
Consiliul Central al Tineretu- 
lui Liber German, Comitetul 
Național de Organizare al 
Uniunii Tineretului Comunist 
Maghiar, C.C. al Uniunii Tine
retului Democrat din R.P.D. 
Coreeană, C.C. al Tineretului 
Popular din R.P.F. Iugoslavia, 
Federația Tineretului Comu
nist Italian.

Organizația noastră mulțu
mește pe această cale organi
zațiilor de tineret frățești pen
tru felicitările și urările trans
mise cu ocazia Zilei solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc.

Din R. P. Mongolă a sosit dT. 
Dagzamaa Kegdenij, neuropato- 
log. Din S.U.A. au sosit prof. dr.

4 A. B. Sabin, inframicrobiolog și 
prof. dr. J. I. Kitai, endocrinolog.

Tot în cursul zilei de sîmbătă 
au mai sosit dr. Nicolas Iconomou 
chirurg (Grecia), dr. Jarvinen 
Klaus fiziolog, (Finlanda), dr. 
Kalliomaki Juno pediatru (Fin
landa), dr. Maged Soufi (Siria), 
prof. dr. John Stobo Prichard 
neurolog pediatru (Canada), dr. 
Teichmann Werner internist, 
(R, D. Germană), prof. dr. Muller 
Hegeman neurolog (R. D. Ger
mană), prof. dr. Flaviano Mae- 
rasii inframicrobiolog, (Italia), 
prof. dr. Borg Petărssen micro- 
biolog, (Danemarca), și prof. dr. 
Orskov Jeppe, inframicrobiolog 
(Daneijiarca).

La sosire .oaspeții străini au 
fost întîmpinați de reprezentanți 
ai Comitetului de organizare a 
Congresului național de științe 
medicale din R.P.R., academi
cieni. profesori universitari, de
legați ai Societății Științelor Me
dicale din R.P.R. și ăi C.C. al 
Sindicatului muncitorilor sanitari.

I-a de George Enescu. Concertul 
pentru violoncel și orchestră de 
Dvorak — solist Daniel Șafran 
— și Simfonia a IV-a de Ceai- 
kovski.

Concertul, care s-a bucurat de 
o caldă apreciere din partea pu
blicului, va fi repetat duminică 
dimineață.

Deoarece numeroși parti
cipant! la concursul nostru 
intitulat: „Verificați-vă cu
noștințele de cultură gene
rală", ne-au rugat^să prelun
gim termenul de primire a 
soluțiilor la cea de a IIl-a 
etapă, anunțăm că se mai 
pot trimite răspunsuri timp 
de încă o săptămină. adică 
pină la data de 12 mai 1957.

O P T I C A
Orice om cu bun 

simț ar fi de părere 
că o zi măreață, pen
tru Anglia ca și 
pentru orice țară din 
lume, ar fi aceea în 
care s-ar vesti înche
ierea unui acord in
ternațional cu privire 
la interzicerea expe
riențelor cu bomba 
cu hidrogen și a fo
losirii armelor nuclea
re. Această veste ar 
bucura cu adevărat 
popoarele

Orice om cu bun 
simț și care do
rește spulberarea coș
marului ce-l repre
zintă un război ato
mic.., așa ar gîndi. 
Dar nu așa cugetă 
redactorul lui ..Nem- 
York Times" 
afirmă că „ziua
care va avea loc pri
ma experiență 
bomba cu hidrogen

care 
în

CU

a Marii Britanii — 
cîndva în luna iu
lie — va fi o zi mă
reață pentru Anglia 
și pentru lumea li
beră". Aceasta pentru 
că „New York Ti
mes" ca și oricare 
alt ziar ce reflectă in
teresele cercurilor fir 
nane tare este intere., 
sat. ca relațiile inter
naționale să fie în
cordate, ca războiul 
nuclear să continue 
a fi un coșmar.. Așa 
se face că în același 
articol se afirmă că 
„ele (experiențele nu
cleare — ns.) vor ri
dica moralul englez 
așa cum arareori s-a 
întîmplat de la sfîrși. 
tul războiului". Și 
noi, naivii, care cre
deam că cetățeanul 
englez și-ar simți

Umor

moralul ridicai atunci 
cînd greutățile eco
nomice în care se 
zbate Anglia vor fi 
lichidate, cînd va fi 
scăpat de gogorițele 
de tot soiul, umflate 
de presa și politicie
nii proprii ca și de 
cei ai aliațdor săi, 
cînd prietenia între 
popoare va deveni o 
realitate. Atunci va 
fi cu adevărat mtn- 
dru cetățeanul en
glez și nu cînd pro
ducția și stocajul de 
bombe cu hidrogen 
creează wn pericol 
pentru el și țara sa. 
Dar de. cînd războiul 
e prezentat drept o 
„binefacere", optica 
nu poate fi alta de
cît aceea a sus zisu
lui ziar americani

macabru
Daily®

Sunderland South, 
at Sunderland yesterday : 
Our prime enemy in the' 
Middle East is not Coni : 
monism but t 
States. (The

Ziarul londonez „Daily 
Mirror11 nu face economie de 
injurii și neadevăruri cînd e 
vorba de a defăima politjca 
țărilor socialiste. Dar din cînd 
în cind chiar și pe mincinos îl 
ia gura pe dinainte și mai sca
pă cite un adevăr. Așa, de 
pildă, este acela rostit de 
Paul Williams, deputat con
servator care a afirmat că 
„Principalul nostru inamic în 
Orientul Mijlociu nu este co
munismul, ci Statele Unite"

Cînd un ziarist american 
îți pune

Cîți oameni de afaceri, politi
cieni sau star-uri d^ cinema n-ar 
dori să-și poată vedea chipul pe 
prima pagină a unui ziar ameri
can ?

Indiferent cum, prezența pe 
pagina întîia înseamnă implicit 
prezența în actualitate, ceea ce 
în ultima instanță înseamnă re
clamă aducătoare de dolari.

Cu mulți dolari te poți lăfăi 
oricînd în coloanele presei bur
gheze, dar actrița americană 
Jaque Mainsfield a găsit și o 
altă cale mai originală de a intra 
în grațiile presei.

Actrița a declarat într-un cerc 
de oameni de artă că cel mai po-

Deși Alsop nu este umorist, totuși o recentă afir- g 
mație a sa va consfinți fără îndoială trecerea Iui în $ 
rindul creatorilor de umor. Spunea anume cunoscu- $ 
tul gazetar american că „mișcarea flotei a șasea nu $ 
e îndreptată special împotriva Siriei sau a Egiptului $ 
așa cum s-a sugerat la Washington ci în special 
împotriva israelienilor, acordîndu-se astfel o garan- ll 
ție americană dată Iordaniei împotriva unui ames- ll 
tec al Israelului". După cum se știe regele Hussein , 
a dat lovitura de stat în interesul acelorași cercuri 
pe care le servește și guvernul Israelului. Și la min- $ 
tea cocoșului e, așa cum au arătat evenimentele re- >'! 
cente, că flota a 6-a s-a plimbat în Mediterană cu ; 
scopul de a intimida poporul Iordaniei și a celor- 
Ialte țări din Orientul Mijlociu. Pînă și „Franc-Ti- 
reur1' care nu se poate lăuda prea mult că spune 
adevărul se simte jenat de afirmația hazlie a lui . 
Alsop și notează ironic „Dacă lucrurile vor merge « 
mai departe astfel se va afirma poate că ea (flota X 
a 6-a n.r.) a fost pusă în mișcare pentru a se da < 
prilejul marinarilor americani să viziteze Orientul". 
Acum șase luni a fost rîndul lui „Franc Tireur" să 
afirme că agresiunea anglo-franceză împotriva Egip- 
tului a fost o simplă promenadă. De unde se vede 
că presa burgheză oriunde ar fi are o calitate co- g 
mună: aceea de a nu spune adevărul.

ffsî «Si« S sa

întrebări
trivft mijloc de a-ți asigura în 
fiecare săptămînă un articol, un 
interviu sau o fotografie pe pri
ma pagină a unui ziar este pri
ceperea de a-i furniza orice în 
afară de adevăr.

„E foarte simplu — a explicat 
Jaque Mainsfield. Cînd un ziarist 
american îți pune întrebări n-ai 
decît să-i răspunzi o aberație. 
Dacă te întreabă bunăoară cine 
a scris „Hamlet", răspunde-i că 
piesa aparține lui Ben Johnson. 
Dacă-i răspunzi că „ Hamlet44 este 
una din operele marelui Shakes
peare, n-ai să obții nimic; ade
vărurile ,,banale" n-au trecere14.

Lacăt la gură
Guvernul francez este 

pus pe fapte mari. Spe
cialiștii și tehnicienii 
guvernului în proble
mele Africii de Nord 
au ajuns la concluzia 
că unica soluție pen
tru a micșora ecoul 
masacrului comis de 
colonialiștii francezi îl 
constituie... lacătul la 
gură. Zis și făcut în 
urmă cu cîtva timp a 
început procesul zia
ristului progresist Pier
re Courtade. El nu este 
unicul. A început o 
adevărata campanie 
împotriva „acelora care 
calomniază soldații 
francezi din Algeria . 
O seama de măsuri au 
fost luate împotriva zia
ristului Servain Schrei
ber, ale cărui reportaje 
din Algeria — unde a 
fost și el mobilizat — 
au stîmit vîlvă. Un ofi
țer francez în rezervă,

P. H. Simson, a început 
să fie prigonit imediat 
după ce a publicat 
cartea intitulată „ îm
potriva torturii".

Recent, guvernul 
francez a confiscat un 
număr al săptămînalu- 
lui „France-Observa- 
teur", deoarece a pu
blicat sub semnătura 
redactorului său șef — 
Claude Bourdet — un 
material intitulat „Tă
cerea și sîngele", un 
puternic articol demas
cator.

Cred oare specialiș
tii și tehnicienii guver
nului francez în pro
blemele Africii de Nord 
că punînd lacătul la 
gura ziariștilor pro
gresiști vor cîștiga ceva 
din prestigiul pierdut 
în fața majorității fran
cezilor și a opiniei pu
blice mondiale ?,

4<fhiciqu Satliy (?ribu«r

REDS INTERFERE
WITH HIS GOLF. 

IKE LAMENTS

Cuvintul 
magic

Unele ziare americane au deve
nit campioane ale minciunii, de
zinformării și calomniei. Asemeni 
răposaților Forestall și Mac 
Carthy, redactorii acestor ziare 
sînt obsedați de „pericolul roșu". 
Un titlu din „Chicago Daily Tri
bune" este edificator. „Roșii îm
piedică pe Ike să joace golf". Cam 
ce interes ar avea „roșii" să-1 îm
piedice pe Eisenhower să joace 
golf, nu se știe, și nici nu e ne
voie să se dovedească. Principalul 
e ca în titlu să apară cuvintul 
„roșii" asupra cărora se aruncă o 
vină oarecare. Isteria anticomu
nistă trebuie întreținută și o parte 
a presei americane face tot ce-i sta 
în putință. Chiar cu prețul calom
niei și minciunii.

Pentagonul 
și „libertatea presei”

„Libertatea combativă* se in
titulează o broșură publicată de 
Pentagon (Ministerul de război 
al S.U.A.) și destinată soldaților 
șl ofițerilor americani. In bro
șură este ridicată In slăvi liber
tatea de care se bucură chipurile 
presa burgheză șl in primul rînd 
cea americană. In acest „cate
hism ai libertății", cum o numește 
presa occidentală, se afirmă că 
„libertatea scrisului șl libertatea 
de exprimare sînt stîlpii princi
pali pe care se bizuie democrația 
apuseană".

Dar in această privință ar fi 
poate mai indicat să aflăm pă
rerea unui organ mai competent 
Este vorba de Institutul Interna
țional de Ziaristică ce-și are se
diul la Zurich, in Elveția. Acest 
institut, cunoscut îndeobște ca 
un înfocat adept al „democrației" 
occidentale, a publicat un repor
taj amplu în care sint combătute 
afirmațiile gratuite cuprinse in 
„catehismul libertății". In raport 
se arăta că, spre deosebire de 
cele cuprinse in broșura Penta
gonului „se constată că guverne
le țărilor apusene folosesc multe 
metode de subminare a libertății 
presei". Iar concluzia Institutului 
de Ziaristică din Zurich este fără 
drept de apel: „De la terminarea 
războiului s-au adus grave pre
judicii libertății presei din apus"-.

Articole prefabricate pentru export
Există în S.U.A. numeroase 

organe ale propagandei oficiale 
care asigură exportul de articole 
și reportaje antisovietice pentru 
cele mai îndepărtate țări din 
lume.

O parte din acest material a 
fost expediat in Orientul Apro
piat șl Mijlociu pentru a netezi 
drumul „doctrinei Eisenhower".

Un ziarist progresist sirian din 
Alep, reîntors dintr.o călătorie 
din U.R.S.S., se pregătea să-și 
publice Impresiile, cind a primit 
vizita unui necunoscut care i-a 
făcut următoarea ofertă: „Veți 
căpăta trei mii de lire dacă veți 
publica in ziar, sub semnătura 
dvs., aceste opt articole ca și 
cum ele ar cuprinde impresiile 
dvs. din Uniunea Sovietică".

Cind și-a dat seama de la cine 
vine această ofertă, ziaristul a

căzut la învoială la prețul de 
4.000 lire. In următoarele opt 
ztle articolele antisovietice au 
apărut pe rînd, producind stupe
facție in opinia publică siriană.

In cea de a noua zi însă, pe 
prima pagină a aceluiași ziar se 
putea citi un articol intitulat 
„Cum am cîștigat 4000 de lire" 
prin care autorul denunța pe mi- 
tuitorii de la consulatul american 
din Alep și începea adevăratul 
său reportaj despre vizita in 
U.R.S.S.

Cind consulul american intenta 
proces ziaristului sirian, acesta 
confirmă afirmațiile sale dove
dind că bancnotele pe care le 
primise drept mită aveau același 
număr cu cele ridicate la data 
respectivă de reprezentantul con
sulatului S.U.A.

CURSA
PRAGA 4 (Agerpres). — Prin 

telefon de la trimisul Agerpres.
Ciclistul bulgar Nenciov Hris- 

tov a cîștigat într-o manieră 
impresionantă etapa III-a a 
Cursei Păcii, Tabor—Praga, ară- 
tlndu.se demn de tricoul galben 
pe care La cucerit în etapa an
terioară.

Echipa cicliștilor rotnîni s.a 
comportat slab și in etapa de 
ieri. De data aceasta nici Dumi
trescu nu a mai putut rezista 
hărțuielilor din pluton și vîntului 
rece care a bătut tot timpul în 
față. El a rămas în plutonul al 
treilea și a sosit împreună cu

PĂCII
Șandru, Zanoni și Șerban la o 
diferență de peste 10 minute.

Clasamentul etapei : 1. Hristov 
(R.P.B.) a parcurs 160 km. în 
4h.ll’32”; 2. Kapitanov (U.R.S.S.) 
4h.ll’37”; 3. Paradowski (R.P.P.) 
4h.ll’54”; 4. Boudon (Franța)
4h.11’54”. Plutonul al doilea in 
care se aflau Schur, Brittain și 
Tongerloo a realizat timpul de 
4h.l6'08”, iar plutonul lui Dumi
trescu 4h.22’I0”. Poreceanu a 
sosit după alte 5 minute îm
preună cu Maxim.

Astăzi se desfășoară etapa a 
IV-a Praga—Karlovy Vary.

Comemorarea lui Nicolae Grigorescu
Anul acesta se împlinesc 50 de 

ani de la moartea marelui pictor 
al țării noastre. Nicolae Grigo
rescu.

Consiliul de Miniștri al R P.R. 
a hotărît comemorarea acestui 
eveniment. Potrivit Hotăririi Con
siliului de Miniștri, pentru orga- 
nizirea comemorării se constituie 
un comitet național format din 
Tudor Arghezi, Corneliu Baba, 
Mihai Beniuc, Marius Bunescu. 
Ion Jalea, Constanța Crăciun, A 
lexandru Ciucurencu, Ion Dumi
trescu, ion Frunzetti, Lucian Gri 
gorescu, Mihai Jora, Gheorghe 
Macovescu, Ion Manolescu, Ma
rin Mihalache, Gheorghe Opres 
cu, Ion Pas, Cărnii Ressu, Traian 
Săvulescu, Mihail Sadoveanu și

Pavel Țugui. Acest comitet va 
organiza la București o adunare 
festivă.

La Cîmpina s-a ridicat un bust 
al pictorului, iar în Capitală un 
monument, tn iulie 1957 se va 
organiza o expoziție de pictură 
și grafică „Nicolae Grigorescu", 
precum și expoziții comemorati
ve cu reproduceri în mai multe 
orașe ale țării. Vor mai avea loc 
cu acest prilej și diverse alte 
manifestări.

Academia R.P.R. va institui o 
bursă „Nicolae Grigorescu" care 
va fi acordată pe bază de con
curs unui tînăr pictor pentru a 
studia in străinătate timp de doi 
ani

Patria. Bucu>e?ti, Înfrățirea intie po 
poare: .CITADELA SFARÎMATA’
(complecta'e ; Farmecul ad(ncurilor) ; 
Republica, I. C. Frlmu . ÎN TOIUL 
LUPTEI ; Magheru, Lumina Gh. Coș 
buc. 23 August; „MĂGĂRUȘUL MAG 
DANEI V. Aleeaandrl. Elens Pavel 
INIMA CINTA- ; Central: „ULTIMA 

INTILNIRE Victoria, Arta : „VAGA 
BONDUL'* (ambele serii); Doina, Va 
sile Roaitfl, Volga : .BONJOUR ELE 
FANT**; Maxim 6orchl : „FRATELE 
MEU BAMBUSUL- (complectare Bas
tonul fermecat); Tineretului: CICLU 
DE FILME PENTRU COPII; Timpuri 
Noi : „SAPTAMINA FILMULUI RO. 
MTNESC DE PĂPUȘI** • Gh Doi» I1«w

Pintihe: „PREA URZIU”; Al Popov ( 
T. Vladlmlrescu : ,CU FAȚA SPRE I 
PUBLIC ’ (complectare !* IVES MON 
TAND); Grivița. Papular : . I AINA
NOPȚII ETERNE '; Cultural. N Băl- 
cescu .FRUMOASELE NOPȚII“: U- 
nlrea : „DREPTUL DE A TE NAȘTE'*; 
C David: MELODII NEMURITOA 
RE* ; Al. Sahia, Miorița I Mai : ..DON 
JUAN”; Munca . .URAGANUL-: Mo 
șilor: ..BALADA SIBERIEI": Donca 
Slmo, Libertățfi : .ULTIMA fNTÎLNI- 
RE"; Olga Banele ; .AL 41 LEA- ; 
Aurei Vlafcu „RISETE IN PARA
DIS’1; Alianța: .COASTA LUI ADAM";
Flacăra i „PODHALE IN FLĂCĂRI-; 
M. Eminescu : TRANDAFIRII LUI
ALLAH

Pentru regiunea București : Vremea 
se menține umedă și răcoroasă, cu ce
rul schimbător, mai mult noros. Ploaie 
temporară. Vînt slab, pînă la potrivit, 
cu intensificări trecătoare din sectorul 
vestic. Temperatura va oscila noaptea 
între 8-10 grade iar ziua va urca între 
17-19 grade.

Pentru următoarele trei zile în țară : 
Vremea rămîne nestabilă și răcoroasă, 
cu cer schimbător, mai mult noros în 
primele zile. Vor continua să cadă ploi, 
mai ales sub formă de averse. Vînt 
tn Intensificare, din sectorul nord- 
vest. Temperatura în scădere treptată.
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bolnavă I
Pe urmele lui Darwin..

VERTICAL :

suferință" este, 
iubiți pensionari 
maimuța Jăckie. 
Jăckie și-a rupt

Curiozități

A înscrie, tn termeni fot
balistici. 14) Despre ei este 
vorba [

e rău
Jackie

Vedere din Bangkok

O vizită la Ella Zeller

Pacientul întins pe „patul de 
de astă dată, unul dintre cei mai 
ai grădinii zoologice din Berlin: 
Din pricina unui „salt mortal", 
piciorul și acum trebuie să stea întinsă, cu o greu
tate de gips, asta, după ce a fost tratată de chi
rurgul grădinii zoologice.

In curînd însă, Jăckie se va întoarce, la postul 
său, spre bucbria miilor de prieteni fideli din 
capitala R.D. Germane.

Cuvinte încrucișate
ORIZONTAL:

l)Inaintaș In echipa de 
fotbal campioană a R.P.R. 
2) O tnttlnește cite odată 
balonul... — O consoană 
repetată. — Comună prin 
Tlrnava Mare. 3) Actuala 
competiție de fotbal din 
țara noastră. 4) Plantă din 
care se extrage indigoul.
— Partea superioară a u- 
nei coloane (arhitectură).
5) 0 repriză de fotbal / — 
Un portar pe terenul de 
fotbal. — ...Și încă unul!
6) Echipă bucureșteană de 
fotbal — A urca tn clasa
ment. 7) Oraș In Germa
nia. — Calciu. — Nu inli
ne. — Ten. 8) Mijlocaș 
tn echtpa C.C.A. — ba 
luat vederea. 9) Pronume.
— t,Dinamo**, „Republicii** 
sau ,,23 August**. 10) A 
îndoi. — Epocă. — II mo
difică fiecare gol! 11) Ttrg
— A porni hotărtt spre 
poarta echipei adverse. — 
A se ivi. 12) Dumnealor.
— A Invlrti. — Oficiul na
țional de turism. 13) Po-

Incă un gol!!

Problema nr. 31
Inedită 

VIRGIL NESTORESCU 
București

1) Va începe toamna și 
se va termina primăvara 
(pl.) 2) Jucători tehnici, 
cu viteză etc. — Echipa 
de fotbal din Ploești. 3) 
Fotbaliști cu.., banderolă.
— Insulă lingă Marsilia. 
4) Nu scrisă. — Baraj e- 
giptean în construire. 5) 
Plantă alimentară. — Ni
na Diaconescu. — Ivit. — 
Jumătate de pantalon. 6) 
Soare pe Nil. — Aicea. — 
Popor din Orientul Mijlo
ciu. 7) Loc pentru specta
torii Intllnirilor de fotbal.
— A distinge în mod deo
sebit pe sportivii fruntași. 
8) Club sportiv fruntaș la 
fotbal, volei etc. — Sur
prins. 9) In prezent. — 
Diftong. — Pronume. 10) 
Cîteodată pe ea este servit 
cite un goli — Talentat 
fotbalist pe teren și pe.z. 
scenă. — Un fotbalist 
fruntaș. 11} Se pot încurca
— Alifie. — Fotbalul, de 
exemplu, 12) Un jucător 
lipsit de calm. — Fac par
te din echipamentul fot
baliștilor. 13) Măsură chi

neză. — Nu vorbesc 
pe teren. — Ceată. 
14) Ar trebui să fie 
cel mai combativ com- 
oartiment al echipei.
Cuvinte rare: Assuan.

IOAN PASCAL

Mat in 2 mutări
Alb; Rbl, Dc2, Td3, Nd7, Ngl. 
Negru ; Rc4, Pb4, c3, e6.

Nu va fi ușoară găsirea „cheli" 
acestei probleme dacă prin ea 
veți intenționa un mat. Mai bine 
creați pentru negru o asemenea 
poziție în care să piardă la a doua 
mutare numai pentru că trebuie... 
să mute.

Marile competiții, campionatul mondial etc. cu fră
mântările și încercările inerente unor astfel de eveni
mente sport.ve, au rămas undeva în urmă, ofe- 
rindu-le jucătorilor de tenis de masă o „va
canță** calmă, cu plăcute și... neplăcute aduceri a- 
minte. într-o astfel de ambianță, întreruptă puțin de 
întrecerile pentru desemnarea campionilor de tenis 
de masă ai țării, mi s-a părut interesantă o convor
bire cu maestra emerită a sportului Ella Zeller, 
despre unele probleme ~~âld~~ăcestui sport. Pentru 
aceasta am vizitat-o zilele trecute pe Ella 
Zeller in timpul primului, în simpatica ei lo
cuință din blocul Wilson. Tocmai se întor
sese de la muncă. Desigur, m-am interesat 
în primul rîrtd ce face ea acum; care ti 
sînt problemele la ordinea zilei. Ella Zelle- conduce 
școala de tineret de tenis de masă cu 30 de copii 
care s-au remarcat cu ocazia ret entului concurs pen
tru elevi și pionieri ținut tn sala Floreasca Cursurile 
acestei școli sportive au loc de trei ori pe săptamină 
ș» se urmărește atît pregătirea teoretică- cît și pre* 
gătirea practică. A fost, aleasă și sala: e vorba de 
sala fostului Minister al energiei electrice unde 
se.-instalează 4—5 mese, Ella Zeller îmi indică pe 
cei mai talentați elevi ai săi: Hutter Dorel și fra
tele său Sorel apoi Alexandru Popescu, Dan Rădu- 
lescu, Tudor Zamfir eseu. Dintre fete, „speranța** nu
mărul / a școlii pare a fi... Miki Rozeanu, fiica An
gelică! Rozeanu Popa Dana și lonescu. Geta se a- 
nunță de asemenea concurente serioase pentru „pale
ta** nr. 1 a țării, desigur, aceasta peste cinci-șase ani...

Nu mi-a părut rău de timpul cheltuit cu discutarea 
acestor luvrurL De altfel, întreaga convorbire cu 
Ella Zeller mi-a confirmat ‘ convingerea, că pro
blema principală in tenisul nostru de masă este 
răspindirea mai largă a acestui sport fn rîndul co
piilor și al tineretului.

De :e tenisul de masă nu este mai răspîndit ? 
De ce avem numai un număr de 7—8 jucători con- 

I cu renume, și apoi urmează-diferența de
...

In republica Peru au fost 
descoperite urmele unui zid a- 
semănător cu celebrul zid chi
nezesc, care datează de prin 
secolul XV! î.e.n. Zidul, avînd 
o lungime de 300 km., este 
construit numai din teracotă; 
el începe la izvoarele rîului 
Rido De Sana și se termină 
în apropierea capitalei repu
blicii Peru, orașul Lima. Fă- 
cîndu-se cercetări mai amă
nunțite s-a stabilit că din dis
tanță in distanță el era pre
văzut cu fortărețe rotunde, u- 
nele avînd o suprafață de 6000 
m.p. și putînd adăposti aproa
pe o garnizoană întreagă.

Comitetul internațional In
stituit pentru aniversarea ma. 
relui savant Charles Darwin a 
stabilit un colectiv de savanți 
care vor întreprinde o expedi
ție pe drumurile pe care le-a 
străbătut în urmă cu 100 de 
ani marele naturalist Expedi
ția va stabili cu precizie dru
murile străbătute de Darwin 
in toată perioada cit a cnles i 
datele privitoare la teoria evo- • 
luției.

VENEȚIA
Orientului Îndepărtat

București-Praga-Zurich.Roma- 
Atena-Abadam-Caraci-Calcutta și 
în sfîrșit după 46 ore de zbor 
— Bangkok, Capitala Tailandei. 
Cvadrimotorul societății S.A.S. 
(Societatea Scandinavă de A- 
viație) aterizează lin pe aerodro
mul modern al Bangkokului.

Cu o oarecare stringere de Ini
mă dar în același timp cu bucu
rie mă despart de colosala pasă
re metalică care mi-a fost aproa
pe două zile casă. Pasagerii 
nerăbdători își caută cînd baga
jele. cind pașapoartele și uneori 
chiar și pe tovarășii lor de drum. 
Portul deosebit de pestriț ai oa
menilor, dar mai ales culoarea 
mai închisă a tenului lor, te face 

I să-fi dai seama că ești în Orient 
și încă in cel îndepărtat. Bărbații 
tailandezi sînt de statură mijlo
cie, bine legați, mușchiuloși și 

i deosebit de îngrijit îmbrăcaț:. 
! Majoritatea lor poartă costume 
! albe. Femeile sînt frumoase, deli
cate, aș putea spune fragile și cu 
mult gust in alegerea îmbrăcă- 
minții.

După ce au luat sfîrșit formali- 
• tâțile vamale rtlă pregăteam să 

plec în oraș. Aerogara se află la 
30 km. de oraș. Nu știam pentru 

Lcare hotel aveam camera reținută

Note de călătorie
și începui să mă informez pe toa
te căile posibile. Dar toate încer
cările mele rămîn fără rezultat, 
deși sînt sprijinit de o tailandeză 
foarte serviabilă. Oboseala, căl
dura și setea, care de la bun în
ceput te aduc la disperare, ma 
fac să renunț la hotel, cînd deo
dată îmi vine o idee salvatoare. 
Ce ar fi să întrebăm poliția ? 
Tailandeza cea serviabilă pune 
mina pe telefon și cu ochii radioși 
de speranță formează numărul 
poliției. Răspunsul fu căpătat 
prompt: călătorul romîn, hotel 
Erewan, camera 449. Ne urcăm în 
mașina S.A.S. și pornim spre
hotel.

Iată că au și apărut primele a- 
șezări omenești. Sînt lacustre, 
case pe piloni înconjurate de 
toate părfle de apă. O punte în
gustă face legătura cu uscatul. 
Dar pe măsură ce ne apropiam 
de oraș apare și uscatul, apar 
case din cărămizi cu acoperișul 
țuguiat în formă de limbă de fla
cără, caracteristica arhitecturii 
tailandeze.

Intrînd în oraș, prima Impre
sie care mă izbește este faptul că 
toată viața familiilor se desfășoa
ră pe stradă, în fața casei, inclu
siv gătitul mîncării. Explicația a- 
cestui fenomen constă în lipsa 
spațiului. Căsuțele din lemn ser
vesc doar pentru dormit; ele nu 
au mobilier. Bucătăria este stra
da încăpătoare.

Glasul deosebit de melodios al 
simpaticei tailandeze din autobu
sul S.A.S. mă eliberează din pri- 
zionieratul noianului de impresii; 
ea începe să mă lămurească că 
hotelul Erewan este încă în cons
trucție și că va fi cel mai frumos 
și luxos hotel din tot Orientul 
îndepărtat, din Sud-Estul asiatic. 
Sînt nespus de încîntat în ceea 
ce privește această perspectivă, 
dar îndrăznesc să întreb dacă a- 
cum se poate deja dormi la ho
telul acesta ca din povești. Răs
punsul a întîrziat să vină. Intre 
timp, pe măsură ce ne apropiam

Uimitoarea galerie umană
A UNUI SCULPTOR

Pâtnmzînd în atelierul sculpto
rului Mihail Gherasimov, ai im
presia că sute de perechi de ochi 
se concentrează asupra ta. Pe rin
ei uri pesfirșite de etajere, capete 
și busturi de toate mărimile și 
toate formele tapisează pereții 
inalți ai atelierului. Ochii sînt insa 
reci și modelele care au prilejuit 
toată această impresionantă gale
rie de chipuri umane- au dispărut 
de mult de pe fața pămîntului. Și 
totuși, toate aceste sculpturi desfă-

Sculptorul Mihail Gherarimov în atelierul sau.

cîteva clase, bruscă, față de restul sportivilor? Un 
răspuns... administrativ ar putea fi acesta: trebuie 
amenajate mai multe săli in țară; lipsesc mingi. 
Foarte adevărat! Dar, mai există și-. un dar!

Ella Zeller afirmă: o țară nu se poate prezenta 
numai cu 7—8 jucători de valoare. Trebuie susținută 
o luptă pentru fiecare loc în echipa națională. Ar 
trebui înființate în țară centre de antrenament In 
unele localități cu tradiție tn tenisul de masă. 
Oradea, Tg. Mureș, Cluj, Timișoara, iată localități 
care au dat elemente de real talent tenisului nostru 
de masă și de unde se mai pot obține încă multe 
„palete*' de valoare pentru reprezentativa țării.

M-am interesat ce se întîmplă in spatele acestei 
acalmii existente în tenisul de masă. Ella n-a fost 
pe deplin de acord cu „acalmia**. Mai bine zis n-a 
fost de acord cu acest termen. Ea mi-a vorbit despre 
activitatea ce se desfășoară in vederea corectării 
lipsurilor Semnalate cu prilejul campionatelor mon
diale. La ordinea zilei din nou: imprimarea unei 
iinii ofensive.

— Cerința aceasta era la modă in lotul nostru de 
tenis de masă și înainte de campionatele mondiale. 
Cum se face, că totuși s-a întîmplat.. ce s-a întîmplat ?

— Am fost surprinși la Stockholm de progresul 
atit de rapid al acestui sport. Anul trecut am ciștigat 
la jucătoarele japoneze prin defensivă. Speram, ce-i 
drepț, că anul acesta va fi mai greu, dar că totuși 
vom învinge. Acum punem accent pe pregătirea fi
zică. Tenisul de masă se joacă în forță. Se cere 
multă mobilitate, rezistență.

— Putem spera într-un reviriment al celor mai 
bune palete feminine din (ara noastră, într-un viitor 
apropiat ?

— Consider că acest lucru nu-i atît de simplu și 
cere timp.
— îi va trebui mult lui Angelica Rozeanu să re

vină la excelenta ei formă din anii trecuți?
— Angelica Rozeanu rămîne încă „prima vioară**. 

-Nu văd momentan pe cineva în ■ stare s-o înlocuiască

tn echipă și la dublul nostru, 
chiar fără a fi tn forma ei cea 
mai bună.

— Ce crezi că ne pregătește 
viitorul în domeniul tenisului fe
minin ?

— Pe același plan, cu pregătirea noastră, a celor 
consacrați de-acum, va trebui să lărgim lotul național. 
N-ar strica organizarea unui centru de antrenament 
pentru jucătorii care nu intră în lot, dar care pot fi 
susceptibili pentru reprezentativă.

Și Ella Zeller continuă:
Despre situația tenisului de masă feminin am vor

bit înainte. Ar trebui să mai adaog cîteva lucruri. Tn 
atenția noastră, pe primul loc, se află Golopența. Ea 
este jucătoarea „care vine**. Ea e sigură, posedă lo
vituri și dacă ar fi mai serioasă în concursuri ne-ar 
da mari speranțe. Mariana Barasch, deși talentată, 
nu este destul de iute, de dinamică,

— Ce ai putea să ne spui despre complectările teh
nice ce urmează să le faceți pentru imprimarea unei 
concepții mai ofensive de joc și care sînt perspectivele 
imediate.

— Din fericire, se pare că această concepție a în
vins, în sfîrșit. — Campionatele mondiale anuale și 
necesitatea de a ne păstra titlurile ne-au pus în si
tuația de a nu avea .curajul să facem modificări mari 
in tehnica și tactica noastră. De asemenea toți sînt 
de acord acum, atit la C.C.F.S., cît și noi jucătorii,, 
că primul lucru de făcut trebuie să fie creșterea 
unor noi elemente. Să vedem dacă ne vom ține de 
cuvînt... Poate că aceste schimbări nu vor duce la 
rezultate imediate. Aceasta nu înseamnă că renunțăm 
să mai obținem victorii internaționale în tenisul 
de masă...

Mi-am luat rămas bun de la Ella Zeller și înainte 
de a pleca, am privit colecția de cupe și daruri aduse 
de ea cu ocazia turneelor întreprinse tn lume. La 
loc de cinste — deasupra tuturor celorlalte — „tro
nează** o cupă puțin gălbejită. Ella mi-a spus totuși 
că ține cel mai mult la această cupă. A cucerit-o la 
vîrsfa de 13 ani, cînd a început să se afirme... în- 
vingînd într-un concurs pe cele mai bune senioare 
din Timișoara,

Ce repede au trecut zece ani.

jurate pe mii de ani ai istoriei 
și preistoriei sînt opera uqui sin
gur om.

Opera lui Mihail Gherasimov 
este unică în genul ei. Ea consti
tuie rezultatul unei vieți întregi 
dedicată studiului evoluției omului 
din cele mai vechi timpuri și 
pînă astăzi. De peste 30 de ani, 
sute de busturi reprezentînd toate 
fazele transformării lui „Homo sa
piens* ‘ de Ia antropoid și pînă la 
omul zilelor noastre, au ieșit din 
mîinile încercate ale lui Gherasi
mov. Pentru aceasta a fost nevoie 
de o muncă titanică. Pornind de 
la rămășițele de cranii descoperite 
de arheologi, Gherasimov a re
constituit încetul cu încetul, înfă
țișarea exactă a omului fiecărei 
epoci.

A fost nevoie de ani îndelun
gați, de pregătiri minuțioase. An
tropologia, anatomia umană și 
animală și sculptura s-au desăvîr- 
șit simultan în uriașul bagaj de 
cunoștințe ale savantului sovietic* 
Cu ajutorul resturilor de oseminte 
păstrate de Ia animalele preistori
ce, Gherasimov a reconstituit 
sculpturi în mărime naturală ale 
faunei de altădată. Pe această cale 
sculptorul își însușește elementele 
fundamentale în cunoașterea evo
luției scheletului și posibilitatea 
reconstituirii aspectului exterior al 
ființelor dispărute de multe sute 
sau mii de ani cu ajutorul a nu
mai cîteva fragmente de oase.

Galeria umană reconstituită de 
Mihail Gherasimov a fost îndelung 
studiată de numeroși alți savanți. 
S-au făcut nenumărate comparații 
cu picturi și fresce existând din 
cele mai vechi timpuri, care nu 
erau cunoscute de Gherasimov în 
momentul în care își realizase ope
rele. Concluziile confirmă reușita 
științifică a operii sculptorului so
vietic care a depășit cu mult tot 
ceea ce se realizase pînă acum 
în acest domeniu.

a
Chera simov
umanăTn clișee: Galeria 

sculptorului Mihail 
acoperă o perioadă îndelungata, de 
la antropoizi și pînă în zilele noa
stre. Pe treapta inferioară a scă
rii evolutive stă sinantropul, care 
asemănător antropoidului, umbla 
în două picioare și cunoștea fa
bricarea celor mai simple unelte 
de piatră (1). Planeta noastră își 
contâriua evoluția și ajungem în 
epoca de fier. Este timpul omului 
din Neandertal, astfel denumit 
după locul în care au fost desco
perite pentru prima oară în 1856 
urme ale existenței sale. Un alt 
schelet din aceeași epocă a fost 
descoperit de savantul sovietic A. 
Okladnikov în Uzbekistan. Pe baza 
oaselor găsite de Okladnikov, 
sculptorul Gherasimov a reconsti
tuit aspectul omului timpului 
(2). Acum 20 de ani, arheologii so
vietici au descoperit în grota Mu- 
sak-Koba din Crimeca schelete 
aparținînd așa-numiților oameni 
din Cromagnon, despre care se știe 
— conform picturilor găsite pe pe
reții peșterilor — că erau mari 
vînători de mamuți. Chipul fidel 
reconstituit de Gherasimov arată 
că acești oameni au pierdut com
plect trăsăturile antropoidului (3). 
Și mai aproape de noi par chipu
rile reconstituite după scheletele 
epocii de piatră, descoperite în 
anul 1946 în regiunea Gorki. 
Sculptorul Gherasimov a realizat 
acest chip de femeie avînd drept 
model numai un fragment de cra
niu (4). Timpul uneltelor și arme
lor de piatră și de os a trecut. 
Obiectele de bronz și fier se gene
ralizează. In a doua jumătate a ce
lui de-al doilea mileniu înaintea 
erei noastre, pădurile din Europa 
occidentală sînt populate de răz
boinici nomazi care prelucrează 
metalul și cresc animale în sco
puri domestice. Chipul acestora a 
fost astfel reconstituit de Ghera
simov (5).

M. ZONIS

Imbrăcămin- 
combinată 

două piese 
atît sarafa- 

care per- 
e varietate 

de bluze și pu
lovere, cît și 
fusta și bluza 
— este practică, 
tinerească și 
mereu la modă.

In stînga : un 
model de sara
fan cu guler res- 
frînt pe umeri, 
închis în față 
pînă mai jos de 
talie cu patru 
nasturi.

In dreapta: o 
bluză în dungi 
la o fustă de 
culoare asor-
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de faimosul hotel, văd că numă
rul polițiștilor este în continuă 
creștere, polițiști pe jos, călare, 
cu motocicleta, cu mașini specia
le dotate cu posturi de radio e- 
misie recepție. Simpatica tailan
deză observă mirarea de pe fața 
mea precum și a tovarășilor mei 
și zîmbește încercînd să ocoleas
că astfel o nouă întrebare la care 
ea să ezite să răspundă. Dar în- 
sfîrșit apare hotelul. Steaguri, 
fanfară militară, mașini luxoase. 
Acuma îmi dau seama că soseam 
tocmai la timp, peste cîteva mi
nute — la orele 11 fix, se va 
inaugura hotelul Erewan, în pre
zența feld-mareșalului Pibul Son- 
gram, primul ministru al Tailan- 
dei.

Pe străzi e o forfotă mare. 
Toată lumea vinde ceva, își ofe
ră marfa. Prăvăliile nu au vitri
ne, nici uși ; prăvălia este în a- 
celași timp și casa omului,

După cît am observat oficiile 
de turism de acolo dau mare im
portanță reclamei trecînd prin
tre lucrurile celebre ale Bang- 
kokului și „piața plutitoare". 
Intr-adevăr, pe rîul 'Menam, 
pe o porțiune însemnată, băr
cile sînt atît de înghesuite 
îneît acoperă complect apa. Mii» 
zeci de mii de oameni, locuiesc în 
aceste bărci, mulți dintre ei se 
nasc, trăiesc, lucrează și mor în 
aceste bărci. Dar ce am văzut a- 
colo mă face să cred că „piața 
plutitoare" ar trebui să se nu
mească „mizeria plutitoare".

Zilele se scurgeau cu o repe
ziciune uimitoare. Ne-am obișnuit 
cu căldura și cu mirosurile. Din 
păcate vremea scurtă petrecută 
la Bangkok nu mi-a permis să 
vizitez toate lucrurile interesante 
ce se pot vedea la Bangkok. 
Bangkokul are mai multe sute de 
pagode dintre cele mai frumoase. 
Am văzut un număr emoționant 
de statui ale lui Budha (budhis- 
mul este religia dominantă în 
Tailanda), în cele mai variate 
înfățișări.

Iată că a sosit șl ziua plecării. 
Cînd a venit mașina să ne ducă 
la aeroport mi s-a părut că nu 
am văzut nimic din Bangkok. Aș 
mai fi avut nevoie de încă cel 
puțin zece zile ca să mai pot vi
zita alte lucruri interesante ale 
Veneției Orientului îndepărtat 
cum ar fi, de pildă, crescătoria 
de șerpi veninoși, universitatea 
„Chulalungkorn" etc.

RADU E. RADU
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