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Proletari din toate țările, uniți*vă!

Razele „"ama” 
în ajutorul 

constructorilor de nave
. 1 In ultimii ani, Ia Șantierele 
(i navale din. Tr. Severin sudura 
j a devenit principalul mijloc 

de asamblare a corpului vase-
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Lucrările Congresului național 
de științe medicale din R.P.R.

lor. ’ ’ |
Metoda folosită însă pînă a- < 

cam nu dă întotdeauna tehni- 1 
cienilor posibilitatea să desco- 1 
pere defectele din structura in
ternă a sudurii, in specia! la 
nodurile și cusăturile de im
portanță mai mare.

Pentru viitor, dintre meto
dele științifice folosite in de- 
fectoscopia metalelor, a fost a- 
leasă aceea care permite folo
sirea radiațiilor gama, ca fiind 
cea mai bună și mai eficace, 
în acest scop, la începutul a- 
cestui an șantierul a fost do
tat cu un defectoscop „ga
ma", ușor transportabil la 
locurile de muncă. Acesta va 
utiliza ca sursă de radiații ga
ma, substanțe radioactive și a- 
nume un izotop al cobaltului. 
Sursa de radiații este păstrată 
într-un conteiner de plumb.

Aparatul este înzestrat cu 
filme introduse în casete spe
ciale, pe care vor fi gamagra- 
fiate cele mai importante pă4i 
ale sudurii navale, mecanismele 
care lucrează sub presiune, cal- 

rezervoare, T 

i
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Un punct pe hartă
Oancea E campanie.. Au

zare

luat 
l-au

la

i darine, hidrofoare,
/ tuburi etc.
/ De asemenea, în
* cestui an, șantierul va mn 

F înzestrat cu nn alt aparat vu
* cobalt, care va fi intrebuințat 
J la descoperirea defectelor din 
’ piesele de oțel și fontă groase 
’ pînă la 200 mm.

tuni nwuuw va 11 invrwin- 
J țață Inginerului Stoian Solo- 
J mon, care a (ost trimis pentru 
J specializare la Institutul de fi- 
{ zică atomică al Academiei 
{ R.P.R.
{ GH. SOCOTEANU

cursul 
va mai fi 

t cu

Mînuirea și folosirea apara
turii atomice va fi incredin-

Un cazan minune

!
Un deosebit interes îl pre
zintă diferitele tipuri de utilaj 
industrial, ce vor fi realizate 
în cursul acestui an. Va in
tra în producție generato

rul cu aburi tip „Trai an 
F Vuia* cu debit de 1 tonă a- 
F bar/oră, proiectat de an colec- 
| tiv de cercetători științifici de 

la Institutul de Energetică al
j Academiei R.P.R.
r Generatorul de aburi tip 
J ..Traian Vuia" reprezintă o

înaltă realizare în domeniul 
producerii aburilor, deoarece 
comparat cu tipurile de **a- 
zane fabricate în trecut, a- 
cesta prezintă avantaje tehnico- 
economice dovedite. La aceeași 
capacitate, an generator de 
aburi „Traian Vaia“ cîntărește 
o tonă, iar un cazan obișnuit 
10 tone. Pe lingă economia de 
materiale, nou) tip de generator 
de aburi lucrează cu un ran-

[ dament superior.

f
I
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Drumurile din Bărăgan slnt 
întinse, parcă îngropate în iar
bă. Unul dintre ele alunecă prin
tre plantații și g'ine. ocolește 
case și păduri mereu mai îngust 
și mai aspru și se oprește deo
dată. parcă ajuns la canătul pu
terilor undeva, lntr-o învălmă
șeală de case de sălci mi și an
tene de radio. La capătul celă
lalt a rămas pierdută In 
Brăila Aici e Oancea.

E primăvară Oamenii au 
de mult cu asalt timpul
răscolit cu plugul. Și astăzi se 
duc Intr-acolo. Jumătate din ei 
au înconjurat jumătatea de timp 
ce revine „colectivei**. Tot ce 
fac ei acum a fost fixat lntr-o 
formulă absolut cuprinzătoare: 
„Campania agricolă de primă
vară* Pentru că aici, ca peste 
tot. primele și capitalele opera
ții ce se fac tn lucrarea pămin- 
tului concentrează parcă toată 
febrilitatea, toată atenția între
gului an agricol. Atîta concentra
re au produs muncile acestea. In
cit atunci, clnd s-a sfirșit epoca 
Intîia, colectiviștii din Oancea 
lichidaseră de șase zile tot ce le 
revenea din această primă etapă 
a campaniei.

Termometrul înfipt tn pămint 
se ridicase pînă aproape la 8 gra
de, iar colectiviștii, socotitorul și 
chiar președintele Gheorghe Ion 
Ion, stăteau și ptndeau cu coada 
ochiului spre ciulini și pruni. A 
doua zi aveau să explodeze mii 
de flori albe și roșietice A doua 
zi. „mezinul** brigăzii de trac
toriști avea să se scoale de dimi
neață și să plece In timp, tocmai 
aproape la Latinu.

— Un de pleci Cristache ?
— Să discuiesc și să semăn 

porumb f
— Șl tind te întorci?
— Clnd o să termin. Peste o 

săptămină...
— Și unde dormi ?
— La sora lu* tovarășa' preșe

dinte care-t măritată In Latinu. 
Mi-a dat el un bilet. Scoate bi
letul și-l citește: ..Dragă soră, 
băiatul ăsta care-ți aduce bile
tul e tovarășul Cristache Calu. 
tractorist la noi la gospodărie. 
Are de discuit niște loc și de 
semănat porumb lingă apa Bu
zăului și n-are unde dormi. Te 
rog pe tine să-l adăpostești 1**.

Altfel Cristache ar fi trebuit 
să vină in fiecare seară 7 kilo
metri pînă la Oancea. Cine are

Gospodăria i-a ales pe ei 
muncile de cea mai mare impor
tanță. Ei sint conducători de a- 
telaje, ei duc greul la Insămîn- 
țări. încrederea asta și-au ciști- 
gat-o nu chiar așa cu una, cu 
două. Secretarul organizației 
U.T.M. mi-a povestit multe in- 
timplări despre munca tinerilor 
colectiviști. în primăvara asta ei 
și-au mai luat o răspundere. 
S-au dus, au umblat pe la sfat, 
pe la 
pătat 
mință 
și au 
porumb hibrid. Așteptau 
timpul prielnic ca să insămințe- 
ze porumb hibrid pe teren irigat. 
„O să iasă „ceva a-ntiia** 
Ion Calu, secretarul, E 
despre lotul f- estivalului.

Și președintele știe de 
să-i încurajeze Nu scapă ziarist 
ori delegat de la U.T.M. pe care 
să nu-l tragă deoparte și să-i 
spună: „Avem aici In gospodă
rie niște tineri care muncesc ca 
leii. Unul e Ion Calu, al doilea 
Mănăilă Lupu. al treilea Șerban 
Codrescu al patrulea Valeriu 
Podaru, al cincilea...**

Am și eu lista complectă. Prin
cipalul este insă că acum, in 
această campanie, tinerii colecti
viști din Oancea s-au dovedit ca 
și altă dată: harnici, entuziaști, 
grijulii față de viitorul colectivei 
și al lor. O campanie poate dez-

acuma chef să piardă atîta timp 
și atîta combustibil ?

E campaniei Poate mai mult 
detit alții tractoriștii trăiesc din 
olin frenezia și nevoile „campa
niei**.

Am văzut tn alte părți oa
meni disperați și nemaiștiind 
unde le e capul de t'eburi. La 
0 gospodărie colectivă am văzut 
un președinte care se ollngea 
de amețeli și de insomnie din 
cauza campaniei de primăvară. 
Calmul lui Gheorghe Ion Ion e 
de-a dreptul de invidiat. Nimic nu 
e alarmant, nimic nu îngrijorează 
pentrucă el n-a uitat niciodată 
nimic, n-a lăsat deoparte nimic. 
De altfel, calmul președintelui se 
potrivește cum nu se poate mai 
bine cu caracterul campaniei de 
primăvară. Nu se poate imagina 
muncă mai pașnică, mai senină, 
decît această străduință de a 
crește roadele timpului pentru 
popor. De aceea calmul unui om 
nici nu te surprinde, el se inte
grează perfect in activitatea pre
zentă.

Vedeți acolo departe întinde
rea aceea de pămint ? Sînt 10 
hectare. Trece pe lingă ele apa 
Buzăului. De aici nu se vede 
apa Buzăului detit dacă te urci 
în turlă. Acolo, din pămîntul a- 
cela, va răsări o pădure de po
rumb cum rar se poate vedea. 
Porumbul va fi irigat și tocmai 
acesta este motivul care ne face 
să credem că va crește teribil. 
_ Sounea președintele Gheorghe ^ălui ' de.a.ntresui "caracterul

1- /nu /«ri nnrrtnful .Arneiil °
oamenilor...

MIHAI CARANFIL

Ion Ion că „pămîntul, săracul, 
l(i dă și el cit it dai**. Poate și 
de aceea gospodăria colectivă 
din Oancea e atît de bogată, cu 
toate că n-are nici prea mult 
pămint, nici prea bun Ce e 
drept, aici se consumă ceva mai 
multă chibzuință, Glndiți-vă cit 
drum face Buzăul nestingherit 
pină prin părțile astea, și tocmai 
aici s-au găsit niște oameni să-l 
soarbă pe țevi și să-l împrăștie 
pe brazde.

Treaba asta o fac mal cu sea
mă tinerii colectiviști.

Stnt tn gospodărie 30 de ti
neri, dintre care 18 utemiști.

președintele Ion și au că- 
2 hectare de pămint. Să- 
au strins unii de la alții 
schimbat-o cu sămința d3 

și ei

— zice 
vorba

minune

La laboratorul de chimie al 
uzinelor „23 August*4 din 
Capitală se desfășoară o ac
tivitate rodnică.

Inginerul Anca Prisăcaru 
a obfinut rezultate de seamă 
in munca din laborator.

în fotografie: O un aspect din 
timpul lucrului.

Foto:

terminat 
însămînțatul 
porumbului

* »♦♦♦♦<
♦ ♦
♦ Toate gospodăriile agricole* 
4 de stat din trustul de aprovi- *
♦ zionare al Capitalei și 19 gos->
♦ podarii de stat din regiunea ♦ 
4 București au terminat insă- *
♦ mințarea porumbului. In aces- ♦
♦ te unități s-a insămințat anul ♦ 
4 acesta cu porumb o suprafață *
♦ de peste 14.000 ha., cu aproa-4 
4 pe 1.000 ha. mai mult decît*
♦ au avut planificat. Cele mai;
♦ mari suprafețe peste plan J
♦ le-au insămințat G.A.S.-urile ♦ 
4 Călărași, Mărcuiești, Braga- ♦
♦ diru și Bălteni. *
J Gospodăriile de stat din re-*
♦ giunea București au insămin-* 
J țat cu porumb 2.300 ha. tere- *
♦ nuri irigate. 4
♦ Acum muncitorii din gospo- ♦
♦ dăriile de stat insămințează J 
4 ultimele suprafețe cu furaje și ♦
♦ pregătesc mașinile pentru «n-J 
ț ceperea lucrărilor de întreține- J
♦ re a culturilor prășitoare. ♦

Roadele muncii 
laolaltă

Colectivistul Iaia Mamut din 
satul Izvora Mare, raionul Med
gidia, s-a mutat de curînd într-o 
casă nouă pe care și-a construit-o 
din cîștigurile ce i-au revenit în 
gospodăria colectivă. Asemenea 
lui Iaia Mamut și-au schimbat, 
viața mulți locuitori din satele do
brogene, care au început să-și 
muncească laolaltă pămîntul, cu 
mijloace mecanizate. Din anul 
1950 și pînă în prezent, peste 
12.500 de familii de colectiviști 
din regiunea Constanța și-au con
struit case noi, ceea ce nu s-a pe
trecut în satele dobrogene nici în 
20 de ani de guvernare burghezo- 
moșierească. Totodată aproape 
5.000 colectiviști din regiune și-au 
cumpărat aparate de radio, iar 
alte 2.000 familii de colectiviști 
și-au instalat în casă lumină elec
trică.

(Agerpres)

La închiderea concursului „Olimpiada tinerilor 
matematicieni și fizicieni0

Stăpînitorii cifrelor, 
cuceritorii științei...

De multe ori m-atn gtndit câ 
egile (izicii, calculele complicate 
ale matematicilor, privite din a- 
ară, cu ochi de spectator, par a 
fi lipsite de poezie. Slnt sufici- 
■nte, insă, citeva zeci de minute 
petrecute în mijlocul celor care 
e stăpînesc ți muncesc continuu 
pentru a ți le însuți, ca să ln(e- 
egi că te pofi înșela.

Olimpiada din anul acesta a 
inerilor matematicieni și fizici- 
mi a luat sfirșit. Intrat în tra- 
iitia tineretului studios, acest 
oncurs Înregistra ca participant! 
n anii 1902-1948 Intre 14 40 
‘levi An de an numărul lor a 
:rescut, ajungind acum, la cel de 
ii 38 lea concurs pe tară, la 
’0.887 elevi înscriși in prima e- 
apă. Și fără prea multe comen- 
arii, cifrele relatate mai sus au 
jarul de a te convinge din plin.

După săptămini de muncă in
to! dată, după multiple și rigu- 
oase examinări, in etapa finală 
ie la București s au prezentat 
292 de elevi din 53 de localități 
.le țării. Încă o dată, acești elevi 
;e infruntă în lupta pe tărîmul 
mnoștintelor. De astă dată, deși 
nai putini, lupta este mai grea : 
se dă intre cei mai buni elevi din 
ntreaga tară. înconjurați de 
grija profesorilor și... emoția co
legilor lor, cei 292 de elevi slnt 
arași absorbiți în adîncirea legi
lor fizicii și calculelor matemati
ci. Examenul a luat sfirșit; nu 
insă și emoțiile Juriul va hotărî 
care dintre cei buni sint cei mai 
buni. In sală, emoționați sint nu 
mimai elevii, ci „și profesorii, pă
rinții...

Acad prof. Gr. Moisil, preșe
dintele Societății de fizico mate- 
matici, vorbește cu căldură des
pre succesele acestor micuți dar 
mari îndrăgostiți, viitori membri 
ai nobilei gărzi a celor care ițt

vor dedica viața științei. Emo
ționante, pline de căldură și 
simplitate slnt cuvintele acad 
prof. Gr. Moisil care vorbește des
pre marile biruințe ale tehnicii 
moderne, care cer cadre temeinic 
pregătite in științele fizico-mate- 
matice. Cuvintele profesorului au 
darul să anuleze încă o dată im
presia primă de arid și inacce
sibil...

Lucrările finale ale Olimpia
dei primesc și salutul Comitetului 
Central al U.T.M, felicitările și 
apelul organizației noastre către 
toti elevii tării noastre de a în
văța cu slrguintă, temeinic, pen
tru a deveni cadre bine pregă
tite.

Deși numărul premiantilor — 
27 premii și 12 mențiuni la mate
matică și 20 premii și 14 menți
uni la fizică — a fost anunțai, 
emoțiile concurentilor n-au înce
tat. Slnt doar transformate In- 
tr-o clipă in emoții artistice In 
fata minunatului program dat tn 
cinstea lor de brigada de clntece 
și dansuri populare a Ansamblu
lui artistic al C.C. al UT.M.

In încheierea festivității, s au 
înminat diverse premii și diplo
me de merit elevilor Panaitopol 
Laurentiu, Gheorghe Cezar, Priș- 
că Virgil. Ceapîru Mihai, Piriu 
Mariana. Hotăran Andronic, Ște
fan Josefa și altora

Festivitatea închiderii Olimpi
adei a vorbit din plin despre e- 
motia și bucuria cu care au pri
mit elevii tării noastre acest al 
38 lea concurs, a vorbit din plin 
despre modul tn care elevii noștri 
înțeleg că prin însușirea temei
nică a fizicii și matematicii pot 
dobtndi o calificare tehnică su
perioară.

FL. DANCIU

S. STEINER

In cinstea
Duminică a avut loc la Orașul 

Stalin, in sala cinematografului 
„Maxim Gorki" „duminica cin. 
tecului și dansului" organizată 
de consiliul sindical local in 
cinstea celui de-al 6-lea Festival 
Mondial al Tineretului șl Stu
denților de la Moscova.

Programul artistic a fost sus- 
ținut de cele mai bune coru'i. or
chestre și echipe de dansuri

Festivalului
romtne, maghiare și germane de 
la întreprinderile „Steagul 
Roșu". „Tractorul", „Metrom", 
precum și de colectivele Scolii 
populare de artă. Filarmonicii de 
stat „Gheorghe Dima" și Teatru
lui de Stat de Operetă. La reuși
ta programului șl-a dat con
cursul și Ansamblul de clntece 
și dansuri al M.A.I.

Un aspect de la ședința de deschidere a Congresului.

1938 la 10 149 în 1956. Invingînd 
deopotrivă greutățile și lipsurile 
de la inceput, regimul nostru a 
creat unități noi, sporind numărul 
paturilor de asistență medicală 
de la 34.700 la 131.000. iar al me
dicilor de la 8.234 în 1938 la 
21.919 în 1956, revenind 
în felul acesta, un medic 
locuitori.

Conștiința 
noastre ne dă 
permanentă a 
vernului pentru sănătatea și bu
năstarea poporului — ne întăreș
te încrederea in opera de cons
truire a socialismului 
noastră44.

La 5 mai s-au deschis la Bucu
rești lucrările primului Congres 
național de științe medicale din 
Republica Populară Romînă.

La Congres iau parte peste 
1000 de oameni de știință, pro- 

; fesori. medici de toate specialită. 
; tile, conducători de instituții sa
nitare din întreaga tară.

De asemenea, la lucrări parti
cipă fruntași ai vieții științifice 
medicale din: Marea Britanie, 
Belg:a, R P. Bulgaria, Canada, R. 
Cehoslovacă, R P Chineză. R.P D. 
Coreeană, Danemarca, Finlanda, 
Franța, Grecia, Italia, R.P Mon
golă, R.P. Polonă, R.D Germană, 
R F. Germană, R.P.F. Iugoslavia, 
Siria, S.U.A., Suedia, Turcia, 
R.P Ungară. U R.S S-, Uruguay.

Ședința de deschidere a Con
gresului a avut loc în aula Fa
cultății de științe juridice.

La masa prezidiului au luat 
loc: acad. prof, dr C. 1. Parhon, 
președintele de onoare al Acade
miei R.P.R., Miron Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, acad. Șt. Milcu, 
secretar prim al Academiei R P R., 
acad. St. S Nicolau, președintele 
secției de științe medicale a Aca
demiei R.P.R., acad. M. Nasta, 
președintele Societății Științelor 
Medicale, academicienii : N Gh. 
Lupu, D. Combiescu, 1. Hațiega- 
nu, A Kreindler. A Moga, conf. 
dr. Voinea Marinescu, ministrul 
Sănătății și Prevederilor Sociale, 
dr. O. Belea, președintele C C. al 
Crucii Roșii a R.P R., prof Th. 
Burghele, membru corespondent 
al Academiei R.P R., rectorul In
stitutului medico farmaceutic din 
București, prof. T. Andrasovsky, 
rectorul Institutului medico-far- 
maceutic din Tg. Mureș, dr. Gh 
Crețeanu, rectorul Institutului de 
medicină din Iași, conf. C. Gh 
Dimitriu, rectorul institutului de 
perfecționare a medicilor și far
maciștilor, general maior medic 
D. Dumitrescu, prof. N loanid, 
prof. I .Țîrlea, conf. I. Foni.

Acad. prof. dr. C. I. Parhon. 
care a prezidat ședința, a rostit 
cuvîntul de deschidere.

Apoi acad. prof. dr. C. I. Par
hon a dat citire telegramei de sa
lut pe care dr. Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. a adre
sat-o Congresului.

Dr. Voinea Marinescu, ministrul 
Sănătății și Prevederilor Sociale 
a adus salutul guvernului R P.R., 
spunînd printre altele:

„Congresul național de științe 
medicale din Republica Populară 
Romînă reprezintă un prilej de 
afirmare a realizărilor științei me
dicale romînești în anii regimu
lui nostru de democrație popu
lară.

Dezvoltîndu-se pe baza lumi
noaselor tradiții materialiste ale 
medicinii romînești și pe însuși
rea creatoare a experienței sovie
tice și a învățăturii lui I. P. Pav
lov, realizările științei din țara 
noastră au cuprins o .mare varie
tate de probleme din cele mai im
portante.

Prețuim tn mod deosebit rolul 
pe care l-au avut și-l au în pre
zent oamenii noștri de știință in 
formarea noilor cadre de medici, 
atlt în institutele de cercetare cit 
și In cele de invățămlnt

Numărul studenților In medici
nă a crescut de la 3.600 cit era in

astăzi, 
la 802

munciiutilității 
forfe noi, iar grija 
Partidului și Gu-

in patria

★
Cuvîntul acad, prof 

vulescu, președintele __
R.P.R , care nu a putut participa 
la festivitate, a fost citit de. acad 
St. Milcu, secretar prim al Aca
demiei R.P R.

Acad. M Nasta, președintele 
Societății Științelor Medicale, a 
adus apoi Congresului salutul 
Societății

Congresul a fost apoi salutat din 
partea participanților străini, de 
dr. B. Schlesinger (Anglia), acad, 
prof, dr D. Anghelov (R P. Bul
garia), prof. dr. Wallace Graham 
(Canada), prof. dr. O. Teyschl 
(R Cehoslovacă), prof. dr. Cing 
Hui-lan (R.P. Chineză), prof. dr. 
J. Orskov (Danemarca), prof, dr.

Traian Să- 
Academiei

Foto: AGERPRES

P. Sorrel și prof. dr. G. Girard 
(Franța), dr. N. Oeconomos (Gre
cia), prof. dr. F. Magrassi (Ita
lia), dr. Dagzamaa Kegdenij (R.P. 
Mongolă), prof. dr. M. Gorski 
(R.P. Polonă), prof. dr. F. Jung 
(R.D. Germană), docent dr. F. 
Fiihner (R.F. Germană), dr. M. 
Soufi (Siria), prof. dr. A. B. Sabin 
(S.U.A.), dr K. I. Gurkan (Tur
cia), acad. prof. dr. P. G. Ser- 
gheev ■ (U.R.S.S.), prof. dr. M. 
Radivoje (R. P. F. Iugoslavia», 
acad. prof. dr. G. Ivanovicz (R.P. 
Ungară), dr Vidai 
(Uruguay), prof. dr. 
(Finlanda), prof. dr. 
(Suedia).

După pauză, acad.
S. Nicolau, președintele secției 
medicale a Academiei R..P R.. a 
prezentat raportul intitulat „Rea
lizările științifice medicale în 
Republica Populară Romînă*4.

Raportul, care reprezintă o 
amplă sinteză a trecutului medi- 
cinei romînești, a realizărilor 
științei și practicii medicale din 
tara noastră, a fost ascultat cu 
deosebit interes și subliniat cu 
puternice aplauze.

Beretervide 
K. Jărvinen 
Lars Strom

prof. dr. St.

Citiți rezumatul 
rapor lului 
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Discutarea îmbunătățirii
sistemului de salarizare

Tinerii sînt timizi?

Pledoarie antihibridă

Despre tinerii de la uzinele 
„Timpuri noi“ din Capitală am 
aflat de multe ori lucruri bune în 
legătură cu felul cum muncesc, 
cu realizările pe care le obțin în 
producție.

Pe acești tineri i-am întîlnit din 
nou cu prilejul unei consultări 
privind îmbunătățirea sistemului 
de salarizare.

Eram în secția prelucrătoare. 
Aici se adunaseră o bună parte din 
muncitorii și tehnicienii sectorului 
l. Conducerea sectorului a pre
zentat un referat cuprinzător, în 
care au fost analizate pe larg, cu 
exemple concrete de la locurile 
de muncă, lipsurile existente în 
ceea ce privește normarea și sala
rizarea. Arătînd deficientele exis
tente în actualul sistem de salari
zare, referatul a subliniat faptul că 
în urma stabilirii normelor pe baze 
tehnice, care țin seama de condi
țiile și posibilitățile concrete din 
fiecare Ioc de muncă, este necesar 
să se ia o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice, care să ducă la 
creșterea productivității muncii.

Mă așteptam ca tinerii de aici, 
ca în multe alte întreprinderi, să 
vină cu propuneri pentru îmbună
tățirea sistemului de salarizare, 
cu sugestii cu caracter tehnico, 
organizatoric — pentru mai buna 
organizare a muncii, aprovizio
narea la timp a fiecărui loc de 
muncă în vederea mecanizării etc.

Aflasem încă mai înainte despre 
unele manifestări formale în legă
tură cu cursurile de calificare, des
pre faptul că propunerile făcute 
de muncitori nu sînt întotdeauna

rezolvate în mod operativ, despre 
greutățile pe care ei le au din pri
cină că pietrele de polizor sînt ade
sea de proastă calitate, lucru care 
face să se piardă mult timp la as
cuțitul cuțitelor, și altele. Soco
team că în jurul fiecărei probleme 
se vor încinge discuții.

Deși în sală se aflau numeroși 
tineri, totuși nici unul n-a luat cu
vîntul.

Faptul că tinerii muncitori de la 
„Timpuri noi“ nu și-au spus păre
rea într o chestiune atît de impor
tantă, nu se datorește timidi
tății lor. Oamenilor nu li s-a expli
cat din timp că ceea ce se cere de 
la dînșii nu este să ia cunoștință 
de referat, ci, în primul rînd, sa 
vină cu idei proprii, cu propuneri 
constructive. Comitetul organizației 
de bază U.T.M. a lăsat problemele 
de salarizare și normare doar în 
grija sindicatului, nu s-a îngrijit de 
atragerea tinerilor în prezentarea 
de propuneri, n-a discutat cu tine
rii, nu i-a îndrumat.

E necesar ca în toate întreprin
derile tineretul să contribuie mai 
activ la propunerile pentru îmbu
nătățirea sistemului de salariza
re. Organele și organizațiile 
U.T.M. au datoria să discute mai 
atent cu tinerii aceste probleme 
și să-i îndrume să vină cu suges
tii bine glndite. Totodată organi
zațiilor U.T.M. le revine sarcina 
de a veghea și ele ca propunerile 
făcute de tineri să fie rezolvate 
pozitiv, contribuind astfel la bu
nul mers al producției.

C. BANC1LA

Nu de mult, tn plin centru, în
tr-o zi pentru mine fără presen
timente, m-am întîlnit cu o fostă 
colegă. Firi emotive airundouă, 
cîndva foarte apropiate, ne-am 
îmbrățișat, ne-am sărutat și am 
fost convinse, profund convinse, 
că trăim cele mai înălțătoare cli
pe. Apoi, firește — există o logică 
a revederii — au început destăi
nuirile, analizele sufletești și înși
ruirea tuturor mărețelor și sbuciu- 
matelor visuri.

— Muncesc mult, mă sbat, mă 
știi doar. In ultimă instanță cred 
că am și puțin talent. Dar ce să 
mai vorbim ? Acum, lucrez într-o 
redacție; de fapt e un pretext, 
vreau să scriu, să exist, să lupt... 
înțelegi, am multe lucruri de spus I 
îmi vine oarecum greu. Ei bine 
da, începutul, începutul... Dar voi 
reuși, trebuie să reușesc, sînt si
gură I Am schițat și o povestire, o 
nuvelă, evident despre ziua de 
azi... Eu nu pot altfel, eu nu pot 
fugi de azi, eu trebuie să spun tot 
adevărul. Simt nevoia organică 
de a fi profund sinceră. Iți dai 
seama ? Mă îndoiesc însă că va 
fi apreciată... De altfel mai are 
rost s-o termin ? Știi ? Mi se cer 
mereu reportaje concrete, fapte, o 
mie de fapte, să descriu oameni 
care rr bucură de depășirea nor
melor, de repararea tractoarelor... 
Iți dai seama, e groaznic! Și tind

te gîndești, l-am recitit pe Cehov.^ 
E intr-ajdevăr mare!

Eu, luată prin surprindere, ră- 
mîn o clipă descumpănită. Nu în
țeleg norii de pe fruntea prietenei, 
toamna ochilor ei, nemulțumirea-i 
arzătoare... Evident, protestez.

— Dragă Sanda, te știam acti
vistă...

— E adevărat. — Și Sanda cla
tină melancolic căpșorul ei de 
copil preocupat, obosit:

— N-am mai putut rezista. Erau 
niște oameni buni, devotați, dar 
nu vedeau decît lungul sarcinei 
trasate. Muncă banală, dragă ; iar 
Joi de tineret, iar rapoarte... Mă 
omorau formele de învățăminte 
Pentru mine, înțelegi, toate erau 
de mult depășite, aș fi preferat 
să citesc, să stau toată ziua să 
citesc... Zile întregi le-aș petrece 
în lectură... Gîndește-te la Anatole 
France, Ibsen, Gorki... Deși te 
pierzi citind. Din asta nu ți se 
poate naște nici o glorie... Și apoi, 
ce înseamnă glorie ? Intr-o șe
dință mi s-a spus... Ah, bine că 
mi-am amintit. Nu suport ședin
țele. Nici un fel de ședințe. Le-aș 
desființa. E chinuitor, două ore 
să stai nemișcată, să asculți ce 
spun alții chiar dacă gîndurile 
tale zboară departe... departe... I 
Două ore. Pe mine, mă știi doar, 
trebuie să alerg, să mă shueium, 
să fac ceva, să mă simt folositoare.

Ah I Dacă am intra mai repede 
in socialism. Aș fi gata să-mi dau 
și viața. Mă omoară superficiali
tatea, mă îngrozesc cînd întîlnesc 
oameni care acționează fără să fie 
convinși. Dar ce să le fac... atîtea 
rămășițe ale trecutului... E prea 
greu pentru mine...

La colțul străzii, ne-am oprit.
— Dragă Sanda, tu încotro ? 

Mergi la redacție ?
— Ah, nu 1 Azi nu mai pot. A 

început indispoziția. Știi, la mine 
sînt zile cînd mă simt pierdută. 
Sufăr de astenie. Sînt convinsă că 
azi aș lucra mediocru. Urăsc me
diocritatea. Ard de dorința de a 
face ceva mare. Cred că am să 
mă apuc în curînd de pictură. Ai 
fost la ultima expoziție ? Păcat I 
Te-ai fi convins că nu mai avem 
artiști mari și tocmai azi, cînd sint 
atîtea teme noi, atîtea posibilități, 
înțelegi, transformările prin care 
trecem... Mă întreb, cum pictorii 
de azi nu simt nevoia de a ieși 
din comun ?

— Dragă Sanda, cînd te mai 
văd ?

— Știu eu, ce să spun ? Știu eu 
ce va fi miine ? Apropo, nu vii 
duminică dimineața la concert P 
Va fi ceva grandios. Numai Bach... 
De fapt, tu știi, muzica e pasiu
nea mea. Aș putea renunța la tot, 
la absolut tot... Dypă un concert 
Beethoven mă simt transfigurată.

Deasupra mărunțișurilor de fiecare 
zi.„ Îmi dă atîta putere ! Simt că 
aș putea face orice, să răstorn 
munții... Am și uitat să-ți spun. 
Au vrut să mă trimeată intr-o 
campanie la țară... N-am plecat 
numai din cauza muzicii. Eu nu 
pot o săptămină fără concert.

— Dragă Sanda, la revedere. 
Eu iți doresc să fii fericită...

— Fericită ? E ușor să spui. 
Dar eu, noi nu putem fi fericiți. 
Sintem niște hibrizi. Am fost al- 
toiți prea tirziu sau prea devreme. 
Vrem mai mult decît ne stă în 
puteri. Am ieșit din ieri și n-am 
intrat încă in mîine. Fructele 
noastre sînt fără gust... Și apoi 
nu sîntem nici prețuiți...

— Încă odată la revedere. Sa
lutări lui Victor.

— Lui Victor P Vai, dragă, 
ne-am despărțit. Mie îmi trebuie 
o iubire mare... Trebuie să ard, 
să mă mistui. Cred că o iubire 
mare m-ar mai putea salva. Fără 
o iubire mare mă ratez. N-am cui 
să-mi închin viața. Nimic nu mă 
însuflețește. Nu mă simt demnă de 
mărețele zile pe care le trăim.

— Succes în muncă...
— In muncă ?...
Și la prima răscruce de drum, 

ne-am despărțit.
pt. conf. 

DOREL DORIAN
Pregătirea bărcilor înainte de plecarea la pescuit la între

prinderea piscicolă din Sî. Gheorghe-Deltă.
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Lucrările Congresului național de științe medicale din R. P. R.

Realizările științifice
medicale în R. P. R.

Raport prezentat în ședința de deschidere a Congresului național 
de științe medicale din Republica Populară Romînă de acad. Șt. S. Nicolau

Primul Congres national de 
științe medicale din R.P.R. începe 
sub auspicii frumoase. Numeroși 
participant! au sosit din toate 
colturile tării.

O strălucire deosebită o dau 
congresului nostru, distinșii co
legi și prieteni veniti de peste 
hotare ca să cunoască rezultatele 
activității științifice medicale din 
R.P.R,

din oamenii de știință formați și 
care se dovediseră valoroși in 
cercetările lor în trecut, nu a pre
getat să-și pună munca și com
petența lui la dispoziția noului 
regim.

Sub influența binefăcătoare a 
științei sovietice și urmind exem
plul organizării cercetărilor știin
țifice din țara socialismului vic
torios, în R.P.R. s-au creat con
diții excepțional de prielnice — 
ne mai întllnite ntcictnd la noi In 
țară — pentru oamenii de știință 
și pentru activitatea lor.

Cultivarea tradițiilor materia
liste ale științei noastre și dez
voltarea lor, au dat cercetătorilor 
noștri deplina conștiință a pu
terii lor de creație, au dat încre
dere în forțele lor.

Progresul științelor medicale 
din R.P.R. s-a reflectat imediat 
și în starea sănătății poporului, 
în scăderea mortalității infantile, 
in lichidarea sau dominarea im
portantă a unor epidemii sau en- 
demii (tifos exantematic, scarla- 
tină, poliomielită, malarie etc.).

Un ajutor deosebit de prețios 
l-au avut și îl au oamenii de 
știință din unitățile noastre de 
lucru, de la știința și de ia oa
menii de știință sovietici.

In aceste condiții, cercetarea 
științifică în domeniul științelor 
medicale a luat un avtnt deose
bit in țara noastră

Pe planul publicațiilor științi
fice, vasta și intensa activitate 
științifică medicală de cercetare a 
dat roade abundente. Mărturie 
stau cele peste 12.000 lucrări 
menționate in Indexul bibliogra
fic publicat pe anii 1945—1955.

In afară de comunicările șl me
moriile din periodicele sale știin
țifice medicale, Academia R.P.R. 
a publicat pînă în prezent alte 
peste 60 de volume cu lucrări te
matice, iar Ministerul Sănătății 
a realizat numai în anii 1951-1956 
tipărirea a 635 de titluri de a- 
proape 10.000 de coli de tipar, 
dintre care 18 manuale.

Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale a organizat în 
ultimii ani Centrul de docu- 
mentare, care îndrumează bi
bliotecile medicale din rețelele 
3cestui minister, publică referințe 
bibliografice și pune la dispo. 
ziția medicilor și cercetătorilor 
cărți, tratate și reviste de specia
litate ; face schimb de publicații 
cu 40 de țări și a avut In 1956 
circa 70.000 de cititori pentru un 
număr și mai mare de titluri.

In continuarea raportului său 
acad. Șt. S. Nicolau a făcut o 
amplă trecere în revistă a prin
cipalelor succese obținute în cer
cetarea științifică medicală la 
Institutele și colectivele Acade
miei R.P.R., la colectivele de la

★
Făcînd o scurtă privire asupra 

trecutului medicinii in tara noas
tră raportorul a amintit că in 
Transilvania, primul spital a fost 
creat la Sibiu in anul 1292.

La tnceputul secolului al 19-lea. _______ ______ ______
odată cu promulgarea Regula-' noștri deplina conștiință a 
mentului Organic (1830-1831), a ‘ '
intrat în vigoare prima legislație 
sanitară valabilă pentru Moldova 
și Muntenia.

Tot la Începutul secolului al 
19-lea apar primele scrieri medi
cale rominești și, cu ajutorul ge
neralului Kiseleff, ia ființă „So
cietatea de medici și naturaliști" 
din Iași (1833).

La sfîrșitul secolului al 19-lea 
sub imboldul gîndirii progresiste 
și al patriotismului unor elemente 
înaintate dintre medicii tării 
noastre, dezvoltarea medicinii ro
minești intră intr-o fază nouă.

Reprezentanții cei mai de sea
mă ai acestei faze în care cerce
tătorii noștri aduc contribuții la 
progresul științelor medicale 
mondiale, sînt Victor Babeș și 
Gh. Marinescu. Alături de acești 
mari maeștri, stimulați de exem
plul strălucit al creației lor știin
țifice s au ridicat alți cercetători 
și specialiști luminați, reprezen
tanți ai importantei etape a medi
cinii noastre: biologul și bacte- 
riologul Ion Cantacuzino, chirur
gul Toma Ionescu, fiziologul 
Ion Atanasiu, clinicianul Teo- 
hari, marele C. Levaditi, e- 
lev al lui Babeș și al lui 
Mecinicov, anatomistul și antro
pologul Fr. Rainer, fiziologul și 
clinicianul D. Danielopolu, neuro
chirurgul D. Bagdazar și alfii; 
citez de asemenea printre ctitorii 
medicinii noastre științifice pe 
venerații noștri colegi emeriți, a- 
cademicianul Parhon, unul din 
creatorii endocrinologiei ca știin.- 
ță. și academicianul Șt. Gh. Ni
colau. ilustru dermato-venerolog. 
Cercetători și specialiști de frun
te, elevi ai maeștrilor sus citati, 
creatori de știință, stnt azi gru. 
pat» în sinul Academiei R.P.R. și 
ilustrează cu lucrările lor origi
nale diferite specialități pe care 
le reprezintă în știința patriei.

Sub regimurile trecute insă 
eforturile cercetătorilor științifici 
nu erau sprijinite, atunci cînd nu 
erau împiedicate.

Cucerirea puterii politice de 
stat de către clasa muncitoare a 
adus schimbări profunde în viata 
și activitatea oamenilor de știin. 
tă, in rostul și împlinirea muncii 
științifice medicale.

Vechea Academie Romînă, că
zută în preajma celui de al 2-lea 
război mondial sub influenta cu
rentelor șovine, a fost transfor
mată în 1948 într-o Academie 
vie, dinamică. Academia Renu- 
blicii P'jpulare Romîne, activă în 
unitățile sale de cercetare nou 
create, legată de popor, menită să 
îndrumeze viata științifică a pa
triei noastre

Prin grija statului s-au creat 
în cadrul Academiei R.P.R losti 
tutui de Fiziologie normală și 
patologică, Institutul de Endocri
nologie. Institutul de Neurologie 
„Pavlov", Institutul de Inframi
crobiologie, Institutul de Tetape- 
uticâ. cuprinzînd o vastă secție de 
medicină, una de chirurgie și 
o a 3-a de dermatologie, institu
tele de medicină din lași si din 
Cluj.

De asemenea s-au creat colec
tive de microbiologic, parazitolo
gie. oncologie la București, colec. 
tivul de biologie de la Baza Aca
demiei R.P.R. din Timișoara și 
colectivul medical al bazei de cer 
cetări de la Tg. Mures

In prezent între 2000 și 2500 
de cercetători — dintre care ma
rea majoritate tineri — sînt an. 
grenati tn munca de cercetare 
științifică medicală din R.P.R,, 
fără să mai socotim medicii din 
numeroasele unități sanitare din 
(ară.

S-a procedat la organizarea ba
zei materiale de cercetări știin
țifice medicale, s-au construit 
clădiri care adăpostesc unitățile 
de cercetări, s.au înzestrat aceste 
unități cu aparataj și instrumen
tar modern, s-au dotat cu un nu
meros personal E de remarcat 
că nici unul — dar nici unul —

stau cele peste 12.000 luc 
menționate in Indexul biblioț

Institutele de medicină și la uni
tățile de cercetare ale Ministeru
lui Sănătății și Prevederilor So
ciale.

Bilanțul activității de cercetare 
medicală fn R.P.R. din ultimii 
ani a putut fi bogat in realizări, 
mulțumită situației deosebite pe 
care științele medicale și slujito
rii lor o au in regimul nostru 
de democrație populară.

Congresul nostru se ocupă și de 
perspectivele de viitor pe care le 
are cercetarea științifică medicală 
la noi in țară.

Urmtnd pe calea indicată de 
marii predecesori, Victor Babeș, 
Gh. Marinescu și I. Cantacuzino, 
animați de dorința fermă de a se 
face utili științei și sănătății omu
lui, avind încredere in forțele lor 
proprii, sprijiniți de regimul no. 
stru de democrație populară, aju
tați într-o colaborare frățească de 
colegii din toată știința medicală 
— ca și azi la congresul nostru 
la care au venit savanți din toată 
lumea — oamenii noștri din do
meniul cercetărilor medicale vor 
munci cu spor pentru descoperi
rea de noi date științifice, pentru 
ameliorarea sănătății poporului, 
pentru progresul științei.

Activitatea de cercetare științi
fică in domeniul medicinii a 
făcut progrese uriașe în ultimii 
ani în R.P.R. S-a remarcat însă 
că știința și tehnica modernă au 
ajuns la un stadiu de complexi
tate ce nu admite munca unui 
singur savant, izolat în labora
torul său.

Problemele complexe și vaste 
au împins cercetarea științifică 
la colaborarea între țări.

O formă a acestei colaborări 
internaționale este realizată de 
reuniunile, congresele, conferin
țele, consfătuirile, simpozioanele 
și colocviile internaționale.

Oamenii de știință din R.P.R. 
își dau bine seama că legăturile 
științifice 
cialitate 
deosebit 
progresul 
stră.

Oamenii de știință din R P.R. 
doresc să se înttinească cit mai 
des cu colegii lor din toată lumea 
și să colaboreze efectiv la rezol
varea problemelor medicale de 
interes general. Ei privesc viito
rul cu încredere, cu optimism; ei 
vor să ajute ca omenirea să nu 
se mai întoarcă la epocile de 
ură. de exterminare și de război 
ci să meargă spre un pro 
rapid, neîncetat, generator 
prosperitate, de sănătate și 
voie bună.

cu cercetătorii de spe- 
din toate țările, stnt 
de importante pentru 
științei din țara noa-

(text rezumat)

Dineu
Duminică seara a avut loc ia 

Casa Centrală a Armatei un di
neu oferit de Comitetul de organi
zare a Congresului național de 
științe medicale din R.P.R. în o* 
noarea delegaților și invitaților 
de peste hotare participant la 
Congres.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Expoziții
Tn clădirea Facultății de științe 

juridice funcționează cu prilejul 
Congresului național de științe 
medicale al R.P.R. expozițiile; 
„Ocrotirea sănătății în R.P.R.*. 
„Industria de medicamente a 
R.P.R.-. precum și expoziții de 
cârti medicale ruse, franceze, ger* 
mane și publicat1 i engleze. Expo 

M cercetate cu interes de 
aaCi la Congres.

(Agerpres).
r

agres 
de 
de

In cursul zilei de luni au con
tinuat să se desfășoare in localul 
Facultății de științe juridice din 
Capitală, lucrările Congresului 
național de științe medicale din 
R.P.R.

Lucrările zilei a 11-a a Con
gresului național de științe medi
cale din R.P.R s-au desfășurat 
în 4 secțiuni: secția de fiziologie, 
sub președinția acad. prof. dr. 
Gr. Benetato, secția de medicină 
internă și chirurgie, sub președin
ția acad. prof. dr. N. Gh. Lupu, 
secția de neurologie și endocrino
logie, sub președinția acad. prof, 
dr. C- I. Parhon și secția de mi-

Congresului
crobiologie, inframicrobiologie 
parazitologie, prezidată de acad, 
prof. dr. St. S. Nicolau.

Cele mai remarcabile personali
tăți din lumea medicală romi- 
nească și de peste hotare au pre
zentat interesante referate.

Referatele prezentate in sec
țiile de specialitate au prilejuit 
dezbaterii vii: comunicări șt dis
cuții care au scos in evidență a. 
precierea deosebită de care s-a 
bucurat aportul școlii medicale 
rominești.

Lucrările Congresului național 
de științe medicale din R.P.R 
continuă. (Agerpresj

Și

In întîmpinarea zilei de 9 mai

I documente] Despre frăția 
de arme romino-msă

Peste cîteva zile, țara noastră va sărbători 8Q de ani de la 
războiul din 1877, opt decenii de cind Romlhia a dobtndit in*

inttmpinarea acestei aniversări vă, prezentăm in ziarul 
'ăzi documente găsite In Arhivele statului șl care vorbesc 

'e ajutorut oferit de Rusiq țării noastre în lupta pentru 
dobindirea independenței.

12 aprilie 1877.

'iS’“

Proclamația comandantului 
armatei ruse de operații 

către poporul romîn

La Institutul pedagogic pentru învățători din 
Capitală, elevele din anul II ajutate de profesoa
rele lor au lucrat daruri pentru cel de al VI-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studenților de 
la .Moscova. Elevele din anul II au pregătit far-

furioare pictate și fețe de mese brodate. In foto: 
elevele Alexandrina Dragomlr și Angela Creții din 
anul II împreună cu directoarea Georgina Dumi
trescu aranjind darurile pentru Festival

Foto: AGERPRES

La a douăzecea comemorare a lui G. Topîrceanu

0 vizită
Eram trei colegi și hotărîserăm 

să-i facem surorii Iui Topîrceanu 
o vizită la Pitești. Știam ca pă
strează multe amintiri, 
triste despre poet, l 
documente mai mult sau mai pu
țin cunoscute.

Și iată ca deunăzi, ne-am abă
tut pe la locuința cu pricina. Am 
bătut sfioși la ușa casei. O fe
meie bătrînă ne-a ieșit în prag și 
ne-a poftit înăuntru. Cînd a aflat 
de unde sîntem și pentru ce-am 
venit s-o „deranjăm", fața i s-a 
înseninat și mai mult.

— Poftiți, poftiți — ne-a invi
tat dînsa. Poate vreți să și no
tați unele lucruri. Ne ghicise gîn- 
durile. După multe clipe de con
vorbire, foarte plăcute, la care ro
lul nostru se rezuma mai mult la 
a pune întrebări, iar gazda, 
doamna Ralița, ne povestea fru
moase amintiri, ni s-a oferit spre 
„cercetare4* un caiet. Un caiet 
simplu, școlăresc, cu colțurile roa
se de vreme și file îngălbenite.

— 11 am de la Gogu — ne to
muri bătrîna. Are aproape o viață 
de om.

— Așa e — adăugă unul din
tre colegi. Și citi notările de pe 
prima copertă : „Versuri de G. To
pîrceanu — 1905“.

Am răsfoit apoi fiecare acest 
caiet. El înmănunchează tfteva din 
creațiile poetice de început a!e 
lui Topîrceanu. cel ce avea să de
vină mai tîrau autor a! nemun- 
toardor Rulade vesele și triste 
și al Jtapsodukx de toarnă** De 
sînt scrise intre anh 19M—1906. 
Unele au intrat în sumam? culege
rilor sale publicate mai time, al
tele nu.

în totalitatea lor, poezuie cu
prinse între cele două coperți de 
caiet prezintă o inpananțâ deose
bită nu numai pentru istonci: lite
rari, care ar studia poezia copi
lăriei poetice a lui Topîrceanu, ci 
și pentru iubitorii de hteraiură. 
Deși versurile sînt sense ia pe
rioada cînd Topîrceanu liu-și for
mase un stil propriu, cfteva din ele 
sînt adevărate perie care oglindesc 
nu numai talentul în plmă erupție 
al lui Topîrceanu, ci și aspecte din 
cugetările sale de pe atunci despre 
viață. Iată de pildă un catren 
scris în ianuarie 1906 :

vesele și 
precum și

I

„Lună nouă, com de cur 
Scump al nopților tezaur 
Subsemnatul proletar 
N-am nimic in buzunar f

plină de bucurie
sau următoarele versuri din poezia 
„Jalnica mea rapsodie".

in

„Cine ar putea să-mi spună 
Ciți secoli au trecut 

de-o lună.
De cind nu te-am văzut

Dăltuite cu migală și bogate
imagini artistice sînt îndeosebi 
poeziile în care intră ca elemente: 
luna, codrul, zilele de toamnă și 
vara. Poezia eminesciană se pare 
că i-a pus creionul în mină. In
fluența liricei lui Eminescu se 
face simțită în mai multe din a- 
ceste creații: „Codrul" (improvi
zații) „Luna" etc.

Și de vară" ne reamintesțe 
de „Sara pe deal" a lui Eminescu.

„Liniște. Căldură. Soare. 
Sălciile plingitoare 
Stau în aer dormitlnd 
L’n oiței in riu s-adapă 
Și-o femee, lingă apă, 
Spală rufele, cintind.

Si din cale abia cine 
Murmur slab, ca de albine, 
Somnoros fi uniform
Rîul strălucind in soare 
Ceartă sălciile, care
Toată ziulica dorm*

Poezia e mai lungă. E datată „20 
iulie—Nămăesști4* fără an.

Sentimentele firești ale iubirii, 
mai ales in anii tinereții nu puteau 
să nu fie cîntate și de Topîrceanu 
ca de oricare poet. In poezia „Nu 
mai piinge*, scrisă în 1906. Topîr
ceanu erpfei că durg^ sufle
tească e mai mare 
de*ti la ea ri piinsd 
un leac tămăduitei 
leac pe care il oferă 
biree

Cit de albi au înflorit 
Parfumafii ghiocei t“

Versurile sînt semnate G. Topîr
ceanu.

Am răsfoit apoi și alte hlrtii cu 
notații ale poetului, scrisori. Și 
nu numai le-am răsfoit, ci am și 
cittt din ele, ca și din poeziile ine
dite amintite mai sus, cu glas 
tare. Unul citea, iar ceilalți de față 
ascultau întocmai ca la o șezătoa
re literară. Din cînd în cînd sora 
poetului, reamintindu-și, complecta 
lectura poeziilor, povestindu-ne 
cite ceva din pasiunile și priete
niile lui Topîrceanu. A fost o vi
zită care ne-a umplut de bucurie 
și ne-a reîmprospătat imaginea pli
nă de dragoste ce o aveam despre 
talentatul poet.

MARIN OPREA

A apărut:
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Nid ultima copertă a caietului 
n-a rămas fără însemnări, bineîn
țeles, poetice. Fiind probabil în 
’ ’ . inima )-a în-clipe de inspirație, inima l-a 

demnat și-a scris:

Jos, in umbre de răchite 
Tăinuite

Viorele Mt ivit
Și-n păr negru, la femei,

Locuitori romini! ,
Din porunca Maiestății Sale 

împăratul a tuturor Rusiiior. 
armata ce sub a mea comandă 
este însărcinată a combate in. 
contra Turciei, intră astăzi in 
tara voastră, care, nu pentru 
Intiia dată a intlmpinat cu bu
curie oștirile rusești. Vestindu- 
vă aceasta, vă declar că venim 
la voi ca vechi prieteni și voi
tori de bine. Nădăjduiesc a găsi 
la voi aceeași sufletească pri
mire pe care au arătat-o stră
bunii voștri oștirilor noastre in 
trecutele războaie pe care le-am 
avut cu turcii. Din partea mea 
conformindu-mă poruncilor îm
părăteștii sale măriri, -.socot de

a mea datorie, a face cunoscut 
...că trecerea oștirilor noastre 
prin tara aceasta, unde vor sta 
numai vremelnic, nu trebuie 
nicidecum să vă turbure, gu
vernul vostru fiind considerat 
de noi un guvern amic.

Strămoșii noștri și-au vărsat 
sîngele pentru libertatea voa
stră. Mă socot in drept a vă 
cere concursul, pentru armata 
care trece prin țara aceasta, 
spre a da mină de ajutor chi
nurilor creștini de peste Dunăre 
a căror nenorocire a atras nu 
numai compătimirea Rusiei ci 
chiar a Europei întregi.

Nicolai

Circulara lui M. Kogălnlceanu, ministrul 
de Externe, către agenții diplomatici 

al Romîniei, asupra situației țări! 
fi a ințetegerii cu Rusia

Publicarea in Monitorul Ofi
cial a convențiilor Încheiate in
tre guvernul imperial al Rusiei 
și guvernul princiar și protestul 
Sublimei Porfi, adresat la 2 mai 
reprezentanților săi pe lingă 
Puterile străine v-au pus în 
curent cu situația noastră ac
tuală... Lăsați pe seama noastră, 
fără direcțiune și fără ajutor, 
noi nu putem întirzia a ne găsi 
in prezenta unor demersuri pe 
care un război le face să fie 
întrevăzute și pe care atitudinea 
de Indiferentă din partea mari
lor puteri le autoriză in mod 
firesc. Rusia ne-a propus în 
mod loial de a trata cu ea re
lativ la trecerea armatelor im
periale pe teritoriul nostru. Lim
bajul ei era cel al unei puteri 
care, contribuind la ridicarea 
Statului romin și participind la 
garanfia existenței sale politice, 
n-a înțeles de loc să-și desmintă

opera sa prin violarea drepturi
lor lui. De altfel,’ Rusia se pre
zenta in fața noastră ca man
datara morală a marilor puteri 
în îndeplinirea unei misiuni 
care i-a fost Încredințată și 
trasată în mod solemn prin re
zoluții publice și colective de 
Europa Însăși... Nu vreau să 
merg mai departe asupra 
considerațiilor imperioase care 
ne-au făcut să aderăm la pro
punerile guvernului imperial al 
Rusiei și las convențiilor În
cheiate la 4 aprilie să dove
dească cum intențiile loiale ale 
cabinetului de la St. Petersburg 
și precauțiile noastre juste s-au 
găsit de acord pentru a asigura 
țării noastre, cu menajamentele 
cele mal scrupuloase pentru in
teresele noastre materiale, ga
ranția fără rezervă a drepturilor 
noastre ca națiune.

RADIOFICAREA
pătrunde în satele patriei

In luna aceasta s-au împlinit 
opt ani de la punerea in func
țiune a primului centru de radio- 

țara noastră. Astăzi, 
radioficare cuprinde za cu .radio-magazinul' 
fi sute de mii de di -

planului general de 
se proiectează noile

fi care din 
rețeaua de 
multe sute 
fuzoare.

Pe baza 
radioficare ___
centre. Anul acesta, rețeaua de 
radioficare va înregistra o creș
tere de circa 10 la sută fața de 
anul trecut. Plnă in prezent ^ra- 
dioficarea a pătruns tn 900 ide 
localități din țară. Anul acesta 
numărul acestor localități va a- 
tinge cifra de 1000.

Majoritatea centrelor 
mit programe locale, 
programe s-au dovedit a 
șite, apreciate de populație Așa 
de pildă, merită evidențiate pro-

trar-- 
Aceste 
fi reu-

gramele pe care le prezintă l~ 
centrul local de radioficare coo
perativa cizmarilor din Turda, 
programe care uneori pot rivali- 

1“ postu
lui București. Programe bune 
mal prezintă centrul de radiofi
care din Orașul Stalin.

Periodic se organizează intii- 
niri, consfătuiri, pe regiuni, in
tre personalul centrelor de radio
ficare și abonați.

Pentru înzestrarea 
de radioficare cu 
modern există 
,,Clăbucet“, care aparține 
ierului de resort Și care

la trificate încă? Radioficarea va 
aștepta pină cind curentul elec
tric va oătrunde el primul in a- 
ceste localități ? > Fără îndoială 
că nu. lată de ce...

, La 14 kilometri de lași este 
satul Popricani, o așezare mică] 
izolată, unVe tn(ă n-a fitltruns 
curentul electric Dar. iată că la 
Popricani slnt. de acum . 170 de 
abonați. Radioficarea a pertituaici 
înaintea electrificării. Cum ? 

inova-centrelor foarte simplu. Datorită 
echipament țtei inginerului M. Popadiuc, s-a 

întreprinderi folosii un circuit telefonic careeg . . ___  _
minis, leagă-, șfațul popițlțr popricdlu 
furnt- ‘ de lași. Pe acest circuitlse trans- 

zeaftă sectarului un echipament mite cygntpi 
de calitate superioară coreSpuh- bthiiehl des
zător cerințelor tehnicii moderne. 

tCe se poate face pentru loca
litățile izolate din țară, neelec-

O experiență 
prețioasă 

dar negeneral izatâ
In cursul acestui an de invătă- 

mînt politic organizația regională 
a U.T.M Timișoara a obtinut re
zultate in multe privințe supe
rioare celor de anul trecut. In 
fiecare raion de pe cuprinsul re
giunii a sporit numărul cursan- 
(ilor. In unele organizații de bază 
toți utemiștii s-au înscris și par
ticipă cu regularitate la învătă- 
mîntul politic al UT.M. De ase
menea fn acest an a sporit simți
tor numărul cercurilor politice cu 
limba de predare a naționalități
lor conlocuitoare (maghiară, ger
mană. sîrbă 4c.).

Unele organizații ale U.T.M. ca, 
de pildă, Comitetul orășenesc 
Arad și Comitetul raional Gătaia 
s au ocupat cu spirit de răspun
dere in special de instruirea pro
pagandiștilor Tovarășa Ecaterina 
Vereș, secretară a Comitetului o- 
rășentjsc U.T.M. Aradj de pildă, 
a reușit să instruiască cu ajuto
rul cabinetului de partid pe toti 
propagandiștii care n-au putut 
participa la cursurile de instruire 
organizate de regiunea U.T.M. 
Propagandiștii de la cercurile 
„Să ne cunoaștem patria" slnt 
instruiti de profesori, muzeologi 
și alți specialiști. De asemenea 
pentru propagandiști se organi
zează vizionări colective de filme, 
întîlniri cu ilegaliștii etc. După 
seminarii, ei Învață ctntece noi. 
Cind comitetul orășenesc a fost 
sezisat că unit propagandiști se 
pregătesc prea puțin și din lipsă 
de experiență și de teamă de a 
nu greși, citesc lecțiile din bro
șură, s-a organizat cu aceștia o

Viată de organizație

Propagandiștii trebuie ajutați
îndeaproape in munca lor

consfătuire unde s-au prezentat 3 Pre8ates<:d 
referate cu teme practice, foarte PȘrtl“-Un
utile: „Cum mă pregătesc și 
cum predau lecția în cerc", „Cum 
conduc seminarul" și „Cum mă 
ocup de cursanți in timpul liber 
și cum îi ajut la studiul indivi
dual"

Organizațiile de bază U.T.M. 
de la uzinele de vagoane „Gheor- 
ghi Dimitrov", de la uzinele tex
tile >0 Decembrie" și altele, se

preocupă îndeaproape de propa
gandiști, de felul cum studiază, 
cum se instruiesc, cum predau 
etc.

Rezultate frumoase în creșterea 
lor ideologică și culturală dato
rită strădaniei propagandiștijpr 
au obținut utemiștii din raio
nul Gătaia. Tov. Doia Damian 
care conduce cursul seral din co
muna Berzovia, de pildă, folo
sește în expunere diafilme, ma
teriale documentare etc Mem
brii cercului pe care-1 conduce au 
făcut o vizită la S.M.T.-Berzovia 
unde li s-a vorbit despre mașinile 
agricole rominești și industria 
noastră care le-a produs, despre 
perspectivele mecanizării agricul
turii. Aurelia Cristea din comuna 
Percosova a făcut cu tinerii din 
cercul politic o excursie pentru a 
cunoaște mai bine ținutul natal, 
invittnd vîrstnici care au povestit 
tinerilor cursanți despre istoricul 
acestor locuri.

Sînt cercuri politice în regiu
nea Timișoara unde, datorită pre
ocupării propagandiștilor, cursan- 
ții se pregătesc temeinic și aplică 
tn practică cele învățate. E vorba 
in special aici de propagandiștii 
de la cercurile de istoria P.M.R. 
din raionul Timișoara care se 
——;ătesc-temeinic la cabinetul de 

î asemenea propagan
dist este Eva Hosott de la cercul 
de istorie a P.M.R. din comuna 
Sinandrei. Membrii cercului pe 
care-l conduce au adus, sub în
drumarea ei. o contribuție însem
nată la terminarea cooperativi
zării comunei. In afară de aceas
ta, toți membrii cercului sînt pur
tători ai insignei „Prieten al căr
ții" și activează ca principali ani-

matori în echipa artistică a că
minului cultural.

Păcat insă că experiența bună 
<lin activitatea unor propagandiști 
și comitete raionale U.T.M., n-a 
fost generalizată de comitetul 
regional în toate raicaoete.

In primal rind 
instruire ți control
Privit in ansamblu insă. invă. 

țămintul politic al U.TuM. din re
giunea Timișoara se desfășoară 
încă nemulțumitor. Slaba frecven
ță la cercuri, discuțiile scolastice 
din unele seminarii, predările su
perficiale, complecta inactivitate a 
unor cercuri etc., toate aceste 
lipsuri a căror existență se face 
simțită își au in fapt izvorul prin
cipal in slaba preocupare pentru 
instruirea temeinică și controlul 
muncii propagandiștilor care mai 
caracterizează unele organe ale 
U.T.M. Nici jumătate din numă
rul propagandiștilor nu participă 
cu regularitate la seminariile lu
nare de instruire. In 
mișoara, de pildă, din 
gandiști participă la 
7—8 pînă la cel mult 
varăși.

Care să fie cauzele 
vențe așa de slabe ?

In afară de faptul că au 
dovadă de multă ușurință în 
lecționarea propagandiștilor, 
nele comitete raionale și orășe
nești U.T.M. nu s-au preocupat 
satisfăcător nici cel puțin de 
mobilizarea acestora la semina
riile lunare de instruire. Aceasta 
pentru că există la comitetul oră
șenesc Timișoara, comitetul raio
nal Pecica și în alte părți ten-

orașul Ti- 
115 propa- 

seminarii 
20 de to-

unei irec-

dat 
se- 
u-

dința cu totul greșită de a lăsa vățămîntul politic a fost aplicată 
problema tnvățămintului politic mecanic. Acest lucru a început 
numai pe seama secției de pro- chiar de la recrutarea lectorilor 
pagandă și agitație.

Am amintit mai sus c, 
ța cd totul insuficienta 
fl«riil« 
diștilor 
țwrvim

de frecven- 
:a la semi-

Mtfația din cdtcurMe 
politice asupra cărora cele spuse 
se răsfring nemijlocit: la data de 
25 septembrie erau 143 de cercuri 
politice; la 4 octombrie numărul 
lor a scăzut la 137, iar acum sînt 
116. Din aceste 116, în mai bine 
de 60 cercuri s-au predat numai 
1, 2 sau cel mult trei lecții Iată 
urmarea neseriozității, tn instrui
rea propagandiștilor.

Comitetul raional U.T.M. 
Caransebeș cunoaște atît lipsa de 
răspundere cît și lipsa de pregă
tire a unor propagandiști și știe 
că în 26 de cercuri politice din 
raion n-au fost predate decît 1—2 
sau 3 lecții, Cine-i oprește Pe 
acești tovarăși să cheme în fața 
biroului raional pe respectivii 
propagandiști și să le discute 
activitatea, să meargă să asiste 
la lecțiile ce le predau, să-i în
vețe practic cum să muncească ? 
Și organizațiile de bazăk U.T.M. 
trebuie îndrumate ca în‘adunări 
generale ori în ședințe de birou 
sau comitet să analizeze munca 
propagandiștilor, să-i trezească 
din somn pe cei care au adormit.

Nu formalism, 
ci muncă de calitate 

in pregătirea 
propagandițtiior

In regiunea Timișoara 
locuri unde hotătîrea privind in-

stnt

însărcinați să facă instruirea 
propagandiștilor; exista indicația 
Ca pentru instruirea propagandiș
tilor cercurilor politice „Să ne cu
noaștem .patria", să fie recrutați 
că lectori și profesori de geogra
fie sau de istorie. Ocupîndu-se 
numai de- aceasta, activiștii au 
crezut că au făcut totul ca să a- 
sigure propagandiștilor o instrui
re calitativă Dar de multe ori 
lectorul nefiind îndrumat asupra 
modului de tratare a probleme
lor, vine în fața propagandiștilor 
și ține o lecție la fel ca Ia școala 
elementară. Pentru ca pro
pagandiștii să poată ține, la 
rîndul lor, lecții care să foloseas-

trifietnd 
putea de 
fi vorbit 
cîntecele 
inspirat, 
bibliotecile și să fi adus propa 
gandiștilor argumente, fapte, 
exemple, date care să-i facă să 
înțeleagă Importanța apelor pen
tru economia regiunii.

Tot mecanic, limitat, înțeleg 
unele comitete raionale și orășe
nești caracterul tineresc al in 
struirilor. De pildă, la Comitetul 
raional U.T.M. Timișoara acest 
caracter tineresc constă doar în 
organizarea, din cînd în cind, a 
unor vizionări colective de filme.

Cît privește instruirea diferen 
țiată, după nivelul de cunoștințe, 
după posibilitatea de a înțelege 
etc., despre aceasta nu se poate 
spune că există ca preocupare în 
instruirea propagandiștilor.

Iată cîteva din principalele 
cauze ale slabei participări a pro
pagandiștilor la seminariile de 
instruire și iată unde duce lipsa 
de grijă pentru îndrumarea atentă 
și controlul 
lor

Este de datoria comitetului re
gional U.T.M. să Ia măsurile ne-

satul despre care se 
asemenea aminti. Să se 
despre Mureș, despre 
populare pe care le-a 
să fi răscolit lectorul

muncii propagandiști-

il continuu fără a se 
__ , - _ 'servirea telefonului. 
La Popricani a fost instalată o 
stație care este alimentată și 
oontrolată de la lași. Acest sis
tem, tele-alimentar, se introduce 
și In regiunile Bucureștii Oia- 
dea etc.

Dar mai slnt și alte noutăți in 
sectorul radioficării. 
dă, a început prima 
tomatizărli centrelor 
care din București.

Vorbind despre dezvoltarea re
țelei noastre de radioficare nu 
se poate omite sprijinul etă- 
temlor, al viitorilor abonuti nen-l 
tru radioficarea localităților lor. 
Acest sprijin este foarte prefios. 
Prin muncă voluntara prin auto- 
impunere, prin procurarea de 
sttlpi și amenajarea clădiruor 
pentru studiouri ca si prin multe 
alte forme de acest gen, mitarii 
abonați contribuie de multe 
la radioficarea localităților 
pective înainte de termen

In încheiere o informație 
teresantă. în curînd datorită 
strădaniilor pe care le depun 
tehnicienii din Ministerul Trans
porturilor și Comunicațiilor, in 
unele regiuni ale țării cu mai 
multe naționalități conlocuitoare 
abonafli vor putea — cu a/utoiul 
comutatorului de la difuzo- — 
să-și aleagă emisiunea 'pe care 
o doresc, in limba respectivă.

Așa. de nil- 
etapă a au
de radiofi-

ori 
res-

in-

M. ZAMFIR
1414L1L41 Ivi , Udl C Od lUlUOCdb' X ‘
că tinerilor cursant!, trebuie ca cesare care, sa asl8ure Sejieraii- 
expunerile prin care sînt instruiți raf'Lexper en^e! ProPagandiști or 
să fie făcute la nivelul corespunză- ! n*®?1, care sa duca la crește- 

___ _ ___ .. rea răspunder i comitetelor raio-tor și pentru aceasta e nevoie nu 
de lecții seci, scolastice, ci de ex-uc îccții bun, btuidjucc, CI de uX”
puneri vii, Inteligente, atractive, lnstrulrea Și 
bogate in concluzii și invățămin- Propagandiștilor.

rea răspunderii comitetelor raio
nale și orășenești U.T.M. pentru 

controlul muncii

te. S-a ținut, de pildă, o instruire Trebuie lichidată tn primul rind 
la Comitetul orășenesc U.T.M. aic>. la comitetul regional U.TM 
Timișoara tn care li s-a vorbit prejudecata că învățăm'ntul po- 
propagandiștilor de apele care Etic este exclusiv o sarcină a sec- 
strabat regiunea, înșirîndu-se • Jjci de propagandă și agitație. Ar 
Dunărea, Mureșul, Timișul, Bega, E foarte nimerit ca această pro-. 
Bîrzova etc., localitățile pe unde blemă să fie un punct pe ordinea 
trec, cum le este cursul ș.a.m.d dc ,2' la o plșnară a comitetului 
Toatg cele relatate sînt adeyărate, regional U.T.M. Realitatea o cere ’ 
dar sini arhicunoscute incă din Pmă atunci însă unele măsuri de 
școala elementară. Cit de frumos îmbunătățire a muncii se cer a fi 
se putea vorbi despre aceste ape, luate urgent, cu atît mai mult 
despre canalul Bega, despre cu nu p€Ste mu]t ti Cercu- 
îmensa forța a omului care este ... .
în stare să taie albii noi apelor, f cursurile pohtice ale U.T.M. 
Aproape de izvoarele Begăi. la 
Luncani. utemiștii au construit cu 
ani țn urmă o microcentrală: elec-

își vor încheia activitatea din a- 
cest an.

CONST. BORCA

Patria București, Gh. Doja. Al. Sa- 
hia. 23 August - CITADELA SFARI- 
MATA; Republica, I. C, Frimu, Al. 
Popov I M.l - CĂSNICIA DR DAN- 
WITZ: Mngheiu -it JAN ZTZKA: V. 
Alecsapdri,. Dona, Sima, N. BJicescu 
- OAMENI FARA IMPORTANȚA: E- 
lebd Pavel vasllf Roalt»! G. CoșSuo 
. INIMA C1NFA; uurnlrie - RISETE 
IN PARADIS; Qentiel. Alianța, Fla
căra - ULTIMA INTILNIRE: Victoria 
—— [Miratul js: Doina - aida: 
Max.m Gorki - PAGINI DIN LUPTA 
PARTIDULUI; Tinereuilui THE-
RȘSE RAQUIN; Timpuri Noi Culm, 
ral. T. VladirHffescb - MĂGĂRUȘUL 
MAGDANEI; înfrățirea Intre popoare. 
Libertății - DON JUAN: Orlvita - 
TATA. MAMA BONA ȘI EU: Unirea 
-Urmele rxwn; c. bavid - 
PAPA DOLAR; Arta - COASTA LUI 
ADAM: Munca - CINDVA LA PARIS: 
Miorița _ FEROVIARUL: Moșilor, 
Olga Bancic - URAGANUL: Iile Pin- 
Hlte - BAMBUSUL MI E FRATE' 
Popular - FRUMOASELE NOPȚII- 
M Emlnescu - CU FAT' PPP1 PU
BLIC. completare YVES MONTAND; 
Volga - O.MUL DIN U.Mi’.RA.



oScrisoarea de răspuns 
a lui A. A. Smirnov 

adresată Iui K. Adenauer
>■

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 28 aprilie 
K. Adenauer, cancelarul federal 
al Republicii Federale Germane 
a trimis lui A A. Smirnov, am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al U.R.S.S. in R.F. Ger
mană o scrisoare în care se afir
mă că nota guvernului sovietic 
din 27 aprilie a.c. adresată gu
vernului R.F.G. referitoare la in
tențiile de a se înzestra Bun
deswehrul cu arma atomică, pre 
cum și cu privire la staționarea 
pe teritoriul R.F.G. a trupe'or 
străine dotate cu arma atomică 
ar trece cu vederea declarațiile 
cancelarului federal făcute in con
vorbirea cu ambasadorul sovietic, 
care a avut loc la 25 aprilie.

In scrisoare, precum și în ca
drul convorbirii amintite, can
celarul K. Adenauer a declarat 
că guvernul federal nu posedă 
nici un tip de armă atomică, nu 
a făcut demersuri în legătură cu 
furnizarea armei atomice și "" 
R.F.G. va face totul ce-i stă 
putere pentru realizarea unei 
zarmări generale controlate 
domeniul armei nucleare.

Scrisoarea lui K. Adenauer 
dresată lui A. A Smirnov a fost 
publicată în presa vest.germană.

In scrisoarea de răspuns a am
basadorului sovietic adresată Iu: 
K. Adenauer se spune printre 
altele :

In scrisoarea dv. ați declarat 
că guvernul federal nu posedă 
nici un tip de armă atomica și câ 
nu a făcut demersuri pentru ob
ținerea unei astfel de arme. A- 
ceastp tieclsrație nu reduce cîtițși 
de puț|n importanța problemelor 
ridicate în nota guvernului sovie
tic ijin 27 aprilia. După cum se

ca 
în 

de- 
în

K. E. Voroșilov a sosit în Indonezia
DJAKARTA 6 (Agerpres). — au venit Ia aeroport președintele 

TASS transmite: La 6 mai a șo-, republicii Indonezia, Sukarno, 
sil în Indonezia K. T 
în calitate de oaspete oficial in
tr-o vizită de prietenie, raspyn- ,... . , _ . . „ _ ..
zînd invitației președintelui §u- Președintele Sukarno și K- E. Vo- 
karno. In întîmpinarea oaspeților roșilov au rostit cuvîntări.

.gerpres). — au venit
6 mai a so- republicii ______ ___________

E. Voroșilov primul ministru Djuanda și pre
ședintele parlamentului, Sartono.

if . .... L..., TV TV

A. Schărf, noul președinte 
al Austriei

VIENA 6 (Agerpres)j — TASS 
transmite : După ctim -s-a K mai 
anunțat, in alegerifț preziden
țiale care au avut IqCj la 5 mai în 
Austria, a iost ales cu majoritate 
dc voturi Adolf Schiățf, candi
datul partidului socialist djn Aus
tria.

Victoria în alegeri a candidatu
lui partidului socialist — Â. 
Sch’ărf — se datorește unității 
dintre oamenii muncii din Aus
tria. După cum se știe, în cadrul 
congresului al XVII-lea al Par-

tidului Comunist din Austria care 
a avut loc recent, s-a adoptat 
hotărîrea de a sprijini candida
tura lui A. Schărf, pentru a Îm
piedica ca victoria să fie obți
nută de candidatul comun a< 
partidului populist din Austria, 
partid burghez, și al partidului 
reacționar „partidul de eliberare 
din Austria". Voturile comuniști
lor și ale simpatizanților lor au 
avut tn alegeri un rol hotăritor, 
dtnd majoritatea candidatului 
partidului socialist, A. Schărf.

știe, în nota menționată nu se 
afirmă că tn armamentul Bun- 
deswehrului ar exista deja arma 
nucleară și nici că guvernul fe
deral ar fi făcut deja demersuri 
in vederea obținerii armei atomi
ce. In nota sa guvernul sovietic 
atrage atentia guvernului R.F G 
asupra consecințelor grave pe 
care le-ar avea traducerea in 
fapt a intenției de a se înzestra 
Bundeswehrul cu arma atomică 
Existența acestor intenții reiese 
din numeroase declarații ale re
prezentanților oficiali ai guvernu
lui condus de dv. In convorbirea 
care a avut loc la 25 aprilie, 
nici dv., domnule cancelar, nici 
domnul Brentano, ministrul Afa
cerilor Externe, care a luat par
te la convorbire, nu ați făcut nici 
un fel de declarații din care ar 
reieși că guvernul R.F.G. nu are 
intenția de a înzestra Bundesweh
rul cu arma atomică și că nu va 
permite staționarea pe teritoriul 
R.F.G. a trupelor străine dotate 
cu arma atomică. Mai mult, in 
declarațiile dv și ale d-lui Bren
tano se menționa că dacă și cele
lalte puteri posedă arma atomi
că, atunci de această armă tre
buie să dispună și Republica Fe
derală Germană.

In alară de 
clarațiile dv. 
convorbirilor 
ambasadorul 
scrisoarea dv. 
fost tn întregime trecut cu ve
derea faptul că teritoriul Repu
blicii Federale a fost pus la dis
poziție în vederea depozitării de 
arme nucleare aparținind puteri
lor occidentale care folosesc fățiș 
teritoriul vest-german pentru 
concentrarea tot mai mare pe 
acest teritoriu a armei tn cauză.

In ce privește declarația dv.. 
domnule cancelar federal, cu pri
vire la năzuința guvernului 
R.F.G. de a contribui la realiza
rea dezarmării generale contro
late în domeniul armei atomice, 
din păcate, în practică guvernul 
Republicii Federale nu a între
prins deocamdată nici un fel de 
măsuri concrete în această direc
ție. Mai mult, faptele arată că 
el promovează o politică, care, 
după cum se menționează în 
nota guyernului U.R.S.S., în
greunează realizarea, unui acord 
în domeniul dezarmării.

Se înțelege de la sine că gu
vernul sovietic va saluta orice 
efort a! guvernului R.F.G., menit 
să contribuie la soluționarea pro
blemei celei mai arzătoare a zi
lelor noastre — problema dezar
mării.

aceasta
făcute 
din 25 
sovietic cît și
din 28 aprilie a

atît în de- 
în cadrul 
aprilie cu 

în

3 tineri algerieni 
condamnați la moarte

CONSTANTINE 6 (Agerpres). 
Un tribunal militar francez a 
condamnat la moarte trei tineri 
algerieni pentru activitatea lor 
de sprijinire a mișcării național? 
de eliberare.

Vizita delegației 
Marii jVdunări Naționale 

în Chinaa R.P.R.

Majoritatea personalului 
O.N.U. și a navelor 
care au participat 
deblocarea Cam 

de Suez au părăsit
ANȘAN 6. — Corespondentul 

Agerpres transmite : In dimineața 
’zilei de 5 mai, delegația Marii 
Adunări Naționale a R.P. Romi
ne, in frunte cu tovarășul Con
stantin Pirvulescu, după ce a vi 
zitat orașul Șenian. a sosit la 
Anșan — mare centru industrial 
al R.P. Chineze. Pe peronul gării, 
delegația parlamentară romînă a 
fost întîmpinată de autoritățile 
locale și de numeroși cetățeni ai 
orașului. In sala de recepție a 
orașului, primatul adjunct al An- 
șanului. Van Sin, a urat oaspeți
lor bun sosit. Oaspeții romini s-au 
întreținut apoi cu membrii con
ducerii Comitetului popular al 
orașului Anșan și ai conducerii 
combinatului metalurgic, care au

venit să-i salute. Directorul mare
lui combinat metalurgic din An- 
șan, Iuan Cen, a făcut apoi o ex
punere asupra situației generale 
a întreurinderii

Delegația a fost invitată să vi
ziteze combinatul.

Muncitorii combinatului au 
întîmpinat pe oaspeții romlni cu 
o entuziastă manifestare de prie
tenie și simpatie.

La prinz, Comitetul popular al 
orașului Anșan a oferit o recep
ție in cinstea delegației.

In dimineața zilei de 
delegația Marii Adunări 
națe a R-P.R. a plecat cu
la Șanhai, unde va rămîne două 
zile.

6 mal. 
Națio- 

avionul

CAIRO 6 (Agerpres). — La 
4 mai. în urma terminării lucră
rilor de deblocare a Canalului 
de Suez și a reluării navigației 
normale, Wheeler, șelul grupului 
de experți ai O.N.U. pentru su
pravegherea deblocării canalului, 
a părăsit Egiptul. înaintea ple 
cării Wheeler a fost primit de 
președintele Nasser cu care a 
avut o convorbire

Se anunță că majoritatea per
sonalului O.N.U și a navelor 
care au participat la deblocarea 
canalului au și părăsit Egiptul 
Personalul și navele rămase vor 
părăsi Egiptul in viitorul apro
piat. In total de pe fundul cana
lului au fost ridicate 42 de nave.

----- •------

Prezentarea scrisorilor de acreditare de cătrâ 
noul ambasador al Turciei la București
.a 6 mai a-c. președintele Pre

zidiului ’ Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 
Dr. Petru Groza, a primit pe 
domnul Celal Tevfik Karasapan. 
âftibasâdor extraordinar și pleni 
potențiar al Turciei în Republica 
Populară Romînă, care și-a pre- 
zentat scrisorile de acreditare.

Ambasadorul Turciei a fost 
însoțit de Mustafa Kayagil. prim 
secretar, col. Hamza Gurguc, a- 
tașat militar și naval și maior 
Ziya Oser, atașat militar adjunct 

La remiterea scrisorilor de a- 
creditare au fost de față: Gri 
gore Preoteasa, ministru! Aface.

rilor Externe, Gheorghe Stoică, 
membru în Prezidiul Marii Adu-, 
nări Naționale, Ion Moruzi, di
rector ad.interlm în Ministerul 
Afacerilor Externe, Caius Fran- 
țescu,- șeful Protocolului Minis, 
terului Afacerilor Externe și lo» 
Vrabie, directorul Cancelariei Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare președintele Prezidiu, 
lui Marii Adunări Naționale Dr. 
Petru Groza s-a întreținut du am. 
basadorul Turciei, Celal Tevfilc 
Karasapan.

ZsUd presei comuniste

Cuvîntarea dalaiului romîn la sesiunea
Comisiei Economice 0.0. pantru Europa fn 

ră-
GENEVA 5 (Agerpres). — La 
mai, cea de a 12-a sesiune a3 , „„ _____ _

Comisiei Economice O.N.U. pen
tru ’ Europa (CE.E.) a trecut la 
discutarea propunerilor privind 
dezvoltarea colaborării între toate 
țările europene. In cadrul acestei 
sesiuni urmează să fie examinate 
propunerile Uniunii Sovietice pre
zentate la cea de a 11-a sesiune 
a C.E.E. și propunerile cuprinse 
în declarația din 16 martie a.c. a 
Ministerului Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S. „Cu privire la crearea 
Euratomului și a „pieții co
mune44.

A. V. Zaharov, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. șeiui delegației sovietice, 
luînd cuvintul pe marginea a- 
cestor probleme la cea de a 12-a 
sesiune a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, a declarat 
că Uniunea Sovietică a manifes
tat întotdeauna grijă față de lăr
girea prin toate mijloacele a co
laborării economice internaționa
le. Noile propuneri ale Uniunii 
Sovietice pot constitui un nou 
pas foarte important în dezvolta-

rea colaborării economice pe bază 
genera! europeană.

In cadrul dezbaterilor a luat 
cuvintul delegatul romin, B. Șer- 
ban, care a spus printre altele ■

Problema care face obiectul 
discuției noastre în acest moment 
este una din problemele primor
diale ale lucrărilor noastre deoa
rece este vorba de viitorul econo
mic al Europei.

După ce a citat o serie de ob
servații critice aduse „pieții co
mune* și „Euratomului“ de cercu
rile cele mai diferite, reprezen
tantul R.P.R. a spus : In sflrșit 
nu putem trece sub tăcere anumi 
te informații apărute in presă 
după care stabilirea a ceea ce se 
numește „o autarhie a Europei 
occidentale" va avea ca rezultat 
diminuarea comerțului acestor 
țări cu țările din est. Aceasta noi 
nu o dorim; dimpotrivă, Romî- 
nia dorește să lărgească schim
burile cu țările din vest.

Acestea sînt domnilor delegați 
argumentele care ne obligă 
luăm poziție împotriva „pieții 
mune" și „Euratomului".

să 
co-

Guvernul reacționar 
iordanian ia măsuri 

represive
AMMAN 6 (Agerpres). — 

Iordania situația continuă să
mînă tulbure, ca urmare a măsu
rilor represive luate de guvernul 
reacționar, condus de Ibrahim Ha- 
șem. După cum rezultă din știrile 
sosite de Ia Amman, în capitala 
țării ca și in orașele Ierusalim 
și Nablus, continuă arestările. 
Sînt lntemni|ati și deferiți tribu
nalelor militare membri ai parti
delor și grupărilor de stingă 
precum și elemente cunoscute 
pentru activitatea lor patriotică.

După cum anunță presa egip 
teană, tn semn de protest împo
triva acțiunilor reacționare ale 
actualului guvern, numeroși func. 
tionari de stat refuză să se pre
zinte la serviciu. Aceasta a avut 
drept urmare paralizarea de fapt 
a aparatului de stat Oric« func
ționar de stat învinuit că desfă
șoară o activitate politică este 
amenințat cu concedierea

Noul guvern iordanian a inter
zis ziarele care aparțineau parti
delor politice dizolvate, iar gu
vernatorul militar Tukan a cerut 
dizolvarea Uniunii studenților 
iordanieni.

Duminică 5 mai — Ziua presei 
comuniste — ziarul nostru a or
ganizat o consfătuire cu cores
pondenții voluntari sătești și cu 
cititorii săi, In comuna Căzănești 
din raionul Slobozia. Cu acest 
prilej, un mare număr de tineri 
colectiviști șl tineri țărani mun
citori membri ai întovărășirilor 
agricole, precum și numeroși ti
neri muncitori de la întreprinde
rea de creșterea animalelor din 
localitate s au adunat In sala că
minului cultural. A luat cuvintul 
inginerul agronom B. Clătici — 
membru în colegiu! de redacție, 
care a vorbit despre legătura zia
rului cu masele de tineri de la 
sate, despre felul cum tratează 
ziarul problemele actuale ce se 
ridică în munca și activitatea 
organizațiilor U.T.M sătești. Au 
urmat discuții.

Tot cu prilejul Zilei presei co
muniste, ieri 6 mai, ziarul „Sein 
teia tineretului* a mai organizai 
o asemenea consfătuire cu tinerii 
corespondenți voluntari și cu ci
titorii săi, la uzinele metalurgice 
„Oh. Gheorghiu-Dej“ din orașul 
Tîrgoviște. A luat cuvintul tov 
Petre Constantînescu, redactor-

șef adjunct al ziarului. Numeroși 
tineri luînd cuvintul, au făcut 
prețioase propuneri privind acti
vitatea de viitor a ziarului nostru.

★
Cu prilejul „Zilei presei comu

niste" tov. M. Gh Bujor, preșe
dintele Asociației foștilor deținuți 
și deportați politici antifasciști 
din R.P.R., a vorbit duminică la 
postul de televiziune despre Ziua 
presei comuniste; tov. Al. Cor- 
nescu, secretar general al Uniunii 
Ziariștilor din R.P R.. a vorbit la 
posturile de radio, iar tov. B. 
Brănișteanu, redactor șef al zia
rului „Steagul Roșu", a vorbit la 
Casa Prieteniei Romîno-Sovietice 
din Capitală.

Duminică seara a avut loc la 
Casa Ziariștilor din București o 
reuniune oferită de Uniunea Zia
riștilor din R.P R. în cinstea 
„Zilei presei comuniste".

La reuniune au luat parte nu
meroși ziariști, academicieni, oa
meni de cultură și de artă, lu
crători fruntași din poligrafie.

Au fost de față atașați Cultu
rali și de presă ai unor misiuni 
diplomatice, reprezentanți ai pre
sei străine din țara noastră.

—— •-----

Sesiunea Consiliului economic 
și social al O.N.U. și-a încheiat 

lucrările

La închiderea edipei

Demisia guvernului 
italian

NEW YORK 6 (Agerpres). -- rafia Mondială a Tineretului De- 
TASS transmite: Cea de a 23-a 
sesiune a Consiliului economic și 
social al O.N.U., care s.a deschis 
la 16 aprilie, și-a încheiat lucră, 
rile. Sesiunea a discutat proble
mele dezvoltării economice a ță
rilor slab dezvoltate, problema a. 
cordării unui statut consultativ 
organizațiilor neguvernamentale, 
problema dezvoltării turismului 
internațional și altele.

Consiliul a examinat și o serie 
de alte probleme, printre care co
laborarea Consiliului cu organiza
țiile internaționale mari ca Fede.

mocrat, Asociația intrenațională a 
juriștilor democrați și Organiza 
ția internațională a ziariștilor. Re
prezentanții U.R.S.S. și Poloniei 
au arătat că refuzind să colabo
reze cu aceste organizații demo
cratice, Consiliul aduce prejudi
cii propriului său prestigiu și 
merge la remorca delegații, 
lor unor țări occidentale. în spe 
cial S.U.A.. care urmăresc scopuri 
politice egoiste, neavlnd nimic co
mun cu principiile obiectivitătii 
și echității.

ROMA 6 (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunță că 
după ședința consiliului de mi
niștri, care a avut loc luni seara, 
primul ministru Antonio Segni 
a prezentat președintelui republi
cii Gronchi, demisia guvernului 
său.

Criza de guvern din Italia a 
fost provocată de hotărîrea mi
niștrilor social-democrați de a 
părăsi coaliția guvernamentală

Ziarul „Unita*4 scrie că hotărî
rea partidului lui Saragat de a 
se retrage din guvern este de
terminată de temerile lui Saragat 
de a nu-și slăbi pozițiile în sinul 
partidului, in preajma Congresu
lui național al acestuia care ur
mează să aibă loc in iunie.

A 400-a aniversare a Școlii 
„Bolyai Farkas“

In cadrul serbărilor organizate 
cu prilejul celei de-a 400-a ani
versări a școlii medii „Bolyai 
Farkaș" duminică, în sala mare 
a Palatului cultural din Tg. Mu
reș a avut loc o festivitate lite
rară la care și-au dat concursul 
Molter Karoly, Fernezi Istvan. 
Katona Szabo Istvan, Szekely 
Janos, Hajdu Zoltan. Laureat al 
Premiului de Stat, Gagyi Laszlo

și alți scriftori, foști elevi 
solvenți ai școlii.

La începutul lunii iunie 
deschide la Tg Mureș o 
ziție în care vor fi prezentate 
creațiile din domenjul artei pla
stice ale foștilor elevi și absol
venți ai școlii „Bolyai Farkas" 
printre care : Vida Arpad, Dozsa 
Gew, Bordi Andras, Laureat al 
Premiului de Stat, Piskolti Gabor 
și alții.

Participarea țârii noastre 
la tîrgurile internaționale

șl ab-

se va 
expo-

Biograf Reclamă de varieteui e
Campionul moralei

biruie

In sfîrșit
Cartea

Tot dl. Dulles,

De cînd a devenit șef al Depar
tamentului de Stat, dl. Dulles este 
pentru a treia oară obiectul unei 
elogioase biografii. Cu toată si
lința autorului, John Beai, elo
giile nu aduc totdeauna servicii 
eroului, neînfricatul cavaler al po
liticii externe nord-americane. Așa, 
de pildă, în capitolul închinat 
orientul^, se arată că dl. Dulles 
n-a fost de loc străin de ițele ce 
s-au tras aici și care au avut ca 
urmare finală agresiunea împotri
va Egiptului., $i. tot lăudînd „ex
periența sa de a naviga în apele 
diplomatice** John Beai îl arată pe 

jdl. Dulles ca inspiratorul planului 
cu privire la asociația celor ce fo
losesc canalul, a notei care pune 
condiții jignitoare Egiptului pri
vind finanțarea barajului de la 
Asuan. Din toate acestea se arată 
că acolo unde Beai găsește pricină 
de laudă, oamenii simpli află mo
tive de îngrijorare, numind acțiu
nile d-lui Dulles, periculos joc cu 
focul.

este tot neobositul domn Dulles. 
Tot idealizîndu-1, Beai a reușit 
să facă din secretarul de stat 
„un om izolat, campion al drep
tății și moralei". Aceasta spre de
osebire „de șovăielnicii oameni de 
stat englezi" și de „francezii I fa- 
taliști". Așa că noroc de dl. 
Dulles că mai e pe lumea asta o 
bucățică de dreptate. Și să ne ru
găm fierbinte ca să mai rămînă 
Ia șefia externelor, fiitidcă așa pu
tem trage nădejde că o să 
și morala.

punem punctul nostru de vedere'1. 
Așa că independentul „principial** 
Diem, a continuat să facă zile 
fripte francezilor pînă ce aceștia 
s-au retras, iar „vidul** a fost 
umplut de americani. Ei, dacă așa 
a fost voința lui Diem „principia
lul** ce era să facă dl. Dulles ? 
A rămas ajutîndu-1 pe micul dic
tator sud-vietnamez să agite fla
căra S.E.A.T.O-ului în partea 
aceea de lume. Mistic și religios 
cum îl știm. dl. Dules s-a supus 
fatalității.

Varieteurile pariziene sînt dor
nice de reclamă furibundă. Lu
mini țipătoare, gălăgie, afișe. Re
cent, teatrul de varieteu ,Folies 
Bergere" a descoperit o nouă for
mulă : reclama rimată. Reprodu
cem mai jos reclama susarătatu. 
lui varieteu parizian ;

„Ți-ai omorît tatăl și mama ? 
Ești văduv sau căsătorit ?
Du-te la „Folies Bergere"
Este singurul mijloc de a da 

totul uitării.
Așa societate, așa reclamă...

Cine uneltește.
Personalitățile politice engleze 

susțin sus și tare că campania 
mondială împotriva experiențelor 
cu bomba cu hidrogen s-ar da
tora „uneltirilor comuniste". A- 
devăruî este însă atît de evident 
îneît și Gaitskell a fost silit să 
respingă duminică noaptea afir
mațiile potrivit cărora agitația 
împotriva experiențelor cu bomba 
cu hidrogen „ar fi rezultatul pro
pagandei comuniste". Gaitskell 
căîcîndu-și pe inimă a afirmat: 
„Dacă ministrul de externe crede 
că agitația împotriva experien 
țeior cu bomba cu hidrogen este 
doar rezuîtatul propagandei co
muniste, el a pierdut cu totul con
tactul cu opinia pubiică. Exista’ 
o mare îngrijorare cu privire la 
urmările acestor experiențe. Ea 
nu este bazată pe propagandă 
comunistă ci pe date științifice".

Și iată cum pentru a nu știu 
cba oară mincinoșii s-au făcut 
de -ris...

spune aceeași biografie a 
inspirat pe președinte să sem
neze cu umbra de pe Taivan un 
angajament secret, potrivit căruia 
„americanii vor apăra cu forța 
insulele Matsu și Quemoy", ceea 
ce arată că preferințele sportive 
ale secretarului Departamentului 
de Stat au rămas constante : mer
sul pe marginea prăpastiei.

aceasta e un adevărat izvor 
humoristic. Așa, de pildă, ni se 
arată cum joacă dl. Dulles „Ce 
bine-i în locul tău", relatîndu-se 
o convorbire a teribilului John 
Foster cu fostul premier Edgar ■■ 
Faure. Demnitarul francez ar fi 
spus că, dacă americanii îl vor 
mai susține pe Ngo Dinh-Diem, 
francezii se vor retrage din Viet
namul de sud. Se pare că premie
rul francez se aștepta ca dl. 
Dulles să sară în sus de indignare 
și să spună: „Pentru dumnezeu, 
nu faceți așa ceva 1". i

Dar dommil Dulles, tare cum îl 
știm, n-a cedat presiunilor fran
ceze și a ra^puns cu naivitate : 
„Faptul - că guvernul lui Diem e 
susținut, principial, cu banii noș
tri, nu ne îngăduie totuși să-i im-

John Beai ne mai spune și cîte 
ceva despre viața particulară a 
titularului Departamentului de 
Stat. Aflăm astfel, că dl. Dulles 
este un priceput yachtman, un că
lător neobosit, mănîncă pe fugă, e 
un pasionat al natației, și că are 
obiceiul să stea mult în bae adu- 
nîndu-și colaboratorii în jurul căzii 
și rezolvînd astfel probleme cu
rente.

Ramura de măslin
„Philadelphia Inquiter" e de 

părere că recenta rezoluție a 
N.A.T.O., plină de afirmații răz
boinice. reprezintă o ramură de 
măslin întinsă Uniunii Sovieti- 
ce. „Ramura aceasta de măslin" 
întinsă din Islanda și Tunis pină 
in Turcia, Pakistan și Japonia, 
pe care stau agățate baze aerie
ne și navale americane este cu
noscută de multă vreme. Așa că 
noua sesiune a N.A.T.O. n-a adus 
nimic nou.

Ultimul „best-sellers1*
știți cumva ce este un „best

sellers" ? Americanii incaroneazâ 
romanele de mare succes cu a- 
cest titlu rivnit de orice autor 
Săptămina trecută a apărut ulti
mul „best-sellers" intitulat „Pey
ton Place" (edit. „Muller") al 
scriitoarei Grace Metalious.

Subiectul romanului. intimpla 
rile sinistre dintr-un mic orășel 
din Noua Anglie (S.U.A.) bintuit 
de beție, viol, incest, asasinat și 
copii nelegitimi. Autoarea istori
sește o banală întimplare fami
liară. Majoritatea elevilor școlii 
din localitate își asasinează pă
rinții, ascunzind cadavrele in 
țarcul oilor.

Cronicarul ziarului „Daily Ex 
press" trage următoarea condu 
zie după citirea romanului: Via
ța de la Peyton Place se aseamă
nă intr-adevăr cu un abator. Cru
zime, pofte nemăsurate, insatis
facție pentru unul și pentru toți. 
Mai presus de toate Insă, plicti
seală pentru cititori. Efectul este 
dezgustător. îngrozitor. Urit. 
înainte de toate deloc uman".

Subscriem la această concluzie.. 
C R.

La 4 mai a avut loc deschiderea 
celui de-al 12-lea tirg internațio
nal de mostre de ta Casabianca.

După cum s-a mai anunțat la 
acest tirg Republic? Populară 
Romînă participa printr un birou 
tehnic comercial Cu prilejul des. 
chiderii tirgului, sultanul Maro
cului, Mahomed: al V.lea a vizi- 
tab și biroul tehnic comercial al 
R.P.R.

tn cursul aceleiași zile sultanul 
Marocului a primit delegația co
mercială romînă în frunte cu

Mircea Petrescu, conducătorul de
legației

♦
La 5 mai s-a deschis la Tokio 

tîrgul internațional de mostre la 
care participă 27 de țări, printre 
care S.U.A., Germania occiden
tală, Japonia, Cehoslovacia, Po
lonia Republica Populară Romînă 
este reprezentată la acest tirg 
printr un birou tehnic comercial. 
Delegația de tehnicieni și expe'ți 
romlni este condusă de ing. Mi
hai Ciobanu. președintele Came
rei de Comerț a R.P.R.

Participarea copiilor la spectacolele de seară
Printr-un ordin al Ministerului 

Invățămintului ți Culturii sa ho 
tărit ca accesul in sălile de spec- 
tacol de orice fel. inclusiv in ci 
nemalografe, al copiilor mai mici 
de 10 ani împliniți să fie permis 
numai la spectacolele ce se ter
mină cel mai tîrziu la ora 20.

Direcția generală a teatrelor și 
instituțiilor muzicale. Direcția ge
nerală a cinematografiei. Direc
ția generală a invățămintului ele 
mentar, mediu și a educației pre
școlare, instituțiile și organizații-

le de spectacole de orice fel, or
ganizatorii de spectacole și între
prinderile cinematografice, vor 
lua măsurile de publicitate ne
cesare (radio afișe la casele de 
bilete, imprimare pe biletele de 
spectacol) pentru aducerea la cu
noștința elevilor și publicului a 
celor menționate mai sus.

De asemenea comitetele execu
tive ale sfaturilor populare vor 
lua măsurile corespunzătoare în 
instituțiile de invățămint șt cul
tură din subordonarea lor.

j LONDRA, — Secția engleză a Organizației teroriste fascis- 9 
D te americane Ku-Klux-Klan Ișl intensifică activitatea in An- J 
J glia, tfl această privință laburistul Fenner Brockway a făcut ’ 
J o interpelare in parlament in care a arătat că tn șapte orașe , 
8 engleze acționează agenți ai Ku-Klux-Klanului.
ii Deși Butler, Ministrul Afacerilor Interne al Angliei, a as'~ 
îl garat că activitatea acestei organizații se reduce la ..propor- 
ll ții neînsemnate" faptele dovedesc contrariul. Astfel, agenția 

< France Presse anunță că un oarecare Shaw. președintele Ku- 
Klux-Klanului englez, a avut o convorbire ou un corespon
dent al ziarului ..Daily Herald" cu privire la jțructura așes-. 
lei organizații și planurile ei. El a relatat că membrii Ku- 
Klux-Klanului" țin ședințe periodice la care vin in glugi spe
ciale. După cum a relatat Shaw. organizația este condusă de „ 
„un businessman care locuiește in fiordul. Londrei".

Intensificarea activității acestei organizații fasciste pogro
miste provoacă îngrijorare In rlndurile largi ale poporului

• englez. »
HELSINKI. — După ce președintele Republicii a recoman-

dat guvernului Fagerholm să-și retragă demersul cu privire la s 
i demisie, problema crizei de guvern in Finlanda a intrat Intr-o j 
“ nouă fază. Urmează să aibă loc tratative intre Fagerholm și 
S conducerea partidului social-democrat pentru a se stabili po j 
» sibilitățile de a înlătura divergențele ce s-au ivit la recentul ;; 
j congres al partidului. li
,‘^s «s z*. sw «s «a «a sa rs sw za m «a e®, m «a

Lucrarea lui Beai
a făcut destulă vîlvă atît în 

Statele Unite’'cit și în Europa oc
cidentali. Cu toate că Departa
mentul de Stat a anunțat că nu 
e vorba de o biografie oficială, 
impresia stîmită de dezvăluirile 
gazetarului american a fost destul 
de neplăcută. Faptul că în con
vorbirile avute cu Beai, dl. Dulles 
a recunoscut amestecul în tulbu
rările din Suez și din Orientul 
Mijlociu, la slăbirea pozițiilor 
franco-engleze și la agresiune, a 
nemulțumit cercurile oficiale oc
cidentale. „Washington Post** 
scria de curînd: „dl. Dulles este 
oare campionul iresponsabilității 
calculate ? Dacă povestirile lui 
Beai sînt exacte, ne mai putem 
mira că în străinătate nu i se 
acordă mult credit ?“.

Deoarece Beai este unul din ga
zetarii apropiați de dl. Dulles, se 
pare că excelentul recordman la 
mersul pe marginea prăpastiei, 
campion al dreptății, campion al 
moralei, cumulează și calitatea de 
„campion al iresponsabilității cal- 
culate“ pe care i-a acordat-o zia
rul american.

Clnd doi se bat al treilea... profită I
de V. TIMOC

Duelul 
din America 

Centrală

ALGAR

INFOR M A
In cadrul manifestărilor prile 

iuite de împlinirea a doi ani de 
la moartea lui George Enescu, 
duminică seara a avut loc In sala 
Ateneului R.P.R un concert festiv 
alcătuit din lucrări ale marelui 
compozitor, dirijor, interpret și 
pedagog

Concertul s a bucurat de un 
frumos succes.

★
în cadrul manifestărilor prile

juite de comemorarea a 2 ani de 
la moartea lui George Enescu, 
compozitorul Zeno Vancea, ma
estru erperit al artei, a conferen
țiat luni după amiază, la Casa 
prieteniei romîno sovietice ARLUS 
despre „George Enescu — geniu 
al muzicii rominești" A urmat 
un concert din opera lui George 
Enescu.

ți lor a 
in sala

T I I
avut loc un mare miting 
Casei universitarilor.

★
Cu ocazia sărbătorii națio

nale, în ziua de 6 mai a c. a avut 
loc la sediul legației Israelului 
un cocktail oferit de dl. Arieh 
Harrell ministrul Israelului tn 
R.P.R.

★
In cadrul tntîlnirilor cu vechi 

militanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră la Casa de cul
tură a studenților din Calea 
Plevnei nr. 61 (în spatele Operei 
de Stat), în ziua de 8 mai 1957 
ora 20,30 vorbește tov. M. Gh. 
Bujor despre „Trecutul glorios de 
luptă al Partidului Comunist 
Romîn".

Va urma un program de cîn- 
tece și dansuri romînești.

★
Membrii delegațiilor sindicale 

jdin Uniunea Sovietică. R.P, Chi
neză, Austria, R.P. Bulgaria. R. 
Cehoslovacă. R D Germană, R F. 
Germană, Italia. R P.F. Iu
goslavia. R.P. Polonă, Siria, 
R P. Ungară, precum și repre 
zentantul Federației Sindicale 
Mondiale, care ne vizitează țara 
cu prilejul sărbătoririi Zilei in 
ternaționale a muncii, au fost 
duminică și luni oasoeții oame
nilor muncii din orașul Cluj.

După amiază, tn cinstea oaspe-

W
Duminică la amiază s-au în

cheiat lucrările celei de a doua 
sesiuni științifice a Societății de 
Științe Matematice și Fizice din 
R P.R. In cadrul sesiunii au fost 
prezentate 103 comunicări știin
țifice In secțiile de analiză ma
tematică, geometrie mecanică, 
astronomie, matematici elementa
re și invățămint. fizică și 
dica fizicii, precum și în 
reunite.

meto- 
secții

*
Slmbătă seara a plecat .........

Cehoslovacă dirijorul Constantin 
Silvestri, artist al poporului din 
R.P.R . care va participa la ma
nifestările muzicale prilejuite de 
Festivalul' „Primăvara la Praga". 
Muzicianul romin va dirija con
certe simfonice la Praga, Brno 
și Olomouc

Din R Cehoslovacă, 
poporului C. Silvestri va 
Anglia, unde va dirija o 
concerte simfonice și va 
pentru casele de discuri

★
Muzeul de Istorie 

dului achiziționează ___
fotografii care au aparținut luptă
torilor revoluționari sau organi
zațiilor de partid și de masă din 
țara noastră. Cei ce dețin ase
menea obiecte sau fotografii sint 
rugați să comunice muzeului de 
Istorie a Partidului, strada Bise
rica Amzei nr. 5—7, telefon 
5.76 48 sau 4.36.55.

tn R.

artistul 
pleca in 
serie de 
imprima 
engleze.

a Parti- 
obiecte și



Sport

JurFîn «Cupa primăverii"
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Conform tradiției... O victorie lipsită de glorie...
TIMIȘOARA (prin telefon). — 

Din nou formația C.C.A. a pără
sit stadionul invinsă de formația 
locală Știința. In prima repriză 
și, în special, în primele 20 de 
minute, militarii au demonstrat 
un joc de calitate. Din minutul 
68 cind scorul devine I—U pentru 
studenți prin punctul înscris de 
Ciosescu, in urma unei centrări 
a lui Girleanu, jocul începe insă 
să devină dur. Acest lucru se da- 
torește jucătorilor militari care 
Joacă nervos și se dedau la duri 
tăți nepermise. Tonul l-a dat Za- 
voda II (pentru a cita oară ?!) 
și tot el este acela care are cele 
mai multe atitudini nesportive 
După ce in minutul 82 Ciosescu 
inscrie din nou la o învălmășeală 
In fața porții apărată de Voines- 
cu. duritățile sporesc datorită 
chiar unor jucători fruntași ci 
Apolzan, Cacoveanu, Onisie etc., 
ceea ce ne surprinde foarte mult. 
Vinovat de toate aceste abateri 
este și arbitrul Ștefan Mataizer 
(Craiova). El nu a luat atitudine 
hotărită împotriva unor asemenea 
ieșiri, trecindu-le cu vederea. 
Din această cauză și unii jucă
tori de Ia Știința-Timișoara au 
început să joace dur, ca, de pildă, 
Lereter.

Afirmăm încăodată că aseme
nea atitudini nesportive nu au ce 
căuta pe terenurile noastre de 
sport. Conducerile colectivelor 
sportive pomenite mai sus, trebuie 
să ia măsurile cele mai severe 
împotriva acelor jucători care 
nu-și înțeleg misiunea pe care o 
au pe teren și care contribuie prin 
aceasta la scăderea calitativă a 
jocului de fotbal. De asemenea 
colegiul central al arbitrilor are 
datoria să privească cu mai multă 
seriozitate problema calității ar. 
bitrajelor, care este un lucru prin
cipal pentru buna desfășurare a 
unui joc de fotbal.

Primele minute ale intilnirii 
dintre fotbaliștii de la ,.Diaamn“- 
București și cei de la „Flamura- 
Roșie“-Arad, promiteau un meci 
frumos cu goluri multe și faze 
spectaculoase. Golul marcat de

Izghireanu au urmărit tn primul 
rlnd nu mingea, ci... picioarele 
adversarilor. Jocul a degenerat 
într-o răfuială, sub privirile „pa
cifiste- ale arbitrului St. Con- 
stantinescu, care și-a atras pro-

Nicușor In minutul 2, ca și reu
șitele scheme tactice construite 
de înaintarea dinamovistă, justi
ficau această părere. Terenul a- 
lunecos i-a favorizat pe dinamc- 
oiști care au supus poarta lui 
Coman adeseori la un tir de 
„artileriei Au fost perioade L> 
care dinamoviștii păreau a fi 
singura echipă existentă pe teren. 
Dar meciul nu era jucat încă 
Petschowschi, Mercea, Capas 
muncesc mult, dar fără folos. 
Cind insă apărarea dinamovistă 
își dovedește slăbiciunile — și 
acestea sini destule — „Flamura- 
Roșie“-Arad încearcă să obțină 
un rezultat favorabil, care se 
părea că-i suride. Dinamoviștii 
Insă recurg la durități condam
nabile, tncerclnd să oprească cu.„ 
ORICE PREȚ pe arădeni să 
marcheze. Spunem cu orice preț 
pentru că atlt Lazăr cit și

testele legitime ele publicului 
spectator. Sperăm că nu vom avea 
ocazia atît de curind, să-l 
revedem pe St. Constantinescu 
arbitrind un meci de categoria A.

Deși au clștigat cu 2—1 această 
partidă, dinamoviștii n-au de ce 
să fie liniștiți. Apărarea lor ime
diată este foarte penetrabilă și 
ne îndoim dacă acești jucători 
vor reuși să se mențină la ni
velul întregii echipe.

Textiliștii ne-au deziluzionat 
din nou. Fără intervențiile inspi
rate ale lui Coman, „Flamura 
Roșie“-Arad ar fi fost invinsă 
duminică la scor. Echipa desfă
șoară un joc desiinat, parcă fără 
o concepție tactică bine contu
rată. Ce au de spus antrenorii 
arădeni tn această direcție?

M. ZONIS

Surpriză pe stadionul Riulești
Primele 10 minute ale partidei

A,t* rezu,ta**: En.er?‘a P^°’ Locomotiva București—Progre- 
șani-Energia Steagul Roșu Ora- . ~
șui Stalin 2-0; Energia Ploești- xul Oradea, au făcut ca va/mai 
Progresul București 2—2. suporteri ai ceferiștilor, prezenți

In etapa de fotbal de duminică unii arbitri au 
tolerat durități nepermise.

— Bine eă mi-au amintit: di seară am bilete la box.

de vara a tineretului

URMĂRIND
O CURSĂ CICLISTĂ

V-a tentat titlul ? Fără îndoială 
că da. Vă așteptați desigur, să 
aflați din acest articol rezulta
tele nu știu cărei etape a vre
unei competiții cicliste cu caracter 
republican, sau măcar despre 
circuitul ciclist al Regiunii Au. 
tonome Maghiare. Nici vorbă. 
Sinlem la o cursă ciclistă ce se 
desfășoară tn cadrul Spartachia- 
dei de vară a tineretului.

Organizatorii: colectivul spor
tiv Voința din Tg. Mureș. Locul 
de desfășurare : șoseaua Tg. Mu- 
reș-Reghin Distanta totală : 12 
km. Protagoniști : muncitorii tu
turor cooperativelor meșteșugă
rești din Tg Mureș. Numărul lor: 
208. „Miza" întrecerii cucerirea 
titlului de'campion ai fazei pe co
lectiv. Sintem la start. Concuren- 
ții iși verifică bicicletele, toate de 
oraș Arbitrul principal, chiar 
președintele colectivului, tov. M. 
Schonbrun, cheamă prima serie la 
start Sini cei din grupa l-a, adi
că cei care n au împlinit încă 
vîrsta de 26 ani.

— Start...
Pe șoseaua încă udă pornesc în 

întrecere peste 100 de tineri cicliști. 
Dintr-o motocicletă pusă la dis
poziție de către organizatori, ur. 
măresc cursa. încă de ia ieșirea 
din Tg. Mureș se pedalează în 
grup compact Cicliștii se studia
ză reciproc. Studiul nu durează 
mult. La km 2, instalatorul de gaz 
și apă Mihalczi Istvan (de la 
cooperativa 808 Construcții) eva
dează din pluton Acum are un 
avans de 50 m. în urmărirea lui 
pornește un grup de vreo 8—9 
cicliști Printre ei se afla și ..me
zinul" concursului : Elek Janos 
în vtrstă de 15 ani. strungar la 
cooperativa „Ciocanul". Alături 
de el pedalează cofetarul Gheor- 
ghe Drăgfiici înainte de a intra 
în comuna Sîngiorgiu de Mureș 
urmează un urcuș, care pune la 
grea incercare pe protagoniștii 
cursei Din plutonul urmăritor țîș-

nesc 2 cicliști. II ajung pe fugar 
și îl întrec. Acum se distanțează. 
Distanta se mărește treptat- 100 
m... 150... 250... Conduc cu
schimbul. Cu cîteva sute de metri 
înaintea punctului de întoarcere, 
aflat in mijlocul comunei Singior- 
giu de Mureș, unul dintre ei 
sprintează lung și se distanțează. 
La înapoiere, pe porțiunea de co- 
borire, fugarul își mărește avan
tajul. Sintem curioși să aflăm nu. 
mele Iui. Este bobinatorul utemist 
Nemeth Geza de la cooperativa 
„Ciocanul", in virstă de abia 17 
ani. Tn urma lui rămtn toți cei
lalți cicliști La un moment dat 
are un avans de peste 500 de 
metri. Deși aflat după o cursă nu 
prea ușoară. în apropierea star
tului, Geza sprintează lung și in 
aplauzele celor peste 600 de spec
tatori trece primul linia de sosire. 
II urmează la peste un minut 
prietenul și colegul său Kulcsar 
Sandor.

In cea de a doua serie am avut 
prilejul să urmărim o luptă mult 
mai pasionantă- Cîștigătorul n-a 
fost desemnat declt pe linia de so. 
sire Primul a trecut-o croitorul 
Torok Janos de la cooperativa 
„Textila"-Mureș, urmat îndea
proape de tîmplarul Bogati San
dor, secretarul organizației 
LI.T.M. de la cooperativa „Lemn 
Mobilă".

Sincere felicitări pentru orga
nizatorii acestui concurs care s-au 
dovedit la inăltime, după ce doar 
cîteva zile înainte au încheiat 
concursurile de fotbal (la care au 
participat 105 jucători), și cele 
de trîntă, (la care au luat parte 
73 de tineri) în faza pe colectiv 
a Spartachiadei de vară a tine
retului.

MÎRCEA munteanu 
corespondentul „Scinteii tine

retului" pentru Regiunea 
Autonomă Maghiară

In mare număr pe stadionul Gin- 
Iești, cu toată ploaia care nu 
contenea, să exclame: ,.C.F.R.-ul 
âștigi astăzi la iar“ Afirmași, 
pe deplin justificată de realita
tea de oe teren, unde fer amari: 
atacau In 6-7 oameni iar c-ide- 
nii se apărau cu același număr 
de jucători.

Acest început de partidă n-a 
fost un ,Joc de paie~. Locomoti
va a jucat ta poarta lui Sugar 
aproximativ 60 de minute, timp 
tn care nu a reușit declt o sin
gura dată prtn Ene II. sd fruc
tifice masiva dominare. Șr a- 
ceasta abia spre sfirșitu! meciu
lui, după ce Dungu scosese de 
două ori balonul din plasă.

Ce s-a întlmplat pe teren ? Na 
putem spune că ceferiștii nu au 
făcut un joc bun, uneori specta
culos chiar. Nenumăratele ocazii 
de a marca pe care le-au avut O- 
laru. Raab, Ene II, Seredai. fie 
că au fost ratate copilărește, fie 
că au fost oprite de portarul ară
dean. Jocul desfășurat de fero

viari a fost complect greșit insă 
din punct de vedere tactic. Ata. 
conții Locomotivei au înghesuit 
jocul tn careul advers unde au 
au reușit sd se descurce In fata 
zidului defensiv al Progresu
lui. Ei nu au șutat puternic la 
poartă declt de vreo 3-4 ori prin 
Olaru și mijlocașul Neamțu. Sta
rea terenului (alunecos și balo
nul greu) trebuia să-i determina 
pe ceferiști să adopte un alt aș
tern de joc care să la permită sd 
desfacă linia defensivă a arăde
nilor și să șuteza puternic di» 
ajura careului.

Considerăm că antrenorii Ro- 
nay și Marian iși au partea Ier 
de vină — principală chiar — 
pentru ci nu au șezi set că agitr- 
me-area din careul advers M 
pata, sd d—d ectass !■ rirsone.
rtiix. de ;« F'Pg'es— O»- 

dea ez ciștigat meao. ăazpr-jt 
sistemului de joc ban: Pe con- 
t-eatacuri Ln 3-4 oameni cort gă
seau de cele ma. mzlce er. <od 
rarea Locomotivei mult Lamnze. 
iar terenul liber. Aceste c-zrtira- 
atacuri bine conduse de Vecz. 
creau panică șs eraa foame pe
riculoase. Astfel, ia pmma -rșn- 
ză. Vaczi U .servesc perfect 
pe Demien cere ras patemcc la 
p asă, U timp ce Danga era oe 
jos. In partea a dome s medu
lui. rapide ext-emd crădeznă 
Tată centrează la Vaczs care 
z-ea să-și potrivească .■■Io—', 
insă Greaca Incerdnd si Porni
ți beionol peste cap. -es. In pro- 
pria-i poartă. pesta Dungu.

Citeze cuvinte despre erbit-aj. 
Arbitral laaopoi I Constanșa) a 
litiu: citez, aprecieri greșite de 
ofsaid ser une.e foalturi comise 
asupra jucătorilor arădeni n-au 
fost sancfionele. Remarcăm a- 
ceasta mai ales pentrtu ci la 
Locomotiva București sini jucă
tori tineri cărora nu trebuie si 
U se permită — ș> aa numm lor 
— sd practice un joc care să de
pășească limitele sportizităfii.

r LUCIAN

Noii campioni ai R.P.R. 
la tenis de masă

Timp de două zile fruntașii te
nisului de masă din țara noastră 
s-au întrecut în sala „Floreasca" 
din Capitală pentru cucerirea ce
lor cinci titluri de campioni re
publicani.

Titlul la simplu feminin a re
venit anul acesta pentru prima 
oară maestrei emerite a sportului 
Ella Zeller.

Și anul acesta titlul de cel mal 
bun jucător romln a fost cucerit 
de maestrul sportului Tiberiu 
Harasztosi, care l-a invlns in fi
nală pe Gantner

Proba de dublu bărbați a dat 
ciștig de cauză perechii Gantner- 
Relter care au invlns în finală 
cuplul alcătuit adhoc de Ella 
Zeller-Bottner.

Surpriza cea mai mare a fost 
înregistrată in finala probei de 
dublu feminin unde perechea 
Geta Pitică-Catrinel Folea a ciștl. 
gat șl încă categoric, cu 3—0 
(17, 16, 19) la favoritele compe
tiției Ella Zeller și Maria Golo- 
pența.

In sflrșit, ultima finală a fost 
cîștigată de cea mai bună pere
che : Ella Zeller-Gantner.

0-0 la Atena I
ATENA 6 (prin telefon de la 

trimisul special „Agerpres").
In fața a peste 30.000 de spec 

tatori, duminică, pe stadionul 
„Panathinaikos" din Atena, echi
pa reprezentativă de fotbal a Gre. 
ciei a obținut un nesperat meci 
egal: 0-0 in fața puternicei for
mații a R.P.F. Iugoslavia,

La acest meci, in calitate de 
observator al comisiei centrale 
de fotbal din R.P.R. a asistat an
trenorul de stat Gheorghe Po 
pescu, care la încheierea intilni
rii a făcut o declarație în care a 
spus printre altele: „După jocul 
de la Atena in care am văzut la 
lucru pe viitorii noștri adversari 
din preliminariile campionatului 
mondial, se impune luarea unor 
măsuri in privința selecționării 
jucătorilor șl pregătirii lor fizice 
și tactice cu care să se poată 
coatracara jocul atletic al echipei 
Greciei, pe care o vom Intîlni la 
19 iunie la Atena".

Rugbiștii bucureșteni terenul învinși■ii

* Echipa selecționată de box a 
regiunii Krakovia (R.P. Polonă) 
și-a început turneul În țara noa- 
s râ imi.nind duminică la Cra
iova reprezentativa orașului. Pu. 
glLș*’.: romîni au repurtat vic
tor a cu «corul de tl—6.

♦ Zi • r trecute. pe stadionul
1 — - ‘ ? cin Sofia a
z.■ ■ - ■- intre

studenții Institutelor de agrono
mie din Sofia și București. Me
ciul de fotbal dintre echipele 
Institutelor de agronomie din 
Sofia și București s-a încheiat cu 
rezultatul de 3—2 (1—0) in fa
voarea fotbaliștilor bulgari. In- 
tîlnirea atletică dintre cete două 
echipe s-a terminat de asemenea 
cu victoria studenților bulgari, 
cu rezultatul de 56—42 puncte.

Aiuritor
ORAȘUL STALIN — (prin te

lefon). —
Pe stadionul „Tractorul" mii 

de spectatori au venit duminică 
după-amiază pentru a-și vedea 
echipele preferate la lucru. „Trac
torul" care venea să se intilnească 
cu „Știința"-Cluj In cadrul cate, 
goriei B de fotbal șl „Dinamo" 
care avea ca oaspete pe „Recol
ta" — Tg. Mureș în primul ioc 
din cadrul returului „Cupei Pri
măverii" a primei noastre cate
gorii.

Nu putem spune că spectatorii 
au plecat mulțumiți de la aceste 
intîlniri. Poate mai veseli că 
echipa „Tractorul" a reușit să 
obțină o victorie cu 1-0 de la stu
denții clujeni. Totuși victoria esta 
oarecum nemeritată deoarece 
oaspeții au dominat întreaga par
tidă dar... „Tractorul" a marcat.

Nu se pot spune cuvinte de 
laudă nici despre cel de a| doi
lea meci Dinamo Orașul Stalin 
a dezamăgit chiar și pe cel mai 
aprigi susținători. După un joc 
slab atlt la înaintare cit și la a- 
părare. in minutul 75 tabela de 
marcaj arăta 4.0 pentru oaspeți. 
Doar in ultimele 15 minute, Di
namo Orașul Stalin a arătat că 
poate să practice și fotbal de ca
litate. Ca urmare gazdele au re
dus din handicap (2-4). De ce au 
pierdut jucătorii din Orașul Sta
lin ? Dinamoviștii au fost prea 
siguri de victorie dar luați 
„tare" de la Început de jucăto
rii „Recoltei" n-au mai reușit «ă 
se regăsească pe teren și au pier
dut.

Gazdele învingătoare 
la handbal

întreceri dîrze au prilejuit 
meciurile de handbal masculin și

feminin din cadrul categoriei A 
desfășurate duminică la Orașul 
Stalin. Fetele de la ..Progresul" 
Orașul Stalin s-au întilnit cu va
loroasele handbaliste de Ia „$ti;zi- 
ța“-Timișoara de care aa dispus 
cu scorul 2-1.

Handbaliștii de la „Dinamo* 
Orașul Stalin au avut ca adver. 
sari in aceiași zi pe jucătorii 
„Energiei'-Reșița. Victoria și în 
această intilnire a revenit echi
pei gazde cu scorul de 9-7.

Trebuie subliniat faptul că 
handbaliștii de la „Dinamo* an 
ratat ln cursul celor 60 de minu

11—3 este un scor categoric, 
însă afirmăm cu deplină convin
gere că el nu a reflectat complec 
raportul de forțe de pe teren. 
Bucureștenii n-au fost adversari 
comozi, fapt dovedit de scorul 
alb din primele 35 de minute de 
joc și de rezultatul de egalitate 
cu care a luat sfîrșit prima re
priză (3—3). Jucătorii noștri 
nu s-au ridicat însă la valoarea 
lor obișnuită și n‘ci n-au știut 
să se acomodeze jocului prac
ticat de o formație atît de re
dutabilă ca cea a Londrei. Și-a 
făcut efectul o oarecare timorare 
in fața numelor „mari" din e- 
chipa britanică și in fața pal
maresului ei. La toate acestea 
se adaugă și starea terenului 
care, după părerea noastră, a 
avantajat pe oaspeți, obișnuiți 
cu timpul umed.

Cum a ajuns totuși scorul 
atît de sever ? In primul rînd 
trebuie spuse cîteva cuvinte 
despre echipa britanică. Forma
ția care a evoluat pe Stadionul 
Republicii a fost mai mult decit 
reprezentativa capitalei engleze. 
Jucătorii britanici au cărți de 
vizită impresionante. Despre mij
locașul la grămadă R. E. Jeeps, 
un ziar francez scria : „Dacă 
Anglia nu ar fi avut un mij
locaș la grămadă ca Jeeps, e 
sigur că nu ar fi ciștigat tur
neul celor cinci națiuni". Du
minică, ne-am convins că aceas
tă frază a ziaristului francez 
n-a fost o figură de stil oare
care. Jeeps a fost mereu activ în 
lupta pentru balon impunîndu-se 
ca cel mai bun jucător din cei 
30 aflați pe teren. Dar echipa 
britanică a avut și pe Raffle, 
Bartlett. Ryan, Grant — jucă
tori renumiți prin valoarea lor 
Cu o mare experiență a jocuri
lor internaționale, londonezii au 
știut să facă față situațiilor di
ficile și să fructifice superiorita 
tea tehnică. Jocul deschis al e- 
chipei britanice, inventivitatea 
jucătorilor, au făcut ca bucureș
tenii să fie depășiți evident.

Replica dată de echipa noastră 
nu a avut forța pe care o cunoaș
tem. Cu o săptămină înainte ii 
văzusem pe selecționabili la an.

început
Primul mare concurs atletic, 

desfășurat duminică și luni pe 
Stadionul Tineretului, a constituit 
un bun mijloc pentru verificarea 
forme, actuale a atleților fruntași.

Deși pista îngreunată de ploaie 
a constituit o frină tn calea ob
ținerii unor performanțe de va- 
oare. desfășurarea probelor a 
prilejuit cîteva frumoase întreceri 
soldate cu rezultate care pentru 
iacepct de seaca pot fî caracteri
zate pramtătoare.

Pe pna rian se sitmază lupta 
dmtre amacătooi de ciocan N. 
Rășcăoescu și G Spiridon care 
ne das speranțe că distanta celor 
60 tn. va fi curind depășită. Ul
timei cu o performanță de 59J0 
m devine recordmanul probei, 
însă aceasta noma: pentru o ju
mătate de oră. deoarece Rășcă- 
nescu și-a spus totuși el ultimul 
cuvânt, retzșțr-d de două ori un 
rezultat saai bun S« M a. nou 
record R.P R.!

O formă pnunitătaare pentru 
început de sezon a arăta: de 
asemenea Ion Sot er. care a trecut 
ușor toate înălțimile, inclusiv 
1.98 m. cu care s dștigaL ienun- 
țind să mai sară din cauza unei 
defecțiuni a piste. Trebuie scos 
in rei:ef și celălalt IS8 m. rea
lizat de tinărul C Dumitrescu, 
locul IL care-: aduce totodată și 
norma de maestru ca și speranța 
unor rezultate. înalte in sezonul 
care ittcepe.

La săritura In Inăltime-fete tre
buie remarcată forma bună a ti
nerei Adela Chivăran care a făcut 
zile „fripte* consacratei Era 
Maier (pe care în afară de Iolan- 
da Balaș n-a învins-o nimeni In

bescu. Ion Șeitan și V. Carp, 
care au reușit anul acesta sA-și 
aducă echipa pind ln semif-nalL

Din Inftlm'ile de duminică se 
remarcă esetori^ șahiștilor stu
denți de la Ștânța Orașul Stalin, 
care ln InALnirea cu Flacăra Ro
și e-Orade a conduc cu —’/> 
trei partide fiind întrerupte.

Întrecerea studenților 
baschetbaliști

Duminică 5 mai, in sala de 
sporturi „Tractorul" a luat sfirșit

Aspect de la întîlnirea de rug bl București-Londra

trenament și forma lor îmi in
spira încredere. Duminică. însă, 
bucureștenii, deficitari din punct 
de vedere al concepției de joc, au 
fost lipsiți de fermitate, nu au 
luptat cu suficientă ardoare pen
tru a modifica scorul.

Atunci cind scorul era de 3—3 
mai păstram speranța în privin
ța șanselor bucureștenilor. după 
cum. cu mai multă hotărire, ,ți 
la 3—8 se putea obține egala 
rea. In plus, scorul este atît de 
sever și datorită faptului că la 
3—8 am fost frustați — de că
tre arbitrul francez Sampieri — 
de posibilitatea de a egala. In 
mod clar, Teofilovici a realizat 
o încercare pe deplin valabilă.

culcînd balonul în terenul de 
țintă al echipei britanice. După 
cum scria un confrate, părerea 
aceasta o împărtășește și Vivien 
Jenkins, cronicar de rugbi la 
„Sunday Times" care i-a declarat 
că decizia arbitrului este foarte 
discutabilă.

Ultimul minut de joc a adus 
modificarea scorului la 11—3 da
torită unei curse de mare rapidi
tate a lui Simonds.

Deci, 11—31 Repetăm: Jucăto
rii romîni au jucat mai bine de
clt arată scorul. Londonezii. însă, 
au fost mai buni și se reîntorc 
acasă cu incă o victorie la acti
vul lor.

E. OBREA

8-2 boxerii romîni 
au învins la Paris

PARIS 6 (Agerpres). — Invin- 
gînd cu 8—2 echipa reprezenta
tivă de box a orașului Paris, in
tr-un meci desfășurat sîmbătă sea
ra pe ringul de Ia Elysee Mont
martre, pugiliștii echipei reprezen
tative a orașului București au rea
lizat o nouă performanță de va

Je sezon atletic
ultimii trei ani). Pînă la urmă a 
ciștigat Eva Maier cu un rezultat 
bun: 1,50 m., dar numai după 
baraj.

Dar acest concurs a prilejuit 
afirmarea și a altor tineri atleți 
care după calculul hirtiei nu 
contau pe prim plan.

Astfel, sprinterul nostru nr. 1. 
Ion Wlesenmaier a întrecut la 
mare luptă pe Mircea Pop (in 
mare revenire de formă).

Timp realizat: 11J0 dar pista 
grea a influențat acest rezultat.

Astfel, bune trebuie conside
rate și rezultatele de la 200 m. 
plat, ciștigător :Wiesenmaier 22”6 
urmat de Măgdaș 22”8 ca și re
zultatele obținute in cursele de 
viteză Ia fete.

Un rezultat foarte bun a ob
ținut în cursa de 1.500 metri 
Constantin Grecescu : 3’52”6, in
tr-o cursă tn care ceilalți 11 con- 
curenți au mers mai slab. Cursa 
de 800 metri a prilejuit o vic
torie a lui Sudrigean (1’55’6) a- 
supra lui Birdău (1’57”), dar re
velația cursei a fost ttnărul Pîrvu 
(l’57”4). Și cursa de 5.000 metri 
plat a iost dominată de un alt 
tfnăr: Veficiu Ion, care de unul 
singur a realizat un promițător 
Ifotra. Tot de unul singur. Ilie 
Savel a realizat 53”5 la 400 metri 
garduri. Dintre celelalte alergări 
trebuie scoase în relief promiță
toarele rezultate obținute la 400 
metri plat femei de către FI. Oțel 
58~3 și A. Lipoczl 59”2 ambele 
mai bune decit E. Buda (60"3).

Rezultate mai slabe au fost 
înregistrate la săriturile în lun
gime ciștigate Ia băieți de către

R. Licher 6,63 m., iar la fete de 
către I. Knobloch 5,35 m. Pasio
nantă se anunță în acest an în
trecerea dintre săritorii cu pră
jina. Deocamdată a fost cîștigă- 
lor Szabo (3,90 m.) care l-a în
trecut pe M. Dumitrescu (tot 3.90 
m.) și pe Zimbreșteanu și Ion 
Paul care au realizat 3,80 m.

Despre aruncătorii de greutate 
trebuie spus că băieții s-au pre
zentat mai bir.e : Aurel Raica a 
aruncat 16,06 m. iar N. Ivanov 
15.85 m. față de colegele lor de 
probă : Ana Coman (cu antrena
mentele încă nepusă la punct) 
care cu cei 13,38 m. realizați ne-a 
furnizat surpriza de a fi întrecută 
de către Melania Szilaghi (13,97 
metri).

Datori cu performanțe mai bune 
ne rămîn participants la arun
carea discului, probă cîștigată la 
băieți de către Vilsan, care cu 
cei 46.25 m. realizați, l-a întrecut 
pe V. Manolescu (46,00 m.); iar 
la fete Niculina Barbu n-a opus 
rezistența scontată. Liei Manoliu 
care a ciștigat cu 42,46 m.

Bun trebuie considerat rezulta
tul aruncătorului de suliță A. 
Demeter (69.66 m.) care l-a în
trecut pe D. Zamfir (65,30 m.) 
iar in ceea ce privește aruncă 
toarele de suliță revelația a fost 
din nou tînăra Maria Iordan 
(41,27 m.) care a fost întrecută 
numai cu 4 cm. de către dețină 
toarea recordului, Maria Diți (de 
la care ne-am așteptat la mai 
mult), ca și de la I. Mikloș 39,88 
și A. Raimesch — 37,82.

E. BARUH 
antrenor

loare care vine să întărească și 
mai mult prestigiul boxului ama
tor din R.P.R., atît de mult apre
ciat astăzi in cercurile sportive 
internaționale. Cu toate că a fost 
handicapată de lipsa unor ele
mente de bază ca ; C. Dumitres
cu, N. Linca, E. Cismaș și D. Cio- 
botaru, echipa bucureșteană s-a 
comportat admirabil reușind să 
continue cu succes șirul victoriilor 
romînești început la Melbourne 
unde pugiliștii noștri au cucerit 
4 medalii olimpice.

In reuniunea de sîmbătă seara 
o excepțională impresie au lăsat 
publicului sportiv parizian, vice- 
campionii olimpici M. Dobrescu, 
Ca. Negrea și N. Mîndreanu, V. 
Tiță și M. Stoian, care prin boxul 
lor tehnic și spectaculos au obți
nut victorii clare. O frumoasă re
vanșă și-a luat tînărul boxer din 
categoria cocoș, C. Gheorghiu, 
care a reușit să-I invingă la punc
te pe M. Camarra, iar Gh. Fiat 
l-a învins la puncte pe Maolet. 
Corespondentul agenției „France 
Presse" subliniază în cronica sa 
frumoasa comportare a lui N. 
Mîndreanu. Printre altele el scrie : 
„N. Mîndreanu, un boxer foarte 
puternic, a triumfat in fața Iui 
Thevos pe care l-a învins prin KO 
în repriza a doua în urma unei 
magnifice contre de dreapta la 
față".

Iată acum rezultatele tehnice 
înregistrate : M. Dobrescu învinge 
la puncte pe Balmild ; C. Gheor
ghiu învinge la puncte pe M. 
Camarra; N. Mîndreanu dispune 
prin KO de Thevos; Gh. Fiat în
trece la puncte pe P. Maolet; 
C. Saluden întrece ia puncte pe 
Fr. Ambrus; M. Stoian învinge la 
puncte pe Hamon; V. Tiță dispu
ne la puncte de Pavilla ; Sangare 
învinge la puncte pe D. Gheor
ghiu; G. Negrea, învinge prin KO 
pe Weinreb ; V. Mariuțan învinge 
prin KO pe Abdelcader.

Echipa selecționată de box a 
orașului București se va reîntoarce 
in țară în cursul zilei de miercuri.

In „Cursa Păciic
tras la start pe cei mai buni con- 
curenți din întreaga țară.

Intreceriie s-au desîășurat în 
cadrul a 6 categorii pentru băr
bați și o categorie rezervată fe
telor care a atras atenția in mod 
deosebit prin lupta dirză ce s a 
dat pentru primele trei locuri. 
Maestra sportului Venera Vasi- 
lescu de la Energia-București a 
reușit să ciștige cursa doar în 
ultimul tur.

Luptă strinsă s-a dat și in ca
drul categoriilor 250 și 500. Re
levăm victoriile aplaudate de 
miile de spectatori obținute de

te de joc trei lovituri de la 14 
metri.

Semifinalele campionatului 
republican de șah pg echipe

In amfiteatrul Institutului po
litehnic din Orașul Stalin s-au 
adunat cele 6 echipe de șahiști 
din (ară clasificate pentru semi’ 
finalele campionatului republican 
de șah pe echipe pe anul IW. 
Printre cei prezenți la aceste în
treceri remarcăm echipa Știința 
Timișoara, deținătoarea titlului 
de campioană pe anul 1956, La 
mesele de joc slnt și numeroși 
tineri care aa reușit ^ă se clasi
fice pentru semifinalele acestui 
campionat republican, lată de 
pildă alătuH de maeștrii Ciocil- 
tea și Szabo, pe tinerii studenți 
Șimon Nicolae, Ștefan Porum-

STALIN'
campionatul universitar de bas
chet, In cadrul căruia timp de 3 
zile s-au întrecut echipele stu
denților din Orașul Stalin. Arad 
și Cluj. Victoria a revenit baschet- 
baliștilor de la Institutul poli
tehnic Orașul Stalin a căror su
perioritate a fost clar demonstra
tă de jocul prestat.

.Circuitul primăverii”

Zeci de mii de spectatori au 
stat duminică dimineața aproape 
4 ore în burnița ce cădea cu in
termitențe, pentru a asista la pa
sionanta întrecere oferită de va
loroșii și curajoșii practicanți ai 
sportului cu motor. Organizat de 
colectivul sportiv „Vo:nța“-Orașul 
Stalin, primul concurs al anului 
de viteză pe circuit închis a a-

maestrul sportului Mihai Pop de 
la Dinamo Buc. la categoria 125, 
Ernest Brezina de la colectivul 
Voința Orașul Stalin la categoria 
250 și Giorgiu Mormocea de la 
C.C.A.-București la categoria 500. 
Victoria pe colective și cupa cir
cuitului primăverii a revenit co
lectivului Dinamo București

Cursa internațională 
de ciclism

Cind steagul alb-negru al ar
bitrului de concurs s-a lăsat ln 
jos dind plecarea ln prima etapă 
a celei de a 6-a ediții a Circuitu
lui ciclist al regiunii Stalin, de 
undeva de sus s-au deschis ză
gazurile ploii ce i-a insoțit cu 
perseverență pe cei 74 de cicliști 
de-a lungul celor 100 km. (Orașul 
Stalin—Sinaia—Furnica șl retur).

In întrecerea sportivă au parti
cipat unii dintre cei mai valoroși

rutieri ai țării noastre alături de 
un grup de 6 cicliști maghiari de 
la clubul „Csepel” din Budapesta 
printre care remarcăm pe Bela 
Bartusek de mai multe ori cam 
pion al R.P.U. la fond șosea. 
Trebuie subliniat faptul că ală
turi de cicliști cunoscuți ca N. 
Vasilescu. R. Schuster, Gh. Cal- 
cișcă, R. Klein și alții au pârtiei, 
pat zeci de concurent! tineri ho- 
tărlți să se releve în sportul cu 
pedale in această Întrecere grea, 
de-a lungul a 7 etape pe distanța 
de 1 180 km.

Așa de pildă tinărul Ion Sima 
de ia Energia Orașul Stalin a 
fost cel mai bun cățărător

N. Vasilescu a terminat cursa 
pe locul I doar la sprintul final 
cu timpul de 2h.26 45”, fiind ur
mat in același timp de un pluton 
de 25 cicliști. Printre protago
niștii cursei s-au aflat și maghia
rii Bela Bartusek și Bela Urban 
Media orară Înregistrată, cu tot 
timpul nefavorabil: 40,880 km. 
pe oră.

★
Ieri s-a desfășurat etapa a 11a 

pe distanța Or. Stalin-xiPredeal— 
Cioplea—Or. Stalin—Tg. Săcu- 
iese—Or. Stalin (172 km.)

Traseul dificil, datorită urcușu
rilor de la Predeal și Cioplea, a 
prilejuit o întrecere spectaculoasă, 
care a adus mari schimbări in 
clasament. Tricoul galben a fost 
preluat de tinărul alergător Petre 
Gane de la ' Energia-București, 
cîștigătorul etapei a Il-a.

Tenis de cîmp
O interesantă întilnire de tenis 

de cimp a avut loc duminică in
tre echipele Energia Steagul R<> 
șu Orașul Stalin și Progresul 
I.T.B. București Victoria a reve 
nit oaspeților datorită calității 
jocului desfășurat Ei a» dispus 
de Energia Steagul Roșu cu sco
rul de 11-6.

GH. ANGELESCU

conduce bulgarul 
HRISTOV

KARLOVY-VARY 6 (Prin te
lefon de la trimisul special Ager
pres).

Competiția ciclistă „Cursa Pă
cii" a continuat duminică cu des
fășurarea etapei a IV-a pe dis
tanța Praga—Kariovy-Vary (174 
km.). Această etapă a avut două 
momente mai interesante. In 
prima parte a cursei cicliștii ro- 
mîni care au vrut să-și îmbună
tățească situația în clasament au 
atacat energic prin Maxim și Po- 
receanu. Tentativele lor de eva
dare au fost insă anihilate de 
cicliștii din fruntea clasamentului 
care au acționat cu multă ener
gie. în continuare, cursa a fost 
lipsită de istoric. La mijlocul 
etapei, Braune, Krivka, Paradow- 
ski, Bugalski, Proost și Oghren 
atacă j>rin surprindere și se de
tașează de grosul plutonului. Ei 
nu vor_ mai putea fi ajunși pînă 
la capătul etapei. Cu cîteva sute 
de metri înaintea sosirii belgianul 
Proost părăsește grupul fugarilor 
și cîștigă etapa cu timpul de 
4h.53’22 . In această etapă ci
cliștii romîni au ocupat următoa
rele locuri : C. Șandru (37) 
4h.56’56”; Gh. Șerban (51) ace
lași timp; C. Dumitrescu (57) 
4h.58’05"; N. Maxim (5S) 
4h 59'14’’; L. Zanoni (70) 
5h, 19’29”; Poreceanu (72) 
5h.2l’12”.

In clasamentul general indivi
dual continuă să conducă cicli
stul bulgar N. Hristov cu 
20h 1,9’23”.

In clasamentul pe echipe con
duce Anglia cu 61h. 15’35". Pe 
locul doi se află echipa Franței 
cu 61h.18’44” urmată de echipa 
RP. Polone 61h.20’40". Echipa 
R.P.R. se află pe locul 12 cu 
62h. 10’32”. Luni a fost zi de 
odihnă, iar astăzi are loc cea de 
a V-a etapă: Karlovy Vary— 
Karl Marxstadt.
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