
Cinstire eroilor
La Monumentul
Eroilor Sovietici

Cu prilejul zilei de 9 mai, Ziua 
Victoriei, joi dimineața a avut loc 
la Monumentul Eroilor Sovietici 
din piața Victoriei, solemnitatea 
depunerii de coroane de flori.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii: Al. Bîrlădeanu. Gr. 
Preoteasa. I. Cozma, Fl. Dănăla
che, I. Murgulescu, Barbu Solo
mon, Gh. Stoica, S. Toma, Ghi- 
zela Vass, Gh. Gaston Marin, 
A. Mălnășan, M. Gh. Bujor, C. 
Paraschivescu - Bălăceanu, Filip 
Geltz, general locotenent I. Tuto
veanu, general de armată în re
zervă Mihail Lascar. Gh. Costin, 
A. Nădejde, academicienii E. Bă- 
dărău, Geo Bogza, generali și 
ofițeri superiori ai Forțelor Ar
mate ale R.P.R., conducători ai 
organizațiilor de masă, oameni de 
știință și cultură, delegați ai oa
menilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, ofițeri, 
sergenți și soldați delegați ai uni
tăților militare din Capitală.

Au fost de fată V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, 
general maior 1. P. Juravlev, 
atașatul militar, naval și al ae
rului al Uniunii Sovietice și alți 
membri ai ambasadei U.R.S.S.

Compania de onoare aliniată 
în fața Monumentului a dai 
onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R.P.R. si Uniunii Sovie
tice.

Despre ziua de 9 mai, Ziua Vic
toriei, au vorbit general loco
tenent I. Tutoveanu, adjunct al 
ministrului Forțelor Armate ale 
R.P.R. și generalul maior I. P. 
Juravlev.

La Monumentul Eroilor Sovie
tici au fost depuse apoi coroane 
de flori din partea C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri. Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București, Ministerului Forțelor 
Armate ale R.P.R., Consiliului 
Central al Sindicatelor, Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R. 
și Sfatului Popular al Capitalei, 
C.C. al U.T.M., Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Comitetului Fe
meilor Democrate din R.P.R.. Co
mitetului Național pentru Apă-

ConsiliuluiC.C. al P.M.R. și a

Proletari din teste țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

rarea Păcii din R.P.R., Acade
miei R.P.R. și din partea marilor 
întreprinderi ale Capitalei

Au depus de asemenea coroane 
de flori delegațiile sindicale 
străine venite în țara noastră 
pentru a participa la sărbătorirea 
zilei de 1 Mai.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
glorioșilor ostași sovietici căzuți 
în lupta pentru eliberarea po
poarelor de sub jugul fascist.

La cimitirul militar
Ghencea

înîn memoria eroilor căzuți 
lupta împotriva cotropitorilor fas
ciști, joi dimineața, cu prilejul 
Zilei Victoriei a avut loc solem
nitatea depunerii de coroane de 
flori la cimitirul militar Ghencea.

Depunerea unei coroane la Monumentul Eroilor Sovietici din partea 
de Miniștri

La solemnitate au participat 
tovarășii : Pavel Daju, P. Dră- 
goescu, Popa Gherasim, Petre Co- 
stache, Gh. Diaconescu, I. Mineu, 
V. Cristache, Aneta Marinescu, 
Constantin Mateescu, Gh. Vasi- 
lichi, M. Gh. Bujor, C. Paraschi- 
vescu Bălăceanu, Filip Geltz, ge
neral colonel Iacob Teclu, gene
ral locotenent C. Verdeș, general 
de. armată în rezervă Vasile Ata
nasiu, P. Babuci, director și N. 
Zlatev, director adjunct în Minis
terul Afacerilor Externe, Ștefan 
Cruceru, Isache Rădan, reprezen
tanți ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești și ofițeri 
ai Forțelor noastre armate, oa
meni ai muncii din întreprinderi 
și instituții.

Au luat parte V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim, 
general maior I. P. Juravlev, ata-

al aerului al 
București, și

șat militar, naval și 
Uniunii Sovietice la , .
alți membri ai ambasadei U.R.S S.

Solemnități asemănătoare au 
mai avut loc la cimitirele eroilor 
romîni și sovietici căzuți în lup:a 
pentru eliberarea Romîniei de 
sub jugul fascismului, la Iași, 
Cluj, Constanța, Orașul Stalin, 
Bacău, Suceava și în alte ora^e 
din țară.

(Agerpres).
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Pe ogoare au început 
lucrările de întreținere

I
Colectiviștii, întovărășiți! și j 

Â țăranii muncitori cu gospodă-*.
♦ rie individuală din regiunea ♦
♦ București au început de cîteva* 
fzile întreținerea păioaselor 4 
♦precum și a prășitoarelor Însă-J 
Jmînțate în primele zile ale|
♦ primăverii. 4
J S-au plivit pînă acum păioa-* 
J sele de pe aproape 37.000 ha. J
♦ și s-a făcut prașila l-a pe mai ♦ 
țmult de 3.100 ha. cultivate cu f
♦ cartofi, sfeclă de zahăr, fasole, ț
♦ mazăre, floarea-soareluî și 4
î porumb. J
♦ La prășit gospodăriile colec-j
♦ tive și întovărășirile agricole *
♦ vor primi un sprijin prețios ♦ 
ț din partea S.M.T.-urilor; a-J
♦ cestea au contractat prășitul ♦
♦ mecanic al culturilor de pe ♦
ț aproape 9.000 ha. *
♦ (Agerpres). ♦
4 ♦

Deschiderea Muzeului
militar central
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Cu prilejul zilei eliberării CehoslovacieiUF

ale... țȚUctorișților
Gospodăria colectivă „7 Noiem

brie* din comuna Ștefănești este 
într-adevăr o gospodărie bună, o 
gospodărie bogată. Pămîntul ei 
rodește din plin, datorită sîr- 
guinței colectiviștilor, precum și 
a tractoriștilor de la S.M.T.- 
Costești, care de cîțiva ani ară, 
seamănă și prășesc culturile, cu 
mașinile. Nu odată președintele 
gospodăriei, Dumitru Luca, a ex
primat mulțumiri tractoriștilor.

— Meritați tcate laudele—spu
nea el. Ne-ați făcut arături bune, 
ne-ați ajutat să însămînțăm la 
timp.

Satisfăcută de munca tractoriș
tilor este și conducerea stațiunii. 
Iată deci unanimitate...

De așteptat ar fi ca stima pen
tru tractoriștii brigăzii a Vl-a, 
care deservesc această gospodărie 
să fie concretizată prin asigura
rea unor condiții corespunzătoare 
de muncă și de trai. Realitatea 
este, însă, alta. Condițiile de ca
zare în prezent sînt foarte proas
te. cu toate că în sediul colectivei 
sînt posibilități de satisfacere a 
nevoilor. Există, de pildă, o încă
pere, care în anii trecuți a fost 
folosită ca dormitor. In prezent, 
insă, aci sînt depozitate zeci de 
<g. de sămînță de lucernă al că
rei loc ar fi de fapt în magazie, 
dar conducerea gospodăriei ma
nifestă comoditate și indiferență 
față de traiul tractoriștilor.

După orele de muncă, tracto
riștii simt nevoia să se odih
nească în tihnă. Dar cum ? Pa
turile metalice îți oferă numai 
scheletul pentru că saltelele, peri- 
nile și cearceafurile sînt ținute în 
^agonul-dormitor, care se află la 
peste 30 km. $eful brigăzii, 
Mexandru Nedelea și pontatorul 
său. Ion Boldei, deși au trecut 
ie multe ori cu autocamionul pe 
ici. nu s-au îngrijit să aducă 
echipamentul necesar.

Cu hrana e o situație asemă
nătoare. De la stațiune, tracto
riștii primesc rar alimente. Con- 
iucerea stațiunii se bizuie pe 
gospodărie, care, în baza contrac- 
:ului încheiat, e obligată să asi
gure tractoriștilor cazare și anu- 
nite produse alimentare pe care 
S.M.T.-ul urmează să le plătească 
ulterior. E drept că gospodăria 
î dat din cînd în cînd tracto
riștilor pîine, ouă, lapte.

— De acum înainte nu le mai 
nutem da. spune Ion Sima, con- 
abilul gospodăriei.

— De ce?
— S.M.T.-Costeștî este dator 

încă din anii trecuți, pentru ali
mentele pe care gospodăria le.a 
dat tractoriștilor, suma de 299,20 
lei. Am făcut adrese la stațiune 
— a continuat contabilul — să 
ni se vireze banii. Pînă acum 
n-am primit nici bani, nici răs
puns.

E o realitate intolerabilă față

de care conducerea S.M.T.-Cos- 
tești, regiunea Pitești, trebuie să 
ia neîntîrziat măsurile necesare.

M. OPREA
★

Curtici, foloslndu-se 
posibilitățile locale, 
unele rezultate în

La S.M.T. 
mai chibzuit 
s-au obținut ___
privința asigurării hranei. De pe 
cele 10 hectare ale gospodăriei an
nexe se recoltează spanac, ceapă 
verde și alte legume necesare 
cantinei. Porcii grași care au 
fost tăiați asigură o masă con
sistentă. Totuși, S.M.T. Curtici 
este copilul vitreg al Direcției ge
nerale S.M.T. din Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii. Din a- 
nul 1950, S.M.T.-ului i se tot pro
mite că se va planifica construi-

rea unui grup social, dar promi
siunile rămîn promisiuni.

S M T.-ul are 20 de ucenici. Ei 
sînt cazați într-o cameră insa
lubră, dărăpănată, căci alta nu 
se găsește. Sala colțului roșu a 
fost transformată în sală de 
cursuri pentru acești viitori trac
toriști (de altfel, această cameră 
este improprie și pentru colțul 
roșu, și pentru cursuri).

In stațiune nu există nici un 
dormitor pentru tractoriști. Meca
nizatorii care au motoarele la 
reparat sau vin la vreo ședință 
trebuie să niece înapoi seara, căci 
stațiunea *nu are unde să-i ca
zeze.

Zadarnic aî să cauți aici sală 
de bibliotecă, colț roșu, unde 
muncitorii să-și petreacă timpul 
liber. De cînd este înființată 
stațiunea, pentru nevoile SOC12I- 
culturale de aici nu s-a construit 
decît o cantină, în 1953, dar și 
aceasta fără chibzuială: în bu
cătărie s-a făcut încă o sobă spe
cial pentru... încălzit, în holul de 
la intrare, cu o suprafață de doi 
metri pătrați... două sobe, iar în 
6ala de mese — una singură.

Este necesar ca direcția gene
rală S.M.T. din Ministerul Agri
culturii și Silviculturii să ia mă
surile necesare pentru a înlătura 
această situație de copil vitreg a 
S.M.T. Curtici, regiunea Timișoa
ra, din care muncitorii de aici 
n-au de tras decît ponoase.

G BUCUR

Cu ocazia aniversării a 80 de 
ani de la proclamarea indepen
denței de stat a Romîniei și a 12 
ani de la victoria asupra fascis
mului german, joi la amiază, 
avut loc 
Muzeului 
său local 
cescu nr.

Muzeul 
chis într-o clădire istorică, în 
a funcționat cu aproape 100 de 
ani în urmă, „ștabul* domnesc 
al lui Alexandru loan Cuza iar 
mai tîrziu Marele Stat Major și 
prima Șcqalărde război a arma
tei romîne’.

I.a festivitatea de deschidere au 
luat parte tovarășii: general de 
armată Emil Bodnăraș, Miron 
Constantinescu, general colonel 
Alexandru Drăghici, general co
lonel Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Constanța Crăciun, Fl.

a 
deschiderii 

noul 
Băl

festivitatea 
militar central, în 
din B-dul Nicolae 
17-19.
militar central s-a des- 

care

Dănălache, Ion Pas, Sorin Toma. 
general colonel Iacob Teclu, ge
neral locotenent I. Tutoveanu, ge
neral maior Ion Gheorghe, prof, 
univ. Pavel Țugui, acad. P. Con- 
stantinescu-Iași, acad. Andrei O- 
țetea. acad. M. Roller, I. Jalea. 
I. Cîrcei, general locotenent Ti
tus Lupescu, general locotenent 
C. Mănescu, general locotenent 
Al Vasiliu, general maior Ion 
Șerb, generalii de armată în re- 
zervă V. Atanasiu, Mihail 1 as- 
căr și C. Vasiliu Rășcanu, gene
rali și ofițeri superiori, oameni 
de artă și cultură, reprezentanți 
ai presei.

C.uvîntul de deschidere a fast 
rostit de colonel Ion Focșeneanu. 
directorul Muzeului militar cen
tral.

Asistența a vizitat apoi mu
zeul.

(Afierpresj

Un colț al muzeului

Ambasadorul extraordinar șî 
plenipotențiar al R. Cehoslovace 
la București, Ivan Rohall-illkiv a 
oferit joi tdupă amiază un cock
tail în saloanele Casei Centrale 
a Armatei cu prilejul zilei de 9 
mai, ziua eliberării țării de sub 
jugul fascist, sărbătoarea națio
nală a Republicii Cehoslovace.

Au luat parte tovarășii : Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej prim-secretar 
al C.C. al P.M.R.. Chivu Stoica 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Petre Borilă, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Iosif 
Chișinevschi, secretar al C.C. al 
P.M.R., general colonel Leontin

Sălăjan, Ministrul Forțelor Ar
mate. Gr. Preoteasa, ministrul A- 
facerilor Externe, Marcel Popesc 11. 
ministrul Comerțului, Alexa Au
gustin, procuror general al R.P.R. 
I. Cozma, ministrul Agriculturii 
și Silviculturii, ing. M. Florescu, 
ministrul Industriei, Petrolului si 
Chimiei, dr. Voinea Marinescu, 
ministrul Sănătății și Prevederi 
lor Sociale, general colonel Iacob 
Teclu, general locotenent I. Tuto- 
veanu, general maior Ion Gheor- 
ghe, general de armată în rezer
vă V. Atanasiu, general de arma
tă în rezervă C. Vasiliu-Rășcanu. 
M. Macavei, președinte de onoare

ai I.R.R.C.S., conducători ai insti
tuțiilor centrale, academicieni, 
oameni de știință și cultură, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și ministerul 
Comerțului, ziariști romîni șl 
slrăini.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la ^Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Ambasadorul Ivan Rohall Il
lkiv, și tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniș. 
tri au rostit toasturi.

Cocktailul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

Toastul rostit de tov. Ivan Rohall Illkiv
Stimați tovarăși, dragi oaspeți I 
Poporul cehoslovac sărbăto

rește astăzi a 12-a aniversare de 
la eliberarea Republicii de sub 
jugul fascist și iși amintește cu 
dragoste și devotament de toți cei 
care au adus cea mai înaltă jertfă 
în lupta pentru libertate. Realiză
rile obținute în construirea socia
lismului însuflețesc poporul nos
tru în munca pentru construi
rea pașnică a patriei noastre. Suc

cesele viitoare ale acestei con
strucții sînt condiționate de men
ținerea păcii în lumea întreagă 
și de lărgirea colaborării intre 
popoare. Poporul nostru este ferm 
hotărît să continue lupta pen
tru pace alături de Uniunea So
vietică — eliberatoarea noastră, și 
de celelalte țări prietene și paș
nice.

Propun să închinăm pentru co
laborarea pașnică și prietenia

între popoare, pentru eroica ar
mată sovietică, care a adus cele 
mai mari sacrificii în lupta pen
tru eliberarea popoarelor înro
bite de fascismul hritlerist.

Propun să ridicăm paharul pen
tru înflorirea Republicii Populare 
Romine — soră — care a adus 
o importantă contribuție la elibe
rarea Cehoslovaciei prin lupta șî 
jertfele vitejilor ostași romîni I

Toastul rostit de tov. Chivu Stoica
Dragi tovarăși și tovarășe,
Permiteți-mi să mulțumesc to

varășului ambasador Rohall pen
tru cuvintele frumoase și caldele 
urări adresate poporului romîn.

Prietenia popoarelor noastre 
are o veche tradiție. Ea s-a fău
rit în decurs de zeci și sute de 
ani de luptă împotriva asupritori
lor pentru eliberarea națională și 
socială. Ea s-a întărit în lupta 
comună împotriva fascismului, 
pentru eliberarea țărilor noastre 
de sub jugul hitlerist.

Prietenia noastră se dezvoltă 
azi pe iemelia de nesdrunclnat 
creată de țelurile comune ale con
strucției socialismului și apărării 
păcii între popoare.

In această măreață operă țările 
noastre nu sînt singure. Ele pă
șesc împreună cu toate celelalte 
țări ale lagărului socialist in 
fruntea căruia stă marea noastră 
prietenă și eliberatoare Uniunea 
Sovietică.

Unitatea și colaborarea fră
țească a țărilor lagărului socia
list se întărește și se dezvoltă 
neîncetat pe baza principiilor e- 
galității în drepturi și ajutorului 
reciproc internaționalist.

De această unitate s-au zdrobit 
șl se vor zdrobi toate încercările 
dușmanilor păcii și socialismului 
de a tulbura munca pașnică și 
creatoare a popoarelor noastre.

O puternică expresie a forței 
de neînvins a lagărului socialist 
este Tratatul de la Varșovia de. 
la a cărui semnare se împlinesc 
peste citeva zile doi ani.

Tratatul de la Varșovia care a 
devenit necesar ca urmare a po
liticii agresive a cercurilor impe
rialiste și a formării de blocuri 
militare agresive își dovedește 
azi întreaga sa actualitate ca in
strument al apărării păcii și se
curității statelor socialiste, ca 
instrument al păcii și securității 
generale.

In ultimele luni cercurile agre
sive își intensifică ațîțările îm
potriva statelor socialiste, împo
triva independenței popoarelor 
eliberate de sub jugul colonial, 
continuă cursa înarmărilor.

In aceste împrejurări țările la
gărului socialist iși întăresc ca
pacitatea lor de apărare în ca
drul Tratatului de la Varșovia, si 
sînt hotărîte să respingă orice a- 
tac îndreptat împotriva lor.

Noi sîntem convinși că în acest 
fel servim nu numai interesele 
vitale ale popoarelor noastre, dar 
și cauza păcii și colaborării între, 
toate statele.

Noi sîntem bucuroși că în a- 
ceastă luptă dreaptă sîntem ală
turi de un prieten vechi $1 de 
nădejde ca poporul cehoslovac.

Republica Populară Romînă sl 
Republica Cehoslovacă duc o po
litică de colaborare internațio
nală, de dezvoltare a relațiilor 
economice, politice și culturale 
între toate țările, fără deosebire 
de regim social, de destindere a 
încordării internaționale.

Permiteți-mî să toastez pentru 
poporul cehoslovac pentru noi 
succese in lupta sa de construire 
a socialismului, pentru clasa 
muncitoare cehoslovacă.

Pentru Partidul Comunist Ceho
slovac șl Comitetul 
trai!

Pentru Guvernul 
Cehoslovace !

Trăiască prietenia 
poarele noastre frățești!

Trăiască marea prietenie dintre 
popoarele țărilor socialiste, in 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Trăiască pacea !

său Cen-

Republicii

dintne po.

CU UN PROFESOR AMERICAN
ȘI DOI MEDICI FRANCEZI

„Poliomielita a fost înfrîntă“ — ne declară prof. A. B, sabin
Am nimerit la Congresul națio

nal al medicilor, într-o pauză. Ho- 
hil, .largile coridoare, sălile din 
jurul aulei Facultății de științe 
juridice, erau arhipline. Transla
torii erau suprasolicitați. Un grup

Noi stațiuni climaterice 
puse la dispoziția 

vizitatorilor
Incepînd de la 1 Iunie, între

prinderea pentru exploatarea ba
celor sportive (I.E.B S.) va pune 
la dispoziția vizitatorilor din țoa
le colțurile țării stațiunile Poiana 
Stalin și Toplița care au fost des
chise pînă acum numai loturilor 
de sportivi. La Poiana Stalin, 
excursioniștii vor putea folosi te
lefericul care îi va urca pe Cris
tianul Mare (1700 m.), iar la To- 
pllța, vizitatorii vor avea la dis
poziție un bazin de înot cu apă 
termală avînd o temperatură de 
24 grade.

Constantin Cujbă are 17 ani. 
E-năltuț, cu o față rotundă pe 
care otice zîmbet fugar lasă două 
irezistibile gropițe. Un băiat pu
ternic, sănătos, inteligent.

★
Presupuneți că aveți în mînă 

acest început de fișă biografică 
întocmită de un psiholog, poate 
nu suficient de ordonat. Urma
rea, însă, vă lipsește. Imaginația 
— poți s-o oprești ? — v-ar in
cita să continuați acest portret. 
Elementele pe care le aveți sînt 
ce-i drept, puține, dar o tendință 
generală există și aveți toată li
bertatea. N-o să căutați elemen
te senzaționale — n-aveți de ce. 
Încercați.

Deci, Constantin are 17 ani. E 
încă școlar — sau poate, de-a- 
cum tînăr muncitor. Oricum, are 
vîrsta cînd un băiat puternic, 
sănătos și inteligent a început 
de-acum să muncească dar n-a 
terminat cu învățătura. Pasiuni 
și nedumeriri ti bîntuie zilele, 
soarbe carte după carte, î-ri 
pune imaginația la cele mai ho- 
tărîtoare încercări. Și. după orele 
de efort, după ceasurile cînd a 
cercetat cu aviditate, cu încorda
re cărările vieții, redevenit copil, 
acasă, iată-l mustrat de mamă 
că nu stă să mămnee ca lumea, 
că nu și-a curățat pantofii, că a 
uitat să se ducă la piață — și, 
în concluzie — recompensat cu 
ceva bun. bun de tot, oprit a- 
nume pentru el. Ți-l poți în
chipui pe stradă, de mînă cu o 
fată, studiind-o cu coada ochiu
lui, cumpărîndu-i timid o floare, 
rostind, stîngaci, cuvintele cele 
mai fierbinți. Prin această dan
telărie de imagini, care nu ți-a 
cerut prea multă fantezie, între-

vezi un om care se formează în 
tumultul adolescenței, aripi care 
se desfac îndrăznețe, pentru 
zbor, un suflet ginga» F pim de 
dragoste. O tinerețe fericită, care 
trimite poznaș multe prilejuri de 
zîmbet irezistibilelor gropițe...

Nu, cititorule, ai greșit. Dar 
vina nu-ți aparține. Nu, fantezia 
ți-a deschis uși mincinoase.

...La opt luni după ce a venii 
pe lume, băiețașul născut, ca toți 
oamenii, pentru fericire, devenea 
de fapt o povară pe pămtnt. Pă
rinții s-au despărțit, așa cum se 
despart nenumărați alți părinți cu 
monstruos de egoiste argumente. 
Tatăl a plecat din satul in care

din aceste „mâme" a 
tr-o zi, cînd tata era 
suind toate lucrurile într-o că
ruță și lăsindu-i cu casa goală. 
Pe urmă a venit alta, femeie mai 
așezată. A rămas. Ar fi putui 
poate atunci Constantin, să aibă 
o mamă. Era tîrziu, dar lacrimile 
copilăriei puteau fi uscate, golul 
amintirilor putea fi înlocuit eu 
căldura sufletului matern, se 
puteau deschide mugurii zgribu
liți atîta creme de răceala absen
ței unei mîini mîngiictoare. Au 
venit însă doi gemeni și, ca tn 
poveștile care au dat o notă me
lancolici copilăriei noastre, bisa, 
tul cel mare a devenit cu ade
vărat vitreg.

în- lorilor. A fost trimis într-un 
centru de reeducare pentru mi
nori, a terminat șase clase ele
mentare și s-a înscris la școala 
profesională. S-a apucat cu 
ticnă de carte și de meserie. 
A făcut chiar mai mult decît 
i se putea cere. Am deslușit 
la el o dorință de a ști, de a 
se ridica. Constantin se pregă
tește să devină utemist și e unul 
din cei mai harnici cititori ai bi
bliotecii școlii — posesor al in
signei de prieten al cărții. Acum 
e în ultimul an; peste trei luni, 
lucrător calificat, Constantin va 
putea intra în producție. Școala 
de reeducare i-a dat meserie, l-a 
învățat să se poarte în colectiv,

locuia împreună cu familia ; bă
iatul n-are de unde să știe cum a 
ajuns la el — a auzit doar vor
bindu-se că i-a fost trimis, de 
către fosta lui soție care n-avea, 
pe semne, nici un chef să-și 
piardă timpul cu plozii. E sin
gura informație pe care Constan
tin o are despre mama lui. In 
ceea ce-l privește pe tată, acesta 
a încercat cumva să se descurce 
cu copilul.

Era greu. Ca printr-un vis 
băiatul își aduce aminte că e- 
xista prin casă, în anii fragedei 
lui copilării, mînă și glas de 
femeie — dar nu mult tip una 
singură. Ține doar minte că una

Odată, Constantin a făcut o 
greșeală. De teama pedepsei care 
nu putea să nu vie, a fugit de 
acasă.

nici zece ani, dormind pe 
soclul unei statui, Constantin și-a 
încheiat copilăria. Era un vaga
bond, un copil al nimănui, care 
n-avea ce să mănînce și unde să 
doarmă. Studii — trei clase pri
mare. Perspective — niciuna.

Constantin n-a murit de frig 
și de foame, n-a rămas cu trei 
clase primare. A fost luat de pe 
stradă și dus la un cămin de co
pii. Caracterul lui abrupt, pe 
care nimeni nu încercase sad 
formeze, a dat de lucru educa-

l-a hrănit și l-a găzduit pînă în 
clipa cînd putîndu-se descurca 
singur, el tf» va deschide prin 
propriile puteri porțile vieții. 
Pentru toate acestea copilul 
scăpat de la naufragiu — de la 
cel mai trist naufragiu, pierderea 
demnității umane — este infinit 
recunoscător.

Oricît ar fi de mare însă grija 
cu care statul nostru înconjoară 
acești copii aflați pe marginea 
prăpastiei, lipsa căldurii căminu- 
lui părintesc, a infinitelor pre
cauții și învățăminte prin care 
părinții se străduiesc să pregă
tească fiecare copil pentru viață 
se resimte. De ce a trebuit oare

ca Constantin Cujbă, copil nor
mal inteligent, cu purtări 
bune, să se pregătească pentru 
viată într-o școală de reeducare?

Poate că daca acest caz ar con. 
stitui doar tragedia individuală 
a lui Constantin Cujbă aș fi pă
strat pentru mine trista lui po
veste. Mai sînt însă, din păcate, 
asemenea cazuri. Egoismul mul
tor părinți — cel mai monstruos 
egoism fiindcă cine din partea 
celor care au dat, tn istoria ome
nirii, cele mai înălțătoare exem
ple de dragoste și abnegație — 
mai face uneori victime.

Există dureri în viață pe care, 
fără să fii fatalist, le accepți cu 
o anumită resemnare, cu cugeta
rea amară a neputinței. Nedrep
tățile, însă — copii care suferă, 
petale de flori călcate în picioare 
— acestea recoltă. Să ne gîndim 
la sufletul copiilor crescuți fără 
căldura și grija căminului părin
tesc, la soarta pe care le-o im
pune o indiferentă sentință de 
divorț sau dezinteresul treptat, 
continuu, față de viața lor.

In sufletul lui Constantin 
Cujbă sensibilitatea n-a murit, li 
e dor de tatăl pe care nu l-a mai 
văzut de mai bine de un an. ar 
vrea s-o cunoască chiar și pe 
mama care a renunțat atît de 
total și cu atîta ușurință la copi
lul ei. 11 admir pentru asta și mă 
bucur totodată: dacă a știut să 
treacă printr-o asemenea încer
care și să ramină bun, înseamnă 
că ca ști să fie fericit, că va pu
tea fi cîndva un bun soț și tată.

ILEANA POPOV1CI

de medici constituit ad-hoc, 
își desfășura lucrările neprevăzute 
în programul congresului. Agen
dele medicilor treceau din mînă 
în mînă. Fiecare dintre ei avea 
ceva de adăugat : o observație, o 
adresă... Pe însemnele de la buto
nierele medicilor, am citit; acad, 
prof. dr. P. G. Sergheev—U.R.S.S.; 
dr. P. G. Shute—Anglia ; prof dr. 
Ernest Ungureanu—R.P.R. ; dr. 
Maryon Ethel—Anglia. Eram în 
fața unei veritabile conferințe de 
lucru, și asemenea grupuri erau și 
în dreapta și în stînga mea. Nu

Prof. A. B. Sabin

mai aula era goală, așteptînd 
se termine pauza.

La serviciul de presă

să

personalități medicale ale Ameri- 
cii. Oaspetele este un bărbat înalt, 
suplu, în ciuda părului său alb. 
care-i trădează vîrsta.

M-a tentat un interviu cu prof, 
dr. Sabin, pentru că profesorul 
american este descoperitorul vac
cinului anti-poliomielitic pe cale 
bucală, din virus viu. Desigur, pri
ma întrebare s-a referit la polio
mielită :

— Ce perspective vedeți pentru 
înfrîngerea definitivă a poliomie
litei ?

— Viitorul este plin de speranțe. 
Intrăm în ultima fază a luptei îm
potriva poliomielitei.

Și profesorul Sabin complec- 
tează, zîmbind bine dispus :

— Ea a devenit acum o proble
mă de sănătate publică, pentru că 
din punct de vedere științific a 
fost rezolvată. Acum urmează apli
carea cuceririlor științei.

— Care este după părerea dum
neavoastră linia cea mai bună de 
luptă împotriva poliomielitei ?

— Calea cea mai bună este 
imuniza-ea de lungă durată prin 
vaccinul pe cale bucală, din virus 
viu.

Simți o puternică emoție la gîn- 
dul că sute și sute de mii de co
pii vor fi astfel smulși din ghia- 
rele unei morți timpurii, sau ale 
paraliziei. Profesorul Sabin și-a 
închinat mulți ani de cercetări 
acestei probleme, dar modestia sa 
ne împiedică să aflăm amănunte. 
Așa că îl solicităm pe oaspetele 
nostru cu o altă întrebare :

— Ce părere aveți despre ti
neretul nostru, despre condițiile în 
care se dezvoltă tineretul romîn ?

— Am impresia că tineretul 
vostru are condiții pentru o bună 
educație.

In încheierea interviului nostru,

r___ al
congresului — unde m-am infor
mat asupra locului unde-1 pot găsi 
pe PROF. DR. ALBERT B. SABIN 
(S.U.A.) — mi s-a indicat : secția 
a IV-a 1 Secția a IV-a era în șe
dință de lucru : un medic din 
R.P. Chineză făcea o comunicare, 
în timp ce pe ecran erau proiec
tate diapozitive. Am așteptat...

Peste vreo douăzeci de minute, 
am avut prilejul să-l cunosc și să 
stau de vorbă cu prof. dr. Sabin,
una din cele mai marcante (Continuare în pag. 3-a)



de emoționanteO seară

Tn fotografie : un grup de studenți din anul 
IV de la secția fără frecvență a Facultății de 
mecanici din Institutul politehnic din București., 
ascultind explicația conf. Zoltan Duca, în cercul 
de Teoria așchrerii și scule.

Este, într-adevăr greu să urmezi o facultate 
și în același timp să fii și in producție. Dar 
cind ai la dispoziție atltea mijloace și posibi
lități de a te pregăti bine, munca ți se pare mai 
ușoară.

EVOCĂRI

In numele demnității
Prolog: Ștefan Munteanu sta singur în bancă. 

Colegii ședeau adunați Ia un loc, în alte bănci. Și-a 
auzit numele și a început să-și noteze, aparent calm, 
ironic și răutăcios, rîzînd chiar de ceea ce se spunea 
despre el.

fi
ru-

De cîteva zile studenții In- 
stitutului agronomic „N. Băl- 
cescu“ din București au în
ceput examenele.

In fotografie studenta Sil
via Boroiu din grupa 130 a 
anului I Facultatea de agri
cultură răspunde la întrebările 
de la examenul de topo

grafie. Pentru 
proiectul de an, 
și răspunsul la { 
problemele de j 
examen a primii j 

calificativul. { 
„foarte bine", i

Ultimele pregătiri erau gata. 
Zgomotul și freamătul ce domnise 
pînă atunci în camera celor cîteva 
studente din anul II al Facultății 
de fizico-matematici din București 
(Căminul „Carpați") încetase. Ori
cine ar fi deschis ușa camerei, 
și-ar fi dat cu ușurință seama, 
după aspectul ei deosebit de 
frumos, după neliniștea și ne
răbdarea ce se putea citi pe fața 
fiecărei studente, că cineva era 
așteptat. într-adevăr, fără a se 
lăsa așteptată, tovarășa profe
soară universitară Maria Sîrbu a 
venit, precum promisese studen
telor, să le vorbească despre lupta 
comuniștilor în ilegalitate.

In cîteva ceasuri, tov. prof. Mă
ria Sîrbu, ne-a făcut să cunoaștem 
din povestirea sa, lupta plină de 
abnegație a comuniștilor. Ne-a 
vorbit despre primul contact cu 
partidul comunist al grupului de 
studenți ieșeni din care făcea 
parte, despre primele manifestări 
de protest ale studențimii cinstite 
alături de muncitori, împotriva di
zolvării sindicatelor unitare, de
spre lupta pentru înjghebarea 
nucleului comunist în rîndurile 
studențimii. Minunat ne-a descris 
sărbătorirea în ilegalitate de către 
studenți a unui „1 Mai", emoțiile 
pe care le-au simțit atunci cînd 
pe o clădire din apropierea Uni
versității Alex. Ion Cuza din Iași 
a fîlfîit steagul roșu pe care, cu 
multă greutate, studenții au reușit 
să-l înalțe, la chemarea partidu
lui. Acestea erau primele dovezi 
ale orientării juste a studenților 
spre problemele ce frămîntau pe 
toți oamenii cinstiți, erau primele 
dovezi ale solidarității tineretului 
intelectual cu lupta muncitorilor 
din Romînia, pentru cîștigarea 
drepturilor politice și economice.

Impresionantă a fost pentru noi,

descrierea vieții pe care o trăiau 
comuniștii în închisori.

Am ascultat, de asemenea cum 
au reușit comuniștii în închisoare, 
sub regimul de cruntă teroare, să 
învețe, sa studieze. Studiau în
deosebi științele sociale, făcînd din 
închisoare o adevărată școală. Ne-a 
povestit cum reușeau să țină legă
tura cu cei din afară, să ia cuno
ștință de noutățile politice și lupta 
partidului.

Nici în închisoare comuniștii nu 
au încetat să sărbătorească ziua 
de 1 Mai. Tov. Maria Sîrbu ne-a 
vorbit despre sărbătorirea zilei de 
„1 Mai" la închisoarea din Mis- 
lea. Sub pretext că vor să sărbă
torească paștele (care era cu cîte
va zile înainte de 1 Mai), deținu
tele comuniste au pregătit o festi
vitate pentru deținutele de drept 
comun cu un program ce conți
nea, printre altele, poezii și cîntece 
ce exprimau dorința nemărginită 
de a lupta pentru libertate. Acea
stă festivitate, care avea un sub
strat politic, s-a încheiat seara 
tîrziu cînd deținutele politice au 
pătruns în camerele deținutelor de 
drept comun, căutînd să le explice 
importanța zilei de 1 Mai.

Cu toate că era ora destul de 
înaintată, tovarășa profesoară Ma-

ria Sîrbu nu a putut rezista ru
găminții noastre de a ne povesti 
și din viața sorei sale. Elena Pavel. 
Elena Pavel încă din școală se 
alăturase luptei tineretului comu
nist, făcînd parte din organizația 
„Școlarul Roșu“.

Cu adîncă emoție am ascultat 
fapte care evocă dîrzenia luptă
toarei ce a înfruntat torturile 
groaznice la care a fost supusa la 
închisoarea din Ploești refuzînd 
să-și denunțe tovarășii de luptă- 
Elena Pavel a fost atît de tare, 
încît nici numele ei nu și l-a spus.

In urma unui bombardament, 
închisoarea a fost incendiată și 
acolo a ars de vie Elena Pavel, 
împreună cu alte 60 de femei. In 
timpul incendiului gardienii — în 
loc să salveze deținutele — salvau 
mobilierul directorului dintr-o a- 
ripă a închisorii, care de altfel 
nici nu era atinsă de incendiu.

...Tovarășa Maria Sîrbu și-a în
cheiat povestirea. Pe fața tuturor 
studenților se citea emoția, mulțu
mirea și satisfacția că au petrecut 
o seară interesantă, aflînd multe 
lucruri frumoase, demne de prețuit 
și urmat.

ȘTEFANIA NICOLAE 
KARIN BRAUTSCH 

studente

LABORATORUL
de fotocinematografie

Institutul agronomic ./l. Băl- 
cescu** este dotat cu un labora
tor de fotocinematografie. Labo
ratorul — prin bogata activitate 
pe care o desfășoară încă de la 
înființarea sa — aduce un a- 
port prețios in îmbunătățirea 
procesului didactic.

Lucrătorii din acest laborator 
au realizat pînă acum 31 de tit
luri de filme didactice de 15 mm. 
și peste 12.000 de diapozitive in 
alb-negru și colorate care înfă
țișează diferite aspecte de spe
cialitate. Dintre filmele care s-au 
bucurat de e bună apreciere din 
partea studenților. enumerăm 
numai cîteva: ^Hibridarea vege
tativă la porumb**, .Altoitul viței 
de vie**, hibridarea sexuală la 

I oomii fructiferi", ^Bogățiile și

frumusețile Deltei**, „Tehnica în 
sămințărilor artificiale la oi**.

Sint foarte multe catedre, care 
in dorința de a face lecțiile cit 
mai vii. mai atrăgătoare, de a 
face pe studenți să înțeleagă mai 
bine anumite probleme, folosesc 
din plin aceste mijloace La 
cursurile de Fitotehnie, s-au fă 
cut de pildă, peste 30 de proiec
ții. la cele de Viticultură peste 
60, la Anatomia și 
rimatelor aproape 
tic.

Cu ocazia acestor 
denții au posibilitatea sd vadă 
pe „viu** In diferite anotimpuri 
anumite lucrări pe care le pot 
aprofunda mai ușor decît la o 
expunere fără material didactic 
ajutător.

ăsfoiesc un bloc
notes cu însemnări, 
în colțul de sus al 
unei file găsesc o 
subliniere : f. f. im
portant. De folosit 
la nevoie! Recitesc: 
160 de minute-ar-

gumente a întrebuințat azi o stu
dentă pentru a mă convinge de
imposibilitatea înfiripării și exis
tenței unei adevărate prietenii, a 
unei sincere iubiri, între doi stu
denți din aceiași grupă sau ace
lași an.

Motive ? Rețin în ordinea gra
vității lor:

— Orice tentativă de împrie
tenire, orice încercare de a desă- 
vîrși un sentiment, declanșează, 
fără excepție, ironia și zeflemeaua 
colegilor din grupă sau din între
gul an.

— Dragostea între doi care sînt 
necontenit împreună clipă de 
clipă, este condamnată iremediabil 
la plictiseală, la saturație.

— Se pierde farmecul întîlniri- 
lor la ora X, cu sfertul lor aca
demic și neprezen tă rile din mo
tive independente de...

Folosesc cîteva recente cons
pecte pline cred de o profundă 
poezie a vieții studențești, răspun- 
zînd cu acest prilej și ciudatei 
mentalități a studentei de care am 
vorbit și a altor studenți care-i 
împărtășesc opiniile.

—„Ne-am cunoscut în anul I, 
în primele 6 zile de studenție. 
Ne-am căsătorit în anul trei, la 
cîteva zile după terminarea prac
ticii. De opt luni mă numesc Ră
dulescu Paula. îl necăjisem pe 
Virgil, în postura de viitor soț 
de acum 8 luni cu încăpâțînarea 
mea de a-mi păstra numele de 
acasă. Era fără doar și poate o 
răutate, ca atîtea altele, pe care 
noi, fetele, ne muncim să le 
incentăm docr-doar ne-om mai 
:erla puțin — imi mărturisea cu 
eisaceriîaie Rădulescu Paula. (Ră- 
ubet o flanl peretmrM efortul fă- 
eaf « eoncertf eitre o con-
(fKww ■T’cr-i, de senti-

torceam

filele calendarului înapoi. De pa
tru ori 365 de zile : septembrie 
1953. Institutul Politehnic, Bucu
rești. Paula și Virgil sînt studenți 
ai aceleiași grupe din același an; 
I, Facultatea de ingineri econo
miști.

...Prima duminică după puți
nele zile de cursuri. Reuniunea 
„bobocilor” la căminul nr. 1 
(303).

Invitația lui Virgil, adresată 
Paulei, a fost urmată de un dia
log a cărui transcriere nu suferă 
de mare aproximație. Mi l-a dic
tat Paula, subliniind: „el nu-și 
amintește, cu siguranță. Băieții 
uită curînd. Fetele-și amintesc ori- 
cînd clipele frumoase”.

Paula : — lartă-mă, dansez foarte 
prost. Aproape deloc.

Virgil: — PrL 
mești să fii eleva 
mea ?

Paula: — Dar 
am să te calc de 
nenumărate ori...

Virgil: — Ce- 
re-mi anticipat 
scuze, să nu te 
mai preocupe 
ideea asta. Dan
sul — ca și ma
tematica — presupune concen
trare...

Concluzia ? N-au pierdut nici 
un dans. Progrese vizibile. Reu
niunea li s-a părut nesuferit de 
scurtă. Prima seară împreună egal 
cu sfîrșitul prologului.

Povestea însă, abia începe. Doi 
eroi principali. Autorul, subsem
natul, își permite primele încer
cări de portret :

— o fetișcană neastîmpărată, 
exagerat de bătăușă. Circumstan
țele naivității ei se găsesc în cei 
17 ani neîmpliniți. Drăguță. Te 
privesc obraznic doi ochi jucăuși 
și poznași ca de veveriță, 
roșește, și pleacă pleoapele 
sitor de des.

Vag înfumurată ca mai 
puștoaicele care au terminat

nr.

Tuturor, unanim — simpatică.
— un băiat de o sobrietate de

gajată, amicală. O evidentă matu
ritate relevă privirea, obrazul, 
ționamentele lui. Are ceva din 
disciplina formată, din tenacita
tea și perseverența muncitorului 
care a făcut drumul spre învăță- 
mîntul superior prin facultatea

ra-

Apoi 
obo-

toate 
r . liceul
cu note bune. Și totuși, timidă. O 
timiditate pe care încearcă s-o 
mascheze pozînd în băiețoi.

mîntul superior prin 
muncitorească.

Corect și bun coleg 
puțin drăguț.

...A doua săptămînă 
notițe și începuturi 
scrise pe colțuri de maculator :

Panta, orei să ne plimbăm 
astă-seară ?

De ce ? Unde ?
Tu unde vrei ?
Pe Calea Victoriei. Sînt vitrine 

frumoase, da ?

și nu mai

de cursuri, 
conversațiide 

maculator :

Nu, în Grădina Botanică. 
Te pasionează botanica ? 
La 7,30....
...Inserare, toamnă tîrzie, 

dina Botanică. Covorul de 
ze moarte, molicios,

Gră- 
frun- 

îmbie la 
plimbare. Pașii celor doi își con
tinuă tovărășia în seri lungi, răco
roase și strălucitor de 
covorul policrom de o 
armonie.

O bancă într-un colț 
o strîngere sfioasă de 
ceputuri...

La cursuri împreună, la masă 
împreună, seara — plimbări — 
împreună.

Zeflemisirile colegilor n-au în- 
tîrziat. In amfiteatru găseau 
scris pe tablă, după obiceiul ele
vilor de liceu : Paula + Virgil — 
mare iubire.

(Sentimentele adevărate nu se 
împiedică însă ușor de orice tini
chea sunătoare ivită în drum !).

senine, pe 
desăvîrșită

mai tainic, 
mînă... în-

...Lucrările de control, primele 
calificative pe linie — insuficient 
— luate de Paula, o ceartă 
tîia mai serioasă) urmată aooi 
studiu făcut împreună în biblio
tecă, iată în rezumat evoluția lu
crurilor.

„Virgd m-a trezit la 
Se supărase pe mine. Am fi 
totul dacă ași fi continuat cu 
perficialitatea și nepăsarea, 
îmi devenea insuportabil,
exagerat de perseverent și 
știincios. Uf, mi se pare că dra
gostea este cel mai bun cataliza
tor care înlesnește molipsirea de 
conștiinciozitate^ — consemna în
ciudată, în jurnalul intim, Paula.

La sfîrșitul semestrului I, spre 
satisfacția lor și a autorului de

Adunarea generală U.T.M. a anului IV al Fa
cultății de științe juridice din Cluj, convocată în 
penultima zi de facultate, a început.

Lui Ștefan Munteanu i se cerea, ca oricărui u- 
temist, să respecte conduita moralei comuniste, să 
fie exemplu la facultate, pe stradă, acasă, în viața 
personală. Sînt cerințe elementare care necesită nu 
un efort, ci o conștiință, un elementar bun simț, 
o elementară înțelegere a sarcinilor pe care și 
le-a asumat, angajîndu-se că le va îndeplini. Or, 
tocmai aceste elementare cerințe Ștefan Munteanu 
Ie-a ignorat. Referatul a fost cît se poate de pre
cis. Faptele erau elocvente și nu era nevoie de co
mentarii ample, ci de o judecată dreaptă din partea 
celor din sală.

Ștefan Munteanu a venit de multe ori la 
cursuri și seminarii în stare de ebrietate. A avut 
o atitudine lipsită de respect față de asistenți, a 
turburat ore de cursuri și seminarii. Critica cole
gilor. mutarea disciplinară în altă 
grupă, nu l-au ajutat. Acesta era 
Munteanu Ștefan, studentul. Pe 
Ștefan Munteanu — omul, prie
tenul, un singur fapt îl va ca
racteriza. Ca orice tînăr de 
24—25 de ani, Munteanu și-a gă
sit o prietenă, colega sa de an, 
Maria Mureșan. Curînd însă, 
„sincerele” sale sentimente față 
de Maria, au început să se ma
nifeste prin brutalități. Ștefan 

Munteanu a bătut-o pe prietena 
în parc, la cămin, a înjosit-o în 
public, 
drept a

pe lîngă colegi, cu capul plecat pentru a nu 
recunoscut că este Munteanu Ștefan, fiindu-î 
șine de numele lui. Poate fi demn un tînăr care 
calcă în picioare demnitatea celei pe care pre
tinde c-o iubește, făcînd-o să-i fie rușine de oa
meni ? Sentimentele sincere de dragoste nu pot fi 
smulse cu brutalități. La 24 de ani însă, Maria 
Mureșan, care și-a trăit o bună parte din viață în 
vremurile noastre noi—cînd femeia și-a dobîndit de
plinul drept în societate, fiind o demnă tovarășă de 
viață și de muncă, respectată, iubită și înconjurată cu 
toată gingășia — suportă încă manifestările brutale, 
huliganice, jignirile lui Munteanu Ștefan. Pentru 
ce ? Morala comunistă nu iartă asemenea manifes
tări. Și atunci în numele cărui principiu Maria 
Filip— singura de altfel — a cerut pentru Mun
teanu „circumstanțe atenuante*4? Doar nu era vorba, 
în adunare dacă să i se dea acestuia 3 sau 5 ani 
de închisoare. Se judeca dacă Iui Munteanu Ștefan 
i se poate spune om al vremurilor noastre, uts- 
mist, dacă colectivul îl mai poate înconjura cu în
credere sau nu. Au hotărît cu toții, cu excepția 
u temi stei Maria Filip, că nu. Acum nu mai poate 
fi utemist, nu i se poate ierta nimic, chiar dacă 
mai sînt numai 2 zile pînă la absolvirea facultății.

j Viitcrii inovatori «
11, O justificată curiozitate ne-a j
11 îndemnat si ne apropiem de ;j 

,li un grup de studenți din anul ;; 
■11 III al Facultății de' mecanică, J 

11 care discutau cu aprindere, j 
și să-i ascultăm. J

Studentul Valeriu Perșirtaru jj 
ne-a explicat cu amabilitate că ft 
discuția se poartă in jurul pla- ft * 
nului de inovații propus lor, de ft. 
către uzinele ,,23 August"-din 
Capitală. . j-

— Uzinele „23 August" — ii 
ne-a spus el -— pare patronează i|:t 
Facultatea de mecanică din 
București, ău luat. ■. inițiativa ii ’ 
lăudabili de a antrena stu- ft~. 
dențit tn munca științifici. ii

— A, deci ne aflăm printre j.

Un greu 
examen... al vieții 

la terminarea 
facultății

lui în restaurant, i 
fața colegilor, în 

public. A bătut-o, jignind-o fără a avea nici un < 
drept asupra ei, iar fata a îndurat de frică și de frică 
a evitat întîmiriie cu el.

Ce vor spune la toate acestea utemiștii ? — mă 
întrebam. Oare atmosfera caldă, prietenească, ce 
domnește în aceste ultime zile de facultate, în anul 1 
IV, cînd fiecare pare a fi uitat sau iertat tot ce a ' 
greșit colegul sau prietenul, în cei patru ani de fa
cultate — egoismul, indisciplina, lenea, abaterile mici 
și mari de la conduita studențească — nu va in
fluența asupra judecății utemiștilor ? Ce a urmat 
însă, mi-a dovedit că utemiștilor anului IV nu Ie 
este indiferent cine poartă alături de ei titlul de ute- 
mist. cui îi spun coleg. Aveam impresia că ma aflu 
la un proces. Un proces în care nimeni nu ține să 
ciștige nimic, ci să aperea frumusețea sufletească a 
omului. Vorbitorii, constituind în majoritate acuzarea, | 
și-au formulat cuvântul nu pe baza unui cod de legi 
"crfoe și obligatorii, ci gîndindu-se tot timpul la 
principiile scumpe ale moralei comuniste, care cer 
să apere cinstea, dreptatea și demnitatea omului.

Munteanu Ștefan, și-a ales o meserie grea, în 
care i se cere în primul rind cinste. Un timp a 
ținut pasul cerințelor. Apoi, însă, a rămas mult în 
urmă. E oare cinstit să intre acum în viața de jurist, 
insuficient pregătit și fără a avea măcar autoritatea 
morală să judece pe alții, să apere cinstea, drepta
tea și demnitatea omului ?

Munteanu Ștefan și-a călcat în picioare dem
nitatea. La 24—25 de ani. i se spune bețiv, hu
ligan. La vîrsta aceasta trebuie să treacă pe stradă,

zile pînă la absolvirea facultății.
Ștefan Munteanu a părăsit 

nesigur sala adunării. La ușă, 
și-a mai întors odată privirile 
înspre colegi. I se părea că a fost 
rechemat, dar nu l-a chemat ni
meni. Pe nici ur.ul din sală cu- 
vîntul lui, care a negat totul, n-a 
convins. ÎI cunoșteau prea bine, 
faptele erau prea grave pentru a 
se lăsa impresionați de o simplă 
luare de cuvînt. Singurul lucru 
pe care Ștefan Munteanu, a reu

șit, poate, să-I facă, luînd cuvîntul în adunare, a 
fost să se convingă pe sine însuși că e nevinovat și 
că i se face o nedreptate amesteeîndu-se în viața lui, 
pe care — crede el — o poate trăi cum vrea. S-a 
„convins". Dar nu va putea să fugă toată viața de 
propriile-i slăbiciuni. Odată’și odată va trebui să se 
oprească în fața lor, să le judece singur, așa cum 
le-au judecat utemiștii în adunarea generală.

★

La sfîrșit, am regretat că n-au fost invitați să 
participe Ia adunarea generală profesorii din fa
cultate. Ar fi avut satisfacția să constate ca uce
nicii, studenții pe care i-au pregătit ani de zile, 
și-au însușit bine meseria. Adunarea a fost un
examen greu, care a dovedit însă că cei 4 ani de 
facultate n-au trecut zadarnic prin viața utemiștilor. 
A fost un proces, 
primul proces din 
viața de juriști, 
în care utemiștii 
au judecat fără 
legi, dar cu su
fletul cinstit, un 
coleg, un tovarăș 
de muncă. L-au 
judecat în nu
mele demnității și 
mîndriei de om.

L. LUSTIG

Omul... și opera
Spiritul organizatoric este un atribut necesar fiecărui om 

și atunci cînd există, este foarte apreciat. El presupune 
o imaginație bogată, spirit inventiv, energie și alte multe 
luo-u": .. Toate acestec le găseș'.i ..întruchipate" în tov 
FoWo'eac VJct*xia din anul T Ftioiogie. autoarea faimoase
lor ..nocturne’ organizate după ora 11 ncaotea în camera 
75 de a Cămin»! Elena Pavel. Ele vor rămlne mult t?mp 
în amintirea vecinelor care sen în șir nu au putut dormi 
din cauza deslănțuirii acestui „spirit".

jiziologia a-
50 proiecții

proiecții stu-

(După o caricatură din gazeta satirică a Facultății de filologie 
a Universității „Victor Babeș” din Cluj)

Desen de: N. CLAUDIU

față, cei doi aveau exact aceleași 
calificative de bine și foarte bine.

Răsfoiesc cu indiscreție profe
sională filele jurnalului intim în 
care Paula și-a făcut notații cu 
sensibilitate, bun simț și uneori, 
umor. Transcriu :

„Astăzi am vrut să mă port dră
guț. Ne-am plimbat tradițional, în 
Grădina Botanică. Simțeam că vrea 
să mă sărute, pentru prima oară. 
Sint sigură că-l iubesc. II prețuiesc 
și-l respect, dar fac eforturi ca să 
nu bănuiască. Ce mică aș fi dacă 
ar ști că mi-e greu fără el. Ne-am 
supărat. M-a sărutat pentru prima 
oară fără să-mi ceară voie. Nici 
nu știu cum a fost. Ce proastă 
sint că m-am supărat. Doar nu s-ar 
fi putut să nu ne sărutăm nicio
dată. La cămin, înainte de a intra 
în cameră, m-am spălat bine pe 
față. Aveam impresia că o să se 
cunoască sărutul și vor ride fe
tele...

...Declarațiile de dragoste cele 
mai frumoase le rostesc ochii...

...Sînt în anul II, îl iubesc mai 
departe pe Virgil și amîndoi dorim 
să fim toată viața împreună. Cine
va m-a întrebat dacă nu ne-am 
plictisit de-acum. Am evitat să-i 

răspund că a- 
semenea între
bări sînt plicti
sitoare...

...Îmi plac se- 
minariile la care 
răspunde Virgil, 
ll admir pentru 
pregătire, logică, 
dar mai ales 
pentru cursivi, 

tatea și frumusețea frazelor...
...Bravo nouă, am dat gata și 

semestrul I al anului III; acum, 
se pare, puși la un loc, noi cele 
două jumătăți de ingineri formăm 
unul singur. Noutăți ? Ne vom că
sători curînd (depinde și de mama, 
care...)

...Ultima zi de practică pentru 
anul III. Cald: Cred că emoțiile 
îmi dau senzația de înăbușire. 
M:ine la Ofițerul stării civile. Fără 
mama, care nu vine în București, 
nefiind de acord.

Sînt într-adevăr prea tînără ? 
Dar îl iubesc, zău...

...Buchetul de flori mi s-a părut 
ieri, la cununie, greu ca de plumb. 
Mă recomand: Rădulescu Paula, 
peste două zile vom fi la Tușnad 
în tabăra studențească trimiși de 
institut în săptămînile de miere. 
Îmi sînt dragi colegii și institutul, 
U.T.M.-ul și Virgil...

....Din nou la Facultate, la că-

min, în camera noastră. E foarte, 
foarte drăguț. Mama care, ca orice 
mamă, s-a împăcat ne-a trimis azi 
o scrisoare pe al cărui plic a subli
niat puțin ironic: str. Polizu, Că
minul căsătoriților. Apartamentul 
nostru miniatural mă face fericită. 
Virgil se poartă ca în prima zi și 
ne-am căsătorit doar de 8 luni. Fa. 
cern totul împreună: curățenie, 
mîncare, cursuri și lecții. Mă ajută 
nespus de mult.

Intr-adevăr, pe soții Rădulescu 
i-am găsit în modesta lor cămă
ruță ajutîndu-se reciproc, preocu
pați amîndoi de transcrierea pe 
curat a unui proiect. Undeva, în
tr-un colț de pat, cu o seriozitate 
comică, țeapănă, mă privea o pă
pușă. Am aflat că păpușile sînt 
încă o slăbiciune comună.

Am aflat că se ceartă, „bineîn
țeles”, în fiecare zi, măcar pen
tru cîteva secunde.

Am aflat că se plimbă aproape 
seară de seară, pe... Calea Victo
riei. (semnificativ 1).

Și mi-au povestit un lucru nes
pus de amuzant: acum cîteva seri 
se plimbau pe B-duI Dacia. Deco
rul de primăvară, nespus de poe
tic, era provocator. Sub cupola 
unui cais înflorit, s-au oprit pen
tru o clipă și s-au sărutat. Cineva 
care i-a văzut, foarte indiscret, 
s-a uitat la ei, îndelung. Dar feri
ciți cum erau, nu l-au luat în 
seamă.

Mai bine mai tîrziu, decît ni
ciodată ; le-am cerut scuze pen
tru privirile-mi indiscrete de-acum 
cîteva seri.

VALERIU LAZAROV
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11 inovatori — am exclamat noi I j'l 

— Deocamdată nu sintem i. ft~ 
novatori — ne ■răspunse cu ft' 
modestie tov. Dan Balotescu. 
Abia ne-am fixat asupra temă- 11 ' 
lor pe care să le studiem. ft'

In orice caz, temele sint j" ■ 
foarte interesante și ne pasio- 11 
nează. E o garanție că și ■ re- 1) 
zultatele vor fi bune. Eu de Jp. 
exemplu, m-am decis să lucrez ,J-~ 
împreună eu Petre Sielbers- J ’
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11 busch la perfecționarea filtru- j
11 lui fin de ulei pentru moto- $
11 rul de 450 C. P. Sint primii
11 noștri pași în inginerie. ft
11 Am aflat că mai sint și j :
11 alți studenți care vor să-și ii
11 pună cunoștințele in slujba re- ft
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Gh. Milea va căuta să reali
zeze un mijloc de evacuare 
rapidă a zgurii și nisipului 
din turnătorie. Iulian Mușat 
a început să studieze problema 
găuririi și alezării simultane 
a bielelor de motor.

Drept răsplată studenții ca- 
re vor reuși să ducă la bun lj

Sperăm că exemplul uzine
lor „23 August* va fi urmat 

ob-
și de alte uzine din fără 
sintem convinși că se vor 
fine rezultate frumoase.

I. RIZESCU jL
M. PLĂMĂDEALA / 

studenți
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ÎN APĂRAREA
Studente și stu

denți de la Institu
tele medico-farma
ceutice s-au întîlnit 
la Cluj, în sesiunea 
pe țară a cercurilor 
științifice studen
țești.

Amfiteatrul clini
cii l-a medicale. Re
prezentanți ai cercu
rilor științifice stu
dențești expun rind 
pe rind comunicări. 
Concentrare, aten
ție, interes, discipli
nă — toate acestea 
se îmbină contopin- 
du-t pe cei de față, 
cucerindu-i. Comuni, 
cările se succed, 
discuțiile sint aprin
se, nu lipsesc nici 
pole micile. E firesc 
să fie așa I Creația 
însăși nu se poate 
dispensa de toate a- 
cestea. Și comuni
cările, fiecare in fe
lul lor, reprezintă 0 
frîntură din rezulta
tul muncii științific 
ce creatoare în ca
re sint antrenați 
studenții din cercu
rile științifice stu
dențești.

Clujenii Ion Mu
reșan și Gheorghe 
Nandriș, studenți in

In prima
A

san at ații*
anul V medicină ge
nerală, au cercetat 
în cadrul cercului 
științific de la igie
na muncii „Frecven
ța și posibilitățile 
bolii ulceroase 
muncitorii care 
crează în mediu cu 
plumb**.- Așa se și 
intitulează comuni
carea pe care Ion 
Mureșan o prezintă. 
Fiecare pagină co
municată stlrnește 
interesul și satis
facția celor de față.

In sfîrșit — dis
cuțiile. Da, comuni
carea este deosebită. 
Avînd ca punct de 
plecare date din li
teratura de speciali
tate, studenții reu
șesc să facă lumină 
în problema cerceta
tă și să ajungă la 
concluzii interesante 
și concludente. Auto
rii comunicării au 
studiat cum poate 
fi evitată apariția 
bolii, cum pot'ft a- 
meliorate și înlătu
rate neajunsurile a- 
duse de boală orgă-

la 
lu.

nismului; pe scurt, . 
cutn pat fi feriți," 
muncitorii tipografi ; 
de boala prafesiona. ‘ 
lă. Pentru că acea-^ 
sta este o boală pro
fesională.

Comunicarea furni
zează un șir de con
cluzii practice pen
tru munca de teren.

Important este ca 
organele competente ’ 
să facă totul pentru 
ca propunerile șlri. 
concluziile acestei^ 
comunicări să prin. " 
dă viață. Și in sftr- 
șit, menționăm spiri~,r, 
tul plin de observa- - 
ție științifică ai 
Ion Mureșan și . 
Gheorghe Nandriș, , 
interesul lor față de1 
problemă, stăruința*" 
demnă de toată Iau., 
da cu care au lu-^o 
crat .

C. SLAVIC 
corespondentul “ 

„ScinteH tineretului" 
pentru regiunea Cluj

duminică
LUNII MAI...

...studenții filologi din Bucu
rești vor sărbători în fiecare an 
ziua bătrinei lor facultăți.

lată-ne așa dar la prima săr
bătorire a acestei zile, a cărei 
pregătire a antrenat in ultimul 
timp pe toți studenții facultății.

In cadrul programului primei 
părți a zilei, studenții s-au întîl
nit cu profesori și absolvenți ai 
facultății, cu oameni de știință și 
cultură care au depănat amintiri 
din anii studenției, au 
aspecte ale activității și muncit 
lor de azi. Cu simpatie a fost 
primit acad. Tudor Vinnu.

Studenții au mai avut ocazia 
să se întîlnească cu acad. prof. 
Al Graur, care le-a povestit im
presii despre viața studențească 
din Anglia și China, pe care le-a 
vizitat de curînd, cu scriitorul 
Marcel Breslașu, care le-a citit 
fragmente din ciclul său în curs 
de apariție „Dialectica poeziei". 
Compozitorul Alfred Mendelsohn 
a vorbit apoi despre recenta sa 
creație, inspirată de poemul lui

relatat

Eminescu — baletul „Călin1*. 
Iar tinerii absolvenți au vorbit ’sn 
despre activitatea lor actuală, 
locul de muncă unde au fost re
partizați.

După amiaza zilei i-a adus pe , 
scenă pe studenții de azi ai far I
cultății, care s-au produs In ca- '
drul festivalului cuprinzind cele 
mai bune numere din programe.e ■■ 
prezentate de formațiile artistice 
ale studenților. Versurile ltd Cor- ■ 
neliu Șerban, Aurel Storm sau 
Cezar Baltag, recitarea din Ese
nin a Ioanei Andrei, cintecele 
interpretate de Mirela Petrovici, ‘ 
Georgeta Triandafil, Eugenia 
Furcilă sau Doina Nicolae (cu
noscute soliste ale orchestrei de 
muzică ușoară a facultății), dan
surile ucrainene și romlnești și 
atltea altele — au fost viu aplau- 
date de către un public entuziast.

Cind înserarea s-a lăsat dea- • 
supra Bucureștiului, undeva, pe- ■ 
Cal. Plevnei se deschidea carna
valul studenților de la filologie.

C. CRISTIAN

Echipa de dansuri
V / a Institutului PolitehnicV din TIMIȘOARA



Lucrările Congresului national 
de științe medicale al R. P. R. Corespondenții ne scriu

Lucrările Congresului national 
de științe medicale al R-P.R. au 
continuat joi dimineață in cadrul 
celor pattu secții de' specialitate.

Peste' 150 de participant! la 
lucrările secției de fiziologie — 
romini și străini — au vizitat la
boratoarele de' fiziologie și sălile 
ie curs ale Institutului de medi
ană și farmacie din București. El 
tu asistat apoi la- o demonstrație 
’acută de acad, prof. dr. Gr. Be- 
îetato cu metoda proprie a „Capu- 
ui izolat“ cu păstrarea măduvel 
ntactă, metodă căre a dus la re- 
■ezolvarea Unor probleme privind 
•olul sistemului nervos central fn 
•eactivitatea organismului și des
chide căi noi pentru studiul far- 
•nacodinamlei sistemului nervos. 
Metoda acad. prof. dr. Gr. Bene- 
ato a trezit un viu interes în 
■îndurile oaspeților de peste ho- 
are care au cerut savantului ro
nin material și documentație mai 
argă. Fi

In cadrul secției de medicină 
nternă și chirurgie, acad. prof. dr. 
M. Hortolomei și colaboratorii au 
irezentat raportul „Tratamentul 
chirurgical al stenozei mitrale", 
’articipanjii la Congres — ro- 
nîni și străini — au exprimat pă- 
eri deosebit de favorabile a- 
mpra tehnicii' operatorii folosite 
le chirurgii secției de chirurgie a 
nstitutului de terapeutică al A- 
cademiei R.P.R.

Legat de problema tratamen 
tului chirurgical al bolilor inimii, 
an prezentat comunicări: dr. N. 
Oeconomos (Grecia), pr*of. dr. G. 
Mequin (Fran(a), prof. dr. Huan 
Min Sin și colaboratorii (R. P. 
Chineză), conf. dr. Voinea Mari
nescu, prof. dr. I. Făgărășanu, 
prof. dr. I. Jianu, prof dr. C. 
Iliescu și alții.

Secția de medicină interna și 
chirurgie și-a încheiat lucrările. 
Acad. prof. dr. N. Gh. Lupu, pre
ședintele secției, a tras concluziile 
celnr 4 zile de dezbateri științifice

Neurologii și endocrinologii ro- 
mfni și străini participant la 
lucrările Congresului național de 
științe medicale al R.P.R. au vi
zitat ' in cursul dimineții de joi 
Institutul de endocrinologie „C. 1 
Parhon” și Institutul de geriatrie, 
interesîndu-se in special, de lu
crările academicianului prof. dr. 
C. I. Parhon și ale colaboratorilor 
săi în problema luptei împotriva 
îmbătrîntrii.

In continuare au avut loc două 
ședințe de comunicări — una a 
endocrinologilor, in amfiteatrul 
Institutului de endocrinologie „C. 
I. Parhon", cea de a doua, a neu
rologilor, în amfiteatrul Institu
tului de neurologie „I. P. Pavlov"

In secția inframicrobiologe. 
microbiologic și parazitologie au 
fost purtate discuții in jurul pro
blemei malariei.

Din nou la startul Spartachiadei
probele de : fotbal, trîntă, volei și 
atletism, la care au participat 
peste 200 de tineri. întrecerile 
au mai început și in comunele 
Band, Troița. Miercurea Niraj și 
altele. Rezultatele obținute pină 
acum se datoresc și îapiului că 
tovarășii din comisia regională 
au organizat mult mai bine 
munca de propagandă și agitație, 
fată de anul trecut.

Pînă acum, a fost difuzat în 
colectivele sportive un număr de 
7.400 afișe in legătură cu Spar- 
tachiada redactate în limbile, 
romînă și maghiară.

De asemenea, numeroase echi
pe sportive din orașe, merg la 
sate unde fac demonstrații, aiu- 
tind la popularizarea diferitelor 
ramuri de sport.

I. PAUȘ 
tipograf

activitatea președintelui

O surpriză

Interviurile zilei

Cu un profesor american 
și doi medici francezi
„Poliomielita a fost înfrîntâ" — ne declară

prof. A.
(Urmare din pag. l-a)

»rof. dr. Albert B. Sabin a adresat 
m salut studenților în medicină 
lin Romînia și și-a exprimat încre- 
lerea în dezvoltarea relațiilor din- 
re popoarele noastre, dintre tine- 
etul studios al celor două țări.

B. SABIN
I-am mulțumit profesorului ame

rican pentru răspunsurile pe care 
ni le-a dat. L-am putut apoi 
vedea pe prof. dr. Albert B. Sa
bin în dreptul unui stand de cărți, 
cumpărînd o broșură în limba 
franceză, intitulată „Ocrotirea să
nătății mamei și a copilului în 
R.P.R.“.

( „Un veritabil Congres internațional 
medical" — afirmă dr. H. HIRSCH-MARIE
Am luat apoi un scurt inter- 

iu doctorului H. HIRSCH-MA- 
1IE din Paris, care ne-a spus ur- 
lătoarele:
— Sînt impresionat de acest 

ongres: un efort extraordinar, 
tît în organizare cît și în cadrul 
iicrărilor. Sub eticheta modestă de 
'ongres național, se află în reali* 
ate un interesant Congres inter- 
ațional. îmi pare foarte bine că 
m avut ocazia să particip la 
cest congres.
La reîntoarcerea în Franța, voi 

eda în mod fidel toate lucrurile 
-umoase pe care le-am văzut 
ici.
Și dr. Hirsch-Marie încheie 1 

- Sper că relațiile culturale între 
iomînia și Franța se vor dezvolta 
îai mult în viitor, în interesul ce

In înftmpinarea 
Zilei Internationale 

a Copilului
In tntlmpinarea Zilei Interna- 

(male a Copilului, oamenii man
ii din, întreprinderile industriei 
șoare introduc in fabricație nu- 
teroase articole noi și sporesc 
roducția de țesături, tricotaje, 
infecții și încălțăminte pentru 
ei mici.
Muncitorii din sectorul de iri- 

otaje și confecții lucrează pentru 
da peste plan ptnă la 1 iunie 

43.000 de articole din lină, mă- 
tse și bumbac și 68.000 diferite 
infecții pentru copii. Tot pînă 
i această dată vor fi produse 
este plan 40.000 m.p. de țesături 
e bumbac specifice copiilor ca : 
lorela, Cașmir pentru rochile ti- 
ilez, pichet in dungi, zefir im- 
rimat etc. Colectivele de muncă 
in fabricile de pielărie și tncăl- 
iminte s-au angajat să depă- 
ească planul la încălțăminte pen- 
u copii cu 67.000 perechi. De 
semenea, se vor produce peste 
lan ptnă la 1 iunie peste 134.000 
iferite jucării metalice și din 
tuciuc.
Pentru cei mici, în magazinele 

e desfacere se vor pune în vin- 
are mai mult de 139.000 m.p. de 
iferite țesături de lină pentru 
tchițe, costume, paltoane și par- 
esie, 20.000 de pături, 1.750 de 
arnituri de servicii de faianță 

porțelan și 10.000 batiste im- 
rimate.
Marile magazine din București 

’ din alte orașe ale țării vor 
’■ganiza cu acest prilej expoziții 
•i vlnzare pentru desfacered arti- 
alelor destinate copiilor.

lor două țări. Cînd mă voi reîn
toarce la Paris, sper să discut 
despre aceste probleme cu dele
gația culturală romînă care se află 
în capitala Franței.

L-am întilnit și pe medicul 
francez G. GIRARD, care răspun
dea întrebărilor unor corespon
denți de presă. Am notat și noi :

— ...Am impresii excelente. Sînt 
fericit de a fi întîlnit romîni pe 
care i-am cunoscut la Institutul 
Pasteur din Paris. Am o mare ad- 
mirație și o neștearsă amintire 
despre regretatul profesor Canta- 
cuzino. Congresul a fost magnific 
organizat. S-au făcut toate efor
turile ca să avem toate la îndemî- 
nă și să ne simțim foarte bine. Sînt 
impresionat de realizările sociale 
vizitate: stadionul „23 August *, 
palatul pionierilor, blocurile de 
locuințe muncitorești. Frumoasele 
voastre locuri verzi îmi amintesc 
de Paris.

Aici a trebuit să întrerupem in
terviul nostru. S-a auzit o sonerie. 
Participanții la congres au intrat 
în aulă.

In toate raioanele regiunii Su
ceava au început intrecerile din 
cadrul Spartachiadei de vară a 
tineretului.

In comuna Boroaia din raionul 
Fălticeni — de pildă — s-au în
scris un număr de aproape 400 
tineri dintre care 114 fete. Nu 
mare a fost mirarea organizato
rilor din această comună, cind 
unii cetățeni cum sint Gh. Zaha- 
ria. Vasile Pintilie care au tre
cut demult de virsta tinereții 
(40—50 ani) au insistat să fie 
inscriși și ei la probele de trintă

V. NICULESCU 
tehnician cu instruirea sportivă 

♦
La colectivele sportive Voința 

și Recolta „Simo Gheza* din Tg. 
Mureș au început să se desfă
șoare intrecerile sportive din ca
drul Spartachiadei de vară, la

Gol 1 ...în
Duminica după amiază. In 

piața satului Gulia, raionul Ră
cori, își fac apariția echipele de 
juniori și pitici, care vor susține 
prima intilnire amicală din a. 
cest an. Tribuna — mai precis 
malul șanțului — este ocupată 
oină la refuz. Cei care au venit 
mai lirziu s-au mulțumit să-și 
ocupe un loc la „peluza", pe 
gardurile și copacii din împre
jurimi.

Arbitrul, introducing două de
gete in gură, fluieră prelung in. 
ce putui meciului. Jocul începe. De 
aici de unde mă aflu instalat, 
din cauza norului de praf nu pot 
distinge nimic cu ochiul liber. 
Cred că nici cel mai vestit crai
nic sportiv, in clipa aceasta nu 
ar avea altceva de spus, fată: 
In sflrșit, apare un jucător de 
la... juniori. Se îndreaptă spre 
ooarta piticilor și trage puternic. 
Cu toată intervenția, pe de-a 
dreptul eroică a portarului, min
gea se odihnește in... localul coo
perativei. după ce a produs un 
gol... intr-o fereastră. După mul
te rugăminți pe lingă gestionar, 
care e mai drastic decit toți ar-

84 de viitori arbitri 
ți oficiali

Orașul Zalău are o veche tra
diție sportivă. An de an din co
lectivele sportive ale acestui oraș 
s-au ridicat elemente valoroase 
care fac cinste sportivilor din re
giunea Cluj.

Anul acesta, însă, numărul e- 
chipelor de volei, tehnis, baschet 
etc., au atins o cifră record. 
Pentru conducerea întîlnirilor a- 
cestof echipe, numărul arbitrilor 
era mult prea mic De aceea, a 
fost inițiat un curs de arbi
tri și oficiali pentru diferite ra
muri de sport curs care funcțio
nează pe lîngă comisiile raionale 
de specialitate La aceste cursuri 
s-au înscris 84 de tovarăși care 
în curînd vor conduce pentru 
prima dată o intilnire sportivă.

V. BUCIU 
antrenor

bitrii, mingea e repusă tn jac. 
linul din jucătorii piticilor, ca 
un veritabil fundaș, respinge 
mingea mult înainte pină in... 
fintina de Ungă teren. Spectato
rii încep să strige din răsputeri.

— Marchează timpul domn-ar- 
bitru I

Arbitru Insă, nu vrea să fie 
arbitrat de spectatori, ci porneș
te spre locul cu pricina să dea o 
mină de ajutor. Jucătorii trebuie 
să dovedească înalte calități 
sportive ca să coboare in fintină 
după buclucașa minge. După 90 
de minute de joc, meciul a luat 
sflrșit. Pentru a putea află sco
rul trebuie să avem încredere in 
sinceritatea portarilor care tre
buie să măturisească cinstit de 
cite ori mingea a trecut printre 
căciulile care țineau ioc de bare.

In piață — căci aici se joacă 
meciurile de fotbal, praful s-a 
liniștit, iar spectatorii se in. 
dreaptă spre casele lor.

Nu știu dacă printre zecile de 
spectatori, prezenți la această 
intilnire a participat și președin
tele sfatului popular. Nu știu de 
asemenea, dacă a ocupat un loc 
la ,.tribună' sau „peluză- și nici 
dacă s-a hotărlt, in sflrșit, să re
partizeze tineretului din sat un 
loc, unde să-și poată amenaja te
renul de fotbal.

M. PAUL

N-am să vorbesc despre succe
sele echipei de fotbal din satul 
Hagilor, care a obținui succese 
frumoase in campionatul raionu. 
lui Tulcea, despre felul cum se 
pregătesc jucătorii, ci de cu tot 
tul altceva.

E drept că nu întotdeauna am 
fost victorioși. Totuși nu-i o e- 
chipă de rind, că doar nu degeaba 
activează tn campionatul raio
nal.

De la o vreme însă am obser
vat că echipamentul s-a uzat. 
Niciunul din jucători nu s-a des
curajat, ci dimpotrivă juca cu 
mai multă ardoare chiar dacă 
ghetele erau puțin rupte, sau tri
coul era decolorat.

Am tot așteptat ca C.C.F.S. 
raional sau asociația să ne ajute 
cu ceva echipament, dar degeaba. 
S-a petrecut insă un lucru pe 
care nu.l vom uita niciodată.

Ni s-a comunicat că slntem 
chemați de urgență la sediul gos
podăriei colective „16 Februarie" 
din sat. împreună cu dțiva ju
cători am pornit Intr.acolo. In 
birou l-am găsit pe tovarășul 
Vasile Anagnoste, președintele 
gospodăriei. Ne pregătise o sur
priză.

Tovarășul președinte nu ne-a 
ținut un discurs, ci cu un gest fi
resc a așezat pe birou un rind 
de echipament, nou nouț.

La început am holbat ochii 
mirați, fără a ști ce să credem.

— Conducerea gospodăriei — 
ne-a spus el — s-a glndit să vă 
dăruiască, acest echipament, cum
părat din fondul nostru — al 
colectiviștilor. Vă urăm mult suc
ces șl de acum înainte t

Nu pot descrie bucuria jucăto
rilor. S-ar părea că acesta e un 
fapt mărunt, fără prea mare im
portanță, dar pentru tinerii din 
sat a însemnat mult. Vom avea 
de acum un echipament pe cin. 
ste, iar jucătorii echipei stnt ho- 
tărlți să răsplătească încrederea 
colectiviștilor, străduindu-se să-și 
desăvlrșească pregătirea sportivi.

DIMCIU IORGOVEANU 
țăran muncitor

Cum maică, cine cumpără sta mbă, trebuie să ia., și mingea ?!?

Cu prilejul 
Zilei Victoriei
Cu prilejul Zilei Victoriei, foi 

imineata a avut loc ta Cimiti- 
11 ostașilor, britanici căz.uți .in 
ipta împotriva fascismului so- 
:mnitatea depunerii Unor coroane 
e flori.
A fost aliniată o companie de 

noare-cu muzică și drapel. Fân- 
ira a intonat imnurile de stat 
le R.P.R..și.Marii Britanii.
Cu prilejul solemnității a luat 
ivintul general de armată in re 
irvă C, VasjliU'Râșcanu.
Apoi au fost depuse coroane 

e flori din partea Consiliului de 
liniștri al. R.P.R., Prezidiului 
larii Adunări Naționalei R.P R- 
linisterului Forțelor Armate și 
ti ni sterul ui - Af acerilor Interne.

(Agerpresț

La Palatul pio-+ 
nieriior din Ti-T 
mișoara, acti-f 
vează in diferite* 
cercuri științifi- ț 
ce și de studii ♦

|peste 2.200 pionieri, elevi ai* 
:școlilor elementare și medii din J 

acest oraș. La dispoziția pio-< 
joierilor sînt puse laboratoare* 
♦ de fizică, de mecanică, de chi-ț 
♦ mie, săli de lectură. De aseme-< 
țnea aici funcționează cercuri* 
♦ de coregrafie, muzică, aero-ț 
♦ modelism etc. ♦
♦ In fotografie: Stația de ra-î 
♦ dio-amatori ,.Y.O.2K.A.C.M din^ 
țcercul Palatului pionierilor din* 
♦ Timișoara a luat ființă acumj 
♦ 2 ani. Pionierii din secția ra-< 
țdio au obținut frumoase rea-* 
♦ lizări. Pînă in prezent ei au * 
♦ făcut peste 1.800 de legături* 
Jcu radlo-amatorii din diferitele ♦ 
4 colțuri ale lumii. ♦
ț lată-i pe pionierii Gheorghe* 
♦ Drăgulescu (prim plan), Silvia* 
♦ Săhleanu și Dorel Neacșu, în-* 
ț tr-o convorbire cu stațiile de* 
♦ radio-amatori „Y.K.1A.K.", dinj 
♦ Damasc (Siria). fț ‘

Actualități sportive

p a c 11
au abandonat cicliști de valoare 
internațională, ca cehoslovacii 
Kubr și Vesely, iugoslavul Leva- 
cic, bulgarul Gheorghiev și hel- 
gianul Verhelst.

Iată clasamentul etapei: l.Van 
Tongerloo (Belgia) a parcurs 207 
km. în 5h 16’57” (timp cu bonifi-, 
cație) ; 2. Grunwald (R.D. Ger- > 
mană) 5h 17'27”; 3. Hiller (Sue
dia) 5h 17'57”; 4. Dalgaard (Da
nemarca) 5h 17'57”; 5—12. Pe
dersen (Danemarca), Daumotid 
(Belgia). Klevtov (U.R.S.S.), 
Vostriakov (U.R.S.S.), Pruski 
(R.P. Polonă), Paradowski (R.P. 
Polonă), Karlson (Suedia) și Mc. 
Neil (Anglia), toți' tn același timp 
cu Dalgaard.

Primul dintre cicliștii romîni a 
sosit Gh. Șerban. El a ocupat 
locul 15 cu timpul de 5h 20’32”. > 

... B___  r_______  ___ _ In clasamentul general conți-
comportarea lot de pînă acum: muă să copducă Hristov (R. P. • 
este meritorie dacă ținem seama Bulgaria; cu 33h 57’08” urmat de 
că numai tn cursul etapei de iert belgianul Proost cu 33h 57'45" și 

Kapitonov (U.R.S.S. 33h 59’04". 
Pe locul 4 se afli Van Tingerloo 
cu 33h 59’12”. C. Dumitrescu a 
rămas pe locul 12 cu 34h 11’46".

In clasamentul pe echipe, pe 
primul loc a trecut formația R.P. 1 
Polone, care totalizează 102h 
05T2". Pe locul 4 se află echipa 
U.R.S.S. cu 102hl8’. Echipa R.P.R. 
ocupă locul 10 cu 103h 02’27” 

Astăzi se desfășoară etapa a 
VlII-a : Berlin—Gorlitz.

„Cursa
BERLIN 9 (Prin telefon de la 

trimisul special „Agerpres").
După mai multe zile de ploaie 

și frig participanții la „Cursa 
Păcii" au avut joi o vreme 
însorită, care le-a oferit posibili
tatea de a-și dfsputa victoria în 
cele mai bune cdmdițli în cea de 
a VII-a etapă : Leipzig—Berlin 
(207 km.). Ca și celelalte etape de 
ptnă acum, lupta pentru victorie 
a fost deosebit de pasionantă și 
învingătorul a fost cunoscut după 
un sprint extraordinar în care 
belgianul Van Tongerloo a cîști- 
gat cu un „sfert" de roată tn fata 
lui Grunwald (R. D. Germană). 
Cicliștii romîni obosiți de efortu
rile depuse în ultimele două etape 
nu au acționat la evadările repe
tate initiate de cicliștii polonezi 
și sovietici, și s-au rezumat a pe
dala în grosul plutonului. Totuși 
comportarea lot de pînă 
este meritorie dacă ținem

samentul general conți- 
:qpducă Hristov (R. P. ’ , —. OOU E-7'AO»__ ;_ 1

Tragica aventură
a inginerului Garin ’

Ideea inginerului Garin de a 
stringe un fascicol de raze de 
lumină și a-l proiecta asupra unui 
obiectiv pentru a-l distruge, așa 
cum recunoaște și el, nu e de fel 
nouă. Cu mult înainte, Arhime- 
de, tot cu ajutorul acestui pro
cedeu, ar fi pricinuit mari ne
cazuri invadatorilor romani căro
ra le aprindea și distrugea coră- 
biile Așa dar, In fond Garin 
n-a făcut altceva decit să perfec
ționeze o invenție folosind toate 
datele științifice pe care le-a a- 
dunat omenirea tn acest domeniu

datoria și poate să prevină acest 
pericol Din acest moment, sin
gura lui pasiune e să pună mina 
pe aparatul infernal.

Rolling e un miliardar ameri
can, „rege al chimiei". Sosit în 
Europa pentru a supune indus
tria chimică a lumii vechi, află 
de descoperirea lui Garin și îșt 
face planul s-o folosească centru 
atingerea țelurilor sale.

Tentaculele afacerii Garin se 
întind oe multe continente, în
cleștările dau o tensiune inal-

Noi recorduri mondiale 
ale atlejilor sovietici

Cu prilejul unui concurs de atle- 
tism. care s-a desfășurat miercuri 
la Minsk, cunoscuta sprinteri so. 
vietică. Maria Itkina a realizat 
in proba de 400 m. plat timpul de 
55’8110, stabilind astfel recordul 
mondial feminin pe această dis
tantă

+
în cadrul unui concurs de atle
tism, care a avut loc la 8 mai pe 
stadionul Dinamo din Moscova, 
cunoscutul atlet sovietic Leonid 
Spirin a stabilit un nou record 
mondial în proba de 15 km. marș. 
Ei a parcurs această distanță fn 
lh 05’45”8/10. Vechiul record mon
dial era de lh 05’58 ’8/10 și apar
ținea cehoslovacului I. Dolezal.M. ZONIS

«ă

E. OBREA

altfel 
pildă, 
„I. c. 
a pri- COHSTRUII Pi
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tas

Mic muzeu 
anatomopatoiogie

— Ai văzut ?
— Ce?
— Copii cu mîinile 

lungi pînă in pămînt...
— !!!
— Ce te 

să-ți spun, 
văzut, dar 
existe...

miri ? Drept 
nici eu n-am 

trebuie

— Doamne ferește, poa
te la muzeu !?

Responsabila magazinu
lui O.C.L. Produse indus
triale — unitatea nr. 59 
din Craiova, o fostă co
legă de $coală, m-a privit 
cam ciudat.

— Nu de muzeu e vor
ba. Asemenea copii tre
buie să existe la noi. Stai 
puțin să vezi !

Un copil mal răsărit de 
vreo patru ani, Marcel 
Nicolae, din comuna Cri- 
va, se ținea scai de ma- 
mă-sa, în mijlocul cumpă
rătorilor uimiți.

— Mă mi co, ce să fac cu 
mînecile astea ?

înțelesesem. Cei de la 
cooperativa „Mondiala” 
din Satu-Mare au imagi
nat o nouă varietate de 
copii, cu mîinile lungi, 
și de aceea au confecțio
nat și costumele anume 
pentru ei: cu talia de 35 
cm. și mînecile de 43 cm.

M-am oprit și la alte

rafturi. sînt puține 
cele care conțin adevărate 
piese de muzeu. Dintre 
cămășile de copii, majori
tatea au mînecile lungi și 
gulere foarte strimte. Ca- 
nadienele „Trotuș” lu
crate la fabrica de con
fecții _
Dej” din București — în 
schimb—au mînecile prea 
înguste. Multe din parde- 
siele lucrate Ia această fa
brică, probabil dorind să 
combată obiceiul copiilor 
de a păstra în buznnara 
pietricele sau bile, au bu
zunarele rupte în interior. 
Mantalele de ploaie lu
crate la cooperativa „Spo
rul” din București sînt 
lipsite de gust. La panta
lonii „Trotuș” lucrați Ia 
fabrica ..Proletarul Roșu”- 
Bîrlad, butonierele se de
șiră ca un mosor.

Depozitul bazei din lo
calitate oferă și alte exem
ple.

Nu numai la Craiova, 
ci și în București, vizitînd 
magazinele „Romarta co
piilor”, „Cei trei ursu
leți” și altele, constați că 
în ultimul timp confecțiile 
pentru copii sînt lucrate 
cu mai scăzut simț de răs
pundere decît înainte.

In același timp, compa
rația listelor de prețuri 
dovedește tendința unor 
organe ale departamente
lor industriei ușoare și 
comerțului interior de a 
umfla prețurile unor pro
duse pentru copii, sub 
pretextul introducerii de 
noi sortimente de mate
riale, care de fapt sînt 
tot cele vechi, dar 
botezate. Așa, de 
fabrica de confecții 
Frimu” din Craiova 
mit aceeași stofă cu două 
denumiri (50.650 și...
50.657), și cu două prețuri.

LIDIA POPESCU

„Gh. Gheorghiu-

Un turn ți... altele
Unde era turnul ? L-am 

căutat la stingă — nimic. 
La dreapta — la fel. Bi
noclu n-am folosit, pentru 
că terenul viran din Con
stanța, pe care mă aflam, 
era cam mic și putea fi 
cercetat cu ochiul liber. 
Unde era totuși tumul ? 
Am recitit inscripția de pe 
tăblița prinsă pe peretele 
casei alăturate: „Monu
ment istoric — Turnul 
măcelarilor, construit de 
breasla măcelarilor sub 
domnia împăratului Justi
nian, secolul VI e.n.”

Ca tumul să fi fost as
cuns de cineva pus pe 
năzbîtii nu putea fi vor
ba. De mutat, nici gînd. 
Iar tăblița părea recent 
pusă. Decepționat, am 
considerat dispariția tur
nului ireparabilă cin ci
ob serv un șanț. Un șanț 
înfundat ai cărui pereți 
erau susținuți pe alocuri 
de piatră masivă. In loc 
de turn, un șanț. Recitesc 
inscripția. Era clar : acolo 
se pomenea de tumul mă
celarilor și nicidecum de 
vreun șanț al măcelarilor 
sau al altei bresle. Ciu
dat Lîngă șanț descopăr 
și niște butoaie. Mă apro
pii. Categoric, butoaiele 
nu datează de pe vremea 
împăratului Justinian. Ur
me

recentă de benzină. In 
șanț remarc un maldăr de 
gunoL Poate acesta o fi 
fost rămas de la breasla 
măcelarilor ? Nu, căci pe 
atunci întreprinderile noa
stre de stat nu produceau 
conserve ca acelea ale că
ror cutii se etalau triste 
în șanț. Poate pietrele de 
mormînt de lîngă gard 
aveau vreo legătură cu 
tumul măcelarilor lui Jus
tinian ? I^-?m examinat 
dar n-am descoperit ni
mic.

Cînd să plec, cineva mi 
s-a recomandat ca paznic

al acestor locuri. L-am în
trebat revoltat:

— Ce-i cu tumul fan
tomă ? Dscă nu mai exis
tă de ce... există tăblița ? 
Dacă s-a dărîmat, de ce 
nu se specifică în inscrip
ție ?

Răspunsul, spontan, jn-a 
lămurit pe deplin :

— N-aveți, cumva, o ți- 
gări ?_

Dar. agasant repet pe 
această cale. întrebarea 
către sfatul popular.

dovedeau golirea lor

timp de două milenii. Descope
rirea lui Gann este pivotul In 
jurul căruia A- 
lexei Tolstoi, 
marele scriitor 
sovietic, autorul 
cunoscutei tri
logii „Calva
rul", al romanului istoric ,.Pe
tru I" și al altor opere de mare 
valoare a construit un captivant 
reman științifico-fantastic.

Ce utilizare va da Garin ge
nialei lui invenții ?

Agenții miliardarului ameri
can Rolling încearcă să pună 
mina pe Garin in scopurile lor 
bana.ieșu iar comunistul Șelga 
vrea să ferească omenirea de pe
ricolul reprezentat prin diaboli
cul instrument de distrugere. 
Garin Inse își evaluiază bine 
descoperirea și pe baza puterii 
care i-o conferă, urzește planuri 
fabuloase, demente și criminale. 
El visează să supună omenirea, 
sd devină un dictator universal 
și. pentru a preveni orice revo
luție vrea să prejacă aproape pe 
tcți oamenii cu ajutorul unei 
^mid operații" la creier intr-o 
turmă de sclavi, de animale ne
cugetătoare.

Aventura e cu atit mai palpi
tantă cu cit atit Șelga cit și 
Rolling sint 1^ un moment dat, 
fiecare in parte, la un oas de 
victorie, dar cad amîndoi tn cele 
din urmă In puterea lui Garin, 
devin prizonieri ai inventatoru
lui, Cum se intimplă toate aces
tea, peripețiile in urma cărora 
Garin devine dictator al Statelor 
Unite ale Americii, înfăptuiri- 
du-și pină la un punct țelurile, 
toate intimplările cu întorsături 
neașteptate, cu evenimente ex
cepționale, se urmărește cu pa
siune și caftea nu e lăsată din 
mină decit atunci cind, după ul
tima filă, rizînd de căderea lui 
Garin, începi să te desprinzi de 
lumea romanului.

Pe cititorul familiarizat cu 
lecturi ca Lumea pierdută" a 
lui Conan Doyle, „Mașina timpu
lui" și ,,Lupta lumilor" ale Lui 
H. G. Wells, „Tunelul" de Keller- 
mann, îl va impresiona cu totul 
aparte împletirea foarte reușită 
dintre fenomenele științifice ex- 
cepțional.e, fantastice, cu intim- 
plările foarte verosimile si cu 
aventurile extraordinare din car
tea lui A. Tolstoi.

Doi dintre eroii romanului, 
Șelga și Rolling, reprezintă 
chipuri foarte realiste, foarte a~ 
devărate. Selga e un lucrător în 
miliția judiciară și un pasionat 
al sporturilor nautice. Vremea 
lui se împarte între slujbă și 
pașnica, atrăgătoarea pasiune de 
sportiv.

Ceea ce-l atrage tn urmărirea 
lui Garin e conștiința că un 
mare pericol plndește lumea șl 
că el, Șelga, fiind în posesia 
unor informații concludente, are

tă. Farsa a cărei victimă cade
Rolling, prizonier al lui Garin,

după ce miliar
darul ll tratase 
plin de dispreț 
pe inventator, 
are mult haz. 
Căzut și el pri

zonier, Șelga nu cedează cererilor 
lui Garin de a i se devota, de a 
deveni părtaș la împărțirea do
minației lumii, ci pregătește tn 
umbră o lovitură și-l doboară pe 
smintitul genial tocmai tn mo
mentul în care își consuma pri
mele emoții ale încununării ca 
dictator al Statelor Unite.

Mișună prin carte tot felul de 
agenți, pungași, detectivi, uci
gași, dar care nu capătă prea 
mare însemnătate. Atenția au
torului e concentrată asupra eroi 
lor săi principali. Deasupra fau
nei de conștiințe necurate de 
care vorbeam, se ridică o femeie 
diabolică, figură întîlnită uneori 
tn cărțile despre inventatorii ge
niali sau despre alte mari per
sonalități, cu rolul de a-i mina 
pe eroi spre culmile cele mai 
strălucitoare ale gloriei, cri spre 
afundurile abisale unde vor fi 
zdrobiți. Aceasta e în cazul de 
față, amanta lui Rolling, bale
rină, aventurieră ahtiată de bani 
și succes care va trece neapărat 
In campania Lui Garin pentru a 
Imporți cu el laurii stăpinirii 
universului. Visurile ei de vii
toare regină li stimulează ener- 
giile și jac din ea o amazoană a 
mărilor, comandanți a unei nave 
de pirați. Pină la urmă, va sftrși 
la fel de grotesc ca și GariU'

Tn sflrșit, cartea are toate e- 
lementele unui roman de aven
turi științifico-fantastice, grefate 
pe un clar fond social, din care 
se desprind semnificații adlnct. 
Aventura lui Garin e de fapt tra
gedia intelectualului individua
list care, îndepărtîndu-se de 
popor, de aspirațiile lui, trece in 
tabăra dușmanilor acestuia și 
sfirșește prin a fi infrînt. Ale
xei Tolstoi a prefigurat în chip 
magistral, astfel, soarta acelor 
savanfi care se pun în slujba 
forțelor reacțiunu și a dorințelor 
nebune de dominație mondială. 
Nu încape îndoială că planurile 
actualilor Garini întocmite de im
perialiștii dornici să subjuge po
poarele cu ajutorul altei invenții 
epocale — energia nucleară, vor 
da greș ca și uneltirile eroului 
lui Alexei Tolstoi.

Pentru amatorii literaturii de 
aventuri, „Hiperboloidul ingine
rului Garin"' are un puternic par
fum al noutății. Păcat că tradu
cerea îl dezavantajează pe ma
rele stilist Alexei Tolstoi' Cu toa
te acestea, romanul este citit cu 
foarte mult interes

N. PETRE
*) Alexei Tolstoi: „Hiperboloidul 

Inginerului Garin“, Cartea Rusă 
1957.

CINEMATOGRAFE: PATRIA, BUCU
REȘTI, GH. DOJA, ALEX. SAHIA, 23 
AUGUST : Citadela sfărîmată; REPU
BLICA, ALEX. POPOV, 1 MAI, I. C. 
FRIMU : Căsnicia d-rului Dawitz ; 
MAGHERU, ELENA PAVEL : Jan 
Zizba ; V. ALECSANDRI, DONCA 
SIMO N. BALCESCU : Oameni fără 
importanță : VASILE ROAITA, CO$- 
BUC : Inima cîntă ; LUMINA : Rîsete < 
In paradis; CENTRAL, FLACARA : Ul
tima Intilnire; VICTORIA: Pătratul 45; 
DOINA : Aida (colorat); MAXIM GOR
KI: Pagini din lupta partidului; TIM
PURI NOI. CULTURAL. T- VLAD1MI- 
RESCU: Măgărușul Magdanei: TINE
RETULUI: Tnerese Raquln; ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE, LIBERTĂȚII, 
OLGA BANCIC Don Juan (colorat) ; 
GRIVIȚA: Tata, mama, bona și eu ; 
UNIREA; Urmele ramîn; CONST. DA
VID: Papa dolar; ARTA: Coasta iul 
Adam; MUNCA: Cîndva la Paris; MIO
RIȚA: Feroviarul ; MOȘILOR; Vaga
bondul (ambele serii): ILIE PINTILIE " 
Uraganul ; POPULAR : Frumoasele 
nopți; M. EMINESCU: Cu fața spre 
public; VOLGA: Omul din umbră.

Vineri 10 mai 1957
PROGRAMUL I : 7.35 Răsună etnte- 

cui Și jocul pe întinsul patriei; 8.30 
Muzică. 9.00 Muzică ușoară; 10.00 So
liștii instrumentiști de muzică populară ' 
romîneasca ; 10.35 Muzică din opere ; 
11.03 Muzică distractivă ; 12.35 Mu
zică populară ; 13.05 Arii șl
duete din operete; 14.45—15.40 Concert 
de estradă; 15.40 Lucrări muzicale ins
pirate de folclorul moldovenesc; 17.19 
Muzică ușoară; 17.50 Muzică populară 
romînească; 19.00 Buletin de știri și 
comentariu; 19.30 Emisiune pentru stu- ' 
denți; 19.35 Muzică; 20.00 Ctntă Gică 
Petrescu; 20.15 Teatru la microfon < 
„îndrăgostirii”, comedie de Carlo Gol
doni; 22.30 Melodii populare romînești; ' 
23.10 Concert de noapte.

PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI: 
Vremea se ameliorează ușor dar ră- 
mîne instabilă, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Ploaie temporară sau sub >• 
formă de averse însoțită de manifestări 
electrice. Vînt, cu intensificări din 
sectorul vestic. Temperatura ușor va
riabilă, noaptea va oscila între 5-7 
grade, iar ziua va urca între 13-15 ,
grade.

PENTRU URMĂTOARELE TREI ZILE 
IN ȚARA: Vremea se ameliorează 
treptat în toată țara. Cerul devine va- r, 
riabil. Ploi sub formă de averse trecă
toare vor mai cădea local în Moldova, . 
iar spre sfîrșitul intervalului și în par- 
tea de sud-vest a țării. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară, excep- 
tînd primele două dimineți care vor 
rămlne reci în Ardeal și Nordul Mol- * 
dovel. unde minimele locale vor oscila 
în jurul iui 0 grade. Temperaturile 
maxime vor depiși ziua 20 grade in 
zona de șes.

I



Lucrările sesiunii Sovietului!
Suprem al ILR.S.S.

Deschiderea 
de Stat a

Intîlnire tradițională

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Li 9 mai. se
siunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și-a continuat lucrările. 
In ședințele comune ale Sovietu
lui Uniunii și Sovietului Națio
nalităților continuă discuțiile pe 
marginea raportului lui N. S. 
Hrușciov cu privire la perfectio
narea continuă a organizării con.

ducerii industriei și 
lor.

In ședința comună 
neafa zilei de 9 mai a Sovietului 
Uniunii ți Sovietului Naționalită
ților a fost constituită comisia 
Sovietului Suprem al U.R.SS. 
sub președinția lui N S. Hruș
ciov. Această comisie a fost 
creată pentru examinarea propu-

construcții-

din dimi-

nerilor și complectărilor prezen- 
........................................  „. la 

privire la
tate tn timpul discuțiilor, 
proiectul de lege cu , 
perfectionarea continuă a organi
zării conducerii industriei și 
construcțiilor ți la proiectul de 
lege cu privire la modificările și 
complectările la textul Constitu
ției UR.S.S.

Raportul
în atenția presei internaționale

tov. N. S. Hrușciov

Presa internațională acordă o 
deosebită atenție lucrărilor celei 
de a Vll-a sesiuni a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Raportul to
varășului Hrușciov „Cu privire 
la perfecționarea continuă a or
ganizării conducerii industriei și 
construcțiilor" a ocupat un spa
țiu amplu in numeroase ziare din 
diferite țări și a suscitat vii co
mentarii. Expunind conținutul 
raportului prezentat de N. S. 
Hrușciov la sesiune, ziarele cen
trale chineze subliniază pasajele 
in care se arată că întregul po
pe r a participat la examinarea 
problemelor perfecționării conți- 
nuie a organizării conducerii in
dustriei și construcțiilor. Ziarul 
polonez „Tribuna Ludu" — care 
arată că modificările din struc
tura conducerii industriei și con
strucțiilor vor avea o insemnătate 
uriașă pentru dezvoltarea conti
nuă a economiei naționale sovie
tice — scoate in evidentă faptul 
că oamenii sovietici sprijină căl
duros măsurile C-C. al P.C.U.S. 
ți guvernului sovietic îndreptate 
spre perfecționarea continua a 
economiei naționale. Corespon
dentul din Moscova al ziarului 
„Unita" oglindește in articolele 
sale caracterul larg popular al 
discutării planurilor elaborate de 
partid șl guvern cu privire la 
perfecționarea continuă a orga
nizării conducerii industriei și

construcțiilor arătlnd că la aces
te discuții au participat peste 
40.000.000 oameni ai muncii dm 
Uniunea Sovietică dintre care 
peste 2.000.000 persoane au făcut 
observafii și propuneri. Ziarul re
levă că multe din aceste propu
neri au fost luate In considerare 
In raportul tov. N. S Hrușciov. 
„Unita" trage concluzia că Uni
unea Sovietică înfăptuiește cea 
mai importantă relormă In dome
niul economiei din ultimii 30 de 
ani. însemnătatea deosebit de 
mare a măsurilor legate de per
fectionarea continuă a organiză
rii conducerii industriei și cons
trucțiilor In ll.R.S.S. este recu
noscută și de o serie de ziare oc
cidentale care In zadar se stră
duiesc să denatureze sensul ade
vărat al măsurilor luate, 
plan reprezintă cea mai 
tantă reformă economică 
colectivizarea agriculturii" 
cunoaște „Franc Tireur* 
moartea lui Lenin — relatează 
ziarul reacționar italian, -Po
pota". organul partidului demo
crat creștin — nu s-au infăptuit 
incă reforme atlt de fundamenta
le care au o certă importantă po
litică".

Corespondentul special al zia
rului englez ..Glasgow Herald* 
scrie că raportul lui N. S. Hruș
ciov „va fi poate prevestitorul a 
încă unei revoluții economice In

sesiunii Adunării 
R. P. Ungare

BUDAPESTA 9 (AgerpresJ. — 
La 9 mai s-a deschis sesiunea 
Adunării de Stat a Republicii 
Populare Ungare.

Deputății și oaspeții au salu
tat călduros apariția in saia de 
ședințe a lui lanoș Kadar. preșe
dintele guvernului revoluționar 
muncitoresc-tărănesc ungar. Ist
van Dobi. președintele Prezidiu
lui R. P. Ungare, Șandor Ronai. 
președintele Adunării de Stat. 
Ferenc Munnich, Gyorgy Maro- 
san. Antal Apro și altor condu
cători ai R. P. Ungare

Sesiunea a fost deschisă de 
Șandor Ronai. președintele Adu
nării de Stat După o scurtă m- 
vintare. el a 
tă Sovietului 
o telegramă 
propunere a
depataț; ca aplauze furtunoase. 
Sesiimei a adoptat tn unazuau- 
tate textul telegramei de Mint.

Apoi președintele a dat csvîw- 
tal leș Istvan DobL președrafeie 
Prez.dre’ui Republici Pvoz ar» 
Ungare care a prezereat raportai 
<4e activitate al PrezKialai R. P 
Ungare pe perioada d-afre ase 
daci sesrânL

Seszawea a ap~ptr nrej-.ia» 
Preziixa: R P. Ungare a 
coniîrzat botărirea M es pm-„re 
Ia cos re» gnmahe resoicț»- 
aar Knc-sreac-țărănesc, !n fra»-

propus să se trim- 
Suprem al ILR-S-S 
de salut. .Această 
fost Intimpinati de

te cu Janos Kadar. Totodată, A- 
dunarea de stat a aprobat propu
nerea Prezidiului R. P. Ungaro 
cu privire la modificarea ți com- 
plectarea componentei guvernu
lui.

Antal Apro, ministrul Indus 
trie», și Istvan Kossa. ministrul 
Finanțelor, au fost eliberați din 
funcțiile lor. Antal Apro > fost 
numit vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, iar Istvan Kossa 
— m nistru al Transporturilor ți 
Comunicațiilor Din guvern fac 
parte: Istvan Antos — ministrul 
Finanțelor. Ferenc Nerval - - mi
nistrul Justiției. Janos CsergS — 
minis rul Industriei metalurgice 
și constructoare de mașini. $an- 
dor Czottner — mimstrul Indus
trie grele. Jose: ne Nagy — mi- 
nistrul Industriei ușoare. Jeno 
lacze — nunutnil Comerțului Ex
terior. Janos Tausz — ministrul 
Comerțului Interior. Imre Ko
vacs — mimstrul Industriei Aii- 
meatare. Rezsd Trautman — mi- 
uăstrul Industrie de construcții. 
Ocoa Kishazjr —' ministrul mun
ci Arpad K iss a iost numit pre
se:mteJe Direcției planificării de 
MM.

Apoi, președintele Ronai a dat 
curtatul lan Janos Kadar, prețe- 
rrzteîe guvernului revoluționar 
■■■ntcresc-țărănesc ungar pen
tru a prezenta raportul de acti- 
ritata.

j VARȘOVIA 9 (Agerpres}.- 
ll PAP transmite: La S mai, in 
j orașul polonez de frontieră j 
j Zielena Gora a avut loc IntU- i 
J nirea tradițională a reprezen- } 

tanților tineretului din Ceho- j 
? slovacia. Republica Democrată J 
l Germană și Polonia. Tntilnirea J 
l s-u desfășurat tub semruu j 
? luptei impolr.ua reînvierii mi- f) 
l litarismului german, pentru î 
J pace
I La intilnire a luat parte o t 
I delegație u
I 
l 
l 
t 
I 
1

1 
»
I --- -------- ---------- ------ ------ --  -

mului german și a spiritului«
I revanșard in Germania -o-ci- « 
I dentală.
I . .»- R; as ss ssa a» «s ss-: s%s »

Sosirea la Moscova 
a dr. L. Bolz

___„ . _ _ organizației <L' î 
comsnmol a raionului bovelski ll 
din orașul Moscova.

Partiapanții la intilnire au J 
adoptat o declarație comună li 
care cheamă la întărirea uni- ll 
tațu și coeziunii tinerelu.ui din 1< 
P-loma. R. D. Germană și ll 
Cehoslovacia in lupta pentru II 
pace și securitatea popoarelor, $ 
împotriva reînvierii mditaris- i

MOSCOVA. La 9 mai a so
sit la Moscova dr. L. Bolz, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al Afacerilor 
Externe al Republicii Democrate 
Germane, și persoanele care 11 in. 
sofesc. Dr. L. Bolz va duce trata
tive cu privire la încheierea unui 
tratat consular Intre U.R.S.S. si 
R. D. Germană..Acest

..După Viitoarea sesiune a Consiliului mondial al păcii 
va avea loc la Colombo

PRAGA 9 (Agerpres). — TASS 
transmite: Ccăanicciul Comae- 
tului de legături și pregiOre a 
sesiuni. Consiliului mondial ai 
păcii de ia Colombo.

Intre 10 șt ÎS iunie 1957 ::

acea loc la Colombo 
Cmsiliului mondial al 
săxva Consiliului este 
pe-.t-u prima oară In Asia, fapt 
are xnstituie o dovadă a uni- 
tdfii forțelor păcii și a creșterii

sesiunea 
păcii. Se- 
convocată

influenței lor tn cele cinci conti
nente.

Ordinea de zi a sesiunii va fi 
stabilită de Consiliul mondial al 
nării la Colombo.

Ia amploare mișcarea împotriva pericolului atomic
ANGLIA

cu privire la mișcarea pentru îmbunătățirea 
stilului de muncă

9 (Agerpres). — Agen. 
Nouă a transmis textul 

Comitetului Central 
a> Partidului Comunist Chinez 
din 27 aprilie 1957 cu privire la 
mișcarea pentru îmbunătățirea 
stilului de muncă. In directive se 
arată printre altele:

Prima mișcare pentru îmbună
tățirea stilului de muncă. înce
pută de partidul nostru în 1942, 
a dus la o mare victorie revolu
ționară. In prezent tara noastră 
a trecut de la perioada revoluțio
nară la perioada construirii so
cialismului ți trece prin noi schim
bări mărețe și furtunoase. Rela
țiile sociale s-au schimbat radi
cal. Paralel cu aceasta se schim
bă și ideologia oamenilor. Pentru 
a ști pe viitor să conducă și mai 
bine transformarea întregii socie
tăți ți construirea societății noi. 
pentru a ști să mobilizeze și mai 
bine toate forțele active, să unească 
pe toti acei care pot fi uniți și să 
transforme tortele pasive in forte 
active in vederea luptei pentru 
construirea unei mari puteri so
cialiste, partidul și clasa noastră 
muncitoare trebuie să se pregă
tească din punct de vedere ideo. 
logic.

In ultimii ani, în rîndurile par
tidului nostru au apărut din nou 
elemente de birocratism, sectarism 
și subiectivism care se manifestă 
în ruperea de mase și de reali
tate. De aceea, Comitetul Central 
călăuzindu-se după principiul că 
„trebuie să se pornească de la 
tendința spre coeziune, și să se 
obțină prin critică și autocritică 
o coeziune nouă pe o bază nouă", 
consideră necesar să inițieze din 
nou în rîndurile întregului partid 
o mișcare generală și profundă 
pentru îmbunătățirea stilului, miș
care îndreptată împotriva birocra
tismului, sectarismului și subiec
tivismului, cu scopul de a ridica 
nivelul ideologic marxist.leninist 
al tuturor membrilor de partid, 
și de a Îmbunătăți stilul de mun
că pentru a corespunde cerințelor 
transformării socialiste și con
strucției socialiste

In actuala mișcare pentru îm
bunătățirea stilului de munca, 
ca îndreptar ideologic trebuie lua
te două rapoarte prezentate de 
tovarășul Mao Țze-dun tn numele 
Comitetului Central la Conferința 
supremă de stat convocata in t»- 
bruarie a.c., și la conferința pen. 
tru problemele muncii propagan
distice, convocată de Comitetul 
Central in martie a.c., iar la 
baza acestei mișcări pentru îmbu
nătățirea stilului de munca tre
buie să stea problema rezolvăm 
juste a contradicțiilor interne in 
rîndurile poporului. Aceste doua 
rapoarte au stîrnit o vie discuție 
atit In sinul partidului cît și in 
afara rindurilor lui. Pentru par 
tidul nostru aceasta constituie de 
fapt începutul mișcării pentru 
îmbunătățirea stilului de munca 
Comitetele de partid de toate gra
dele trebuie să organizeze stu
dierea acestor rapoarte. In di
rective se arată în continuare ca 
în cadrul acestui studiu, orga 
ne'.e de conducere și_ cadrele de 
conducere trebuie să acorde a- 
teniie mai ales verificam felulm 
tn care sint rezolvate problemele 
legate de contradicțiile interne în 
rîndurile poporului, verificării în
făptuirii liniei partidului, scoaterii 
la iveală a elementelor birocratice 
care se manifestă prin ruperea 
de masele de muncitori, masele 
de țărani, masele de soldați, ma
sele de studenti și masele de in
telectuali. scoaterii la iveală a 
eez-e-'e t- de sectarism care se

PEKIN 
ția China 
directivelor i 

Partidului

manifestă în lipsa de dorință de 
a lua ca punct de plecare ten
dința spre unirea poporului de 
600.000.000, spre unirea tuturor 
naționalităților, tuturor partîde„ 
lor și grupurilor și a maselor 
largi de oameni fără de partid, 
spre unirea întregului partid, 
scoaterii la iveală a elementelor 
de subiectivism care se manifestă 
in faptul câ oamenii nu pornesc 
de la condițiile reale; organele 
de conducere și cadrele de con
ducere de toate gradele trebuie să 
traducă cu adevărat, consecven'. 
in viată directivele Comitetului 
Central In problema rezolvării 
juste a contradicțiilor interne tn 
rîndurile poporului. Membrii de 
rînd ai partidului trebuie în pri
mul rind să înțeleagă că trebuie 
sâ-și slujească poporul, să se con
sulte cu masele în rezolvarea di
feritelor probleme, să încerce îna
intea tuturor amărăciunile ți să 
se bucure ultimii de roade, să se 
preocupe de critică și autocritică 
In afară de aceasta, intelectuali
lor din rindurile partidului lerevi. 
ne in mod deosebit sarcina să în
trețină strinse legături cu masele 
de muncitori și țărani, să facă o 
deosebire netă Intre poziiia pro
letariatului și poziția burgheză și 
mîc-burgheză, să biru:e tendința 
spre individualism și liberalism 
și să-și ridice nivelul politic: 
pentru a lichida subiectivismul și 
unilateralitatea în gindire. ca
drele de conducere ți intelectualii 
din rîndurile partidului trebuie 
intr-un anumit termen să stu
dieze dialectica materialistă. Pla
nul acestui studiu va îi elaborat 
separat.

Această mișcare pentru îmbu
nătățirea stilului de muncă tre
buie să fie in primul rind serioasă 
și conștiincioasă, tn al doilea rînd 
ea trebuie să lie o mișcare calmă 
de' educare ideologică, o mișcare 
de critică și autocritică atlt cît 
este necesar. Adunările trebuie or
ganizate sub formă de convorbiri 
sau de adunări pe grupe, la care 
să participe un număr restrins 
de oameni. Trebuie practicate pe 
scară mai largă convorbiri sincere 
intre tovarăși, adică convorbiri 
individuale, fără a organiza adu
nări mari de critică sau mitin
guri de luptă.

Independent de faptul dacă se 
face critică In cadrul convorbiri
lor, adunărilor pe grupe, sau cu 
prilejul convorbirilor individuale, 
trebuie încurajată critica, trebu'-e 
aplicat cu perseverentă principiul: 
„dacă Ști — spune, dacă spui— 
spune totul; cel ce avertizează 
nu trebuie luat tn nume de rău. 
cel ce ascultă va avea de învățat: 
dacă ai greșeli, indreaptă.le; 
dacă nu faci greșeli, caută să pro
cedezi și mai bine". Nu trebuie să 
consideri că tot ce faci este just 
și să respingi critica venită de 
la alții. In ce privește pe cei 
care critică, ei trebuie să se ba
zeze pe fapte, să analizeze tn mod 
concret problemele, pentru a nu 
transforma critica înlr-o critică 
unilaterală ți exagerată.

Pentru a întări legătura parti
dului cu masele largi de oameni 
ai muncii, pentru a lichida com
plet fenomenele de rupere de ma
se a multor activiști cu munci de 
răspundere, simultan cu promova
rea mișcării pentru îmbunătățirea 
stilului de muncă, lucrătorii cu 
munci de conducere apti de mun
că de diferite grade in partid, 
administrație și armată, trebuie

Îndemnați să-și consacre o parte 
a timpului lor participării la 
munca fizică alături de muncitori 
ți tirani, astfel ca treptat aceasta 
să devină un sistem permanent. 
Cadrele de conducere ale parti
dului nostru au împărtășit In | 
cursul una lungi perioade istorice I 
bucuriile ți durerile maselor de' 
muncitor:, țărani și soldați. Aces’ 
stil admirabil care se caracteri
zează pnn legătura strinsă cu 
masele, constituie unul din fac
torii principali care au asigurat' 
victoria revoluției din China. In 
elaborarea planurilor mișcării 
pentru Îmbunătățirea stilului de 
muncă trebuie să se respecte In 
mod consecvent principiul ca a- 
ceasta mișcare să nu împiedice 
munca. Tn afară de aceasta, 
mișcarea pentru îmbunătățirea > 
stilului de muncă trebuie îmbi
nată cu îmbunătățirea muncii, cu 
rezolvarea concretă a contradie 
țiilor interne tn rindurile poporv- * 
lui, trebuie prelntimpinată pm 
movarea In spirit ingust a îmbu
nătățirii stilului de muncă, care 
nu poale deci! să dăuneze muncii i

LONDRA 9 (Agerpres). — !■ 
Anglia ia amploare mișcarea pes. 
tn interzicerea experiențelor ca 
arma nucleară. „Cousilnil natxs- 
nai de luptă pentru interzicere» 
experiențelor cu arma nucleară* 
(din care fac parte dțiva depwz»ț) 
laburiști), creat recent a brei- 
rit să desfășoare Ia 12 mai • 
mare demonstrație și un mare 
miting in semn de protest '.ppo- 
triva experiențelor eu armele ae 
exterminare în masă.

♦
La 8 mai deputatul laburist F 

Brodnray a Înaintat Camere 
Coarunexie o petiție cerind lac* 
tarea expenențeicr ca araa ca 
bsdrofer. Patpa poară X000 de 
semnături strinse tn regicsea 
Slow (Buckinghamslureî de către 
secția de femei a orgar.:zat:e din 
Slow a partidului labcnst

sprijinit apelul celor 18 savanp'- 
aioacști restgermani care s-at' 
peecuațat împotriva înarmării a- 
tcaaxe a R. F. Germane

SUEDIA

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 
TASS transmite; Un număr de 
24 cunoscuti miiitanti pe tărim 
socal ți activiști sindicali din 
Suedia au adresat la 7 mai un

apel sindicatelor și altor organi
zații chemindu-le să sprijine for
țele care se pronunță împotriva 
dotării forțelor armate suedeze 
cu arma atomică

Apelul este semnat de Georg 
Branting. deputat al Riksdagului. 
bancherul Uluf Aschberg, docen
tul L. Ehrenberg și alti militanți 
pe tărim social.

GERMANIA OCCIDENTALA

BONN 9 (Agerpres). — Tn 
Republica Federală Germană ia 
amploare mișcarea 'mpo'rva în
armării Bundeswehrj'ci ca arma 
atomică. Ea antrenează eu naanai 
toate păturile populației și opi
niei publice, d și parjmentele 
unor landuri vestgermaae.

După cum transmite agerii» 
DPA. Ia 8 mai In landtagu' 
andalui Hessen au avat loc dez 

bateri In problema înarmării ato
mice. la care au partidpat toa'e 
fracțiunile landtaguhii. Fracțin 
oile PSD G. ți a „blocului ger
man* care formează coalția guver
namentală a landului Hessen, au

Egiptul continuă să fie obiectul 
urzelilor imperialiștilor americani

WASHINGTON 9 (Agerpres).— 
Uneltirile americane împotriva ță
rilor arabe c—tinuă. Intervenția 
in afacerile interne ale Iordaniei 
este urmată de o serie întreagă 
de măsor, prin care se scontează 
subminarea unității lumii arabe 
și răsturnarea guvernului 
teas. Agențiile de presă și 
occident a :e recunosc că 
amencan pregătește o 
măsu-i pentru boicotul 
și politic al Egiptului

Pe plan economic, politica 
SUA fată de țările arabe și tn 
special fată de Egipt, constă tn 
continuarea faimoasei politici lan
sate de Eden de „transformare a 
Suezului Intr-o baltă*. Departa
mentul de Stat face tot posibilul 
pentru a impune un boicot total 
al Canalului de Suez ți compen
sarea transporturilor de petrol pe 
seama construirii de noi conducte 
petrolifere ți vase petrohere. In 
plus, cercurile amencar.e intere-

«g>P- 
ziarele 

guvernul 
serie de 
econom c

ex-sate cer să se prospecteze ți 
plcateze petrol In alte regiuni 
decit Golful Persic.

Prin urmare politica de boico
tare a Canalului de Suez ar fi 
legată de venituri suplimentare 
pentru monopolurile americane 
nemaivorbind de faptul câ pentru 
o perioadă de timp aprovizionarea 
Europei occidentale cu petrol va 
trebui să continue să se facă din 
surse americane.

Pe plan politic, domină eșecul 
lnreg’strat de doctrina Eisenho
wer tn principalele țări arabe — 
Siria și Egipt — demascarea ei 
In fata întregii opinii publice in
ternaționale. Aceasta face ca Sta 
tele Unite să mizeze în prezent 
pe o politică de subminare a uni
tății țărilor arabe.

Politica S-U-A. în Orientul Mij
lociu urmează aceeași cale peri
culoasă de imixtiune tn afacerile 
interne ale statelor independente.

Orice tigru

Sub titlul „Foster Dulles, că
lător neobosit-, ziarul ..Tribune 
des Nations- a publicat recent 
următoarea știre: „Ultima sta 
Estică * călătoriitcr Int-ennse 
de dl Faster Dulles relevă că 
neobositul secretar de stat ame
rican a parcurs, de 1» 1 ianuar • 
1953, In cursul deplasărilor sale 
oficiale, echivalentul înconjurului 
lumii de 15 ori“.

Nimic neobișnuit. Orice 
dă tircoale prăzii—

I RAUS mut
I MQMUMDNM

Cu privire la o măsura arbitrată 
a autorităților engleze

Agentia romină de presă este 
autorizată să declare următoare
le :

In ziua de 7 mai a.c. Ministerul 
de Externe britanic a cerut reche
marea atașatului de Legafie Eu
gen Perianu, de la Legația R. P. 
Romine din Londra, invocînd 
motivul lipsit de orice temei câ 
acesta ar fi desfășurat o .activi
tate improprie unui diplomat' și 
că ar fi exercitat presiuni asupra 
persoanelor de origine romină 
pentru așa-zisă activitate de spio
naj.

In legătură cu această comuni
care, Legația R. P. Romlne din 
Londra a transmis Ministerului 
de Externe britanic următoarele:

„Guvernul R P. Romine consi
deră că afirmațiile invocate de 
guvernul britanic pentru a cere 
ca d Eugen Perianu, atașat de 
Legafie să părăsească Anglia, 
sint cu totul necorespunzătoare
realității. Ca atare, guvernul
R. P. Romine protestează impo- 
triva acestei măsuri arbitrare,
contrare uzanțelor internaționale 
și bunelor relații intre state. A- 
vind in vedere comunicarea Mi
nis erului de Externe britanic, Le
gația R. P. Romine informează 
Ministerul de Externe britanic că 
d. Eugen Perianu va părăsi An
glia in cursul următoarelor zile".

Măsura arbitrară a autorităților 
engleze precum și zarva pe care 
anumite organe de presă încear
că să o stirnească în jurul ei. a- 
rată clar că este vorba de o ac 
tiune a acelor cercuri care sînt 
ostile colaborării internaționale și 
fac tot ce le stă in putință pen
tru a înăspri relațiile între state, 
a reveni la metodele discreditatu
lui „război rece". O asemenea ac
țiune este îndreptată de fapt îm
potriva desfășurării normale a 
relațiilor dintre Anglia și; R. P. 
Romină și este menită să sttnje- 
nească activitatea Legației R. P. 
Romine din Londra.

Cercurilor care fac astăzi zar
vă in jurul pretinselor „activi
tăți improprii" ale atașatului de 
legafie Eugen Perianu nu le 
convine desfășurarea normală a 
relațiilor dintre cele două țări, a

contactelor între reprezentanții 
opiniei publice din Anglia și R P. 
Romină, manifestările reciproce 
culturale artistice și sportive, 
care cu toate greutățile ivite, au 
continuat să se dezvolte în mod 
pozitiv. ...

După cum se știe, In ultinjul 
an. oameni de știință romlni, din 
diferite ramuri. 3U vizitat Anglia, 
participind la conferințe științi
fice și iâcind un fructuos schimb 
de experiență cu colegii lor en
glezi. Artiștii rominj au făcut cu
noscute publicului englez reali
zările artei din Rominia, iar in
terpret! de cintece și dansuri 
populare, precum și expoziții de 
artă populară romînească au con
tribuit la cunoașterea folclorului 
roniinesc în Anglia. Reprezentan
ții artei și științei din R. P. Ro- 
mlnă, precum și sportivii romlni 
care au vizitat în ultimul timp 
Anglia, s-au bucurat de aprecie
rea caldă a publicului britanic.

Vizitele acestea au avut un ca
racter de reciprocitate R. P. Ro
mină a prin»-t in ultimul an vizi
ta unei delegații de primari en
glezi, a unor oameni de artă și 
știință, a unor echipe sportive și 
a altor reprezentanți ai vieții 
obștești și culturale din Artglia. 
Chiar in momentul de fată, un 
grup de șapte medici englezi par
ticipă la lucrările Congresului na
tional de științe medicale din 
R. P. Romină. Primirea cordială 
făcută tuturor acestor vizitatori 
a exprimat sentimentele de prie
tenie pe care poporul romin le 
nutrește fată de poporul englez.

Guvernul Republicii Populare 
Romine a respins in mod ferm 
aserțiunile guvernului britanic cu 
privire la atașatul de legație 
Eugen Perianu, socotindu-le un 
act neprietenos fată de Rominia.

Este neîndoielnic că opinia pu
blică din Anglia oamenii de bu
nă credință care doresc dezvolta
rea unor relații normale și prie
tenești pe bază de egalitate și ne 
stimă reciprocă intre cele două 
țări, vor respinge asemenea ac
țiuni de diversiune ca cea. între
prinsă de cercurile engleze po
trivnice colaborării Internationale.

INFOR
In sala Ateneului R P R. a a 

vut loc joi seara un concert dat 
de Orchestra simfonică Radio cu 
concursul violoncelistului sovie
tic Daniel Șafran. A dirijat Al
fred Alessandrescu. maestru eme
rit al artei din R.P.R.

Concertul s-a bucurat de suc
ces.

★
Joi dimineața au început In Ca 

pitală lucrările primei sesiuni de 
referate și comunicări științifice 
a Institutului de cercetări pentru 
mecanizarea lucrărilor silvice și 
de exploatare.

*
Miercuri seara s-a înapoiat In 

tară delegația de colectiviști din 
regiunea Stalin care a participat 
la sărbătorirea zilei de 1 Mai 
Moscova.

Membrii delegației 3U vizitat 
acest prilej orașele Moscova 
Kiev, colhozul „Luptătorul" 
sovhozul ~ 
Moscovei.

MÂȚII
domeniul sanitaro-veterinar și al» 
schimbului de animale și produsă 
animale intre R. P. Romină 
R. F. Germană.

*
Timp de 3 zile. Intre 8 șl 

mai un colectiv al Teatrului 
Operă și Balet al R.P.R. dă 
sala mare a Palatului Cultural 
din Tg. Mureș reprezentații cu 
opera „Rigoletto" de Verdi. A- 
companiamentul este susținut de 
Filarmonica de Stat q Regiunii 
Autonome Maghiare dirijată de 
Robert Rosensteck. Acesta este 
primul turneu oficial al ? eațrului 
de Operă și Balet al R.P.R. la 
Tg Mureș.

ți

10 
de 
In

Balet al R.P.R. la

★
med’e mixtă nr. 16 
a avut loc în seara

cu 
ți 

. . și
Gorki II din regiunea

părăsit Capitala, tna- 
tn patrie, prof. dr.

Joi au 
poindu-se 
Stoeriko Karl, dr. Ringselsen Io- 
sef, consilieri ministeriali și prof, 
dr. Meyn Adolf, membri ai dele
gației R. F. Germane, care ne au 
vizitat (ara pentru a se documen
ta asupra posibilităților existente 
in vederea reluării relațiilor in

La școala 
din Capitală 
zilei de 8 mai o ședință festivă 
consacrată aniversării a 2 ani de 
la apariția primului număr al re
vistei literare a acestei școli. La 
festivitate au luat parte reprezen
tanți ai Ministerului Tnvătămîn-' 
tutui și Culturii,, scriitori, profe
sori și elevi ai școlii.

Cu acest prilej foste și actuale, 
eleve ale școlii au recitat versuri 
din lucrări proprii.

Au luat apoi cuvîntul scriitorii 
Eusebiu Camilar și Radu Tudoran 
care au dat îndrumări tinerelor 
talente pentru dezvoltarea lor 
viitoare.

dă tircoale prăzii
Pentru ca

tigru

=,

?

■

„Cu această ocazie țin să vă atrag atenfiunea asupra întreprin
derii mele serioase...".

Cererea muncitorilor din 
Berlinul occidental făcută la 
demonstrația lor de luptă cu 
prilejul zilei de 1 Mai: .Afa
ră cu tunurile atomice din 
Germania occidentală" I
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O dramă zgudui
toare s-a petrecut zi
lele trecute In S.UA 
intr-o localitate din 
apropierea HeUjr- 
wood-ului. După cum 
informează ziarul L 
tal ian „Paese Sera" 
intr-o știre ce Fa 
fost transmisă de na 
redactor al agenței 
■ Lnited Press" 
George Vivian și so
ția sa Adelaida și-au 
pus capăt zilelor 
pentru ca fini lor 
să-și poată continua 
studiile.

Faptele sint urmă
toarele : bătrini și 
suferinzi. George Vi
vian și sofia Sa iți

fiul lor si poată învăța
vedeaa Impuținia 
du-se micile lor eco
nomii pe care k 
cheltuiau pentru a se 
trata de o boală ce-i 
■Ucina de ani de si
te in timp ce fiul lor 
Roger, pentru a pu
tea să-ți continue 
studiile, era nevoit 
să lucreze noaptea ca 
portar la un hotel. 
Nemaiputind indura 
această situație ți 
nevăxind niciun alt 
mijloc de ieșire, pă
rinții au hotărit să-ți 
pună capăt zilelor 
lasind banii pe care-i 
mai aveau — circa 
300 dolari — fiului 
lor pentru ca acesta

să-și poată pUti ta
xele la universitate. 

„Dragă Roger — 
scrie George Vivian 
fiului său intro scri
soare lăsată acestuia 
— mama ta și ea 
(intern bătrini și 
bolnavi și tot n-o sa 
mai trăim mult. Nu 
vrem să cheltuim ul
timii bani pe doctorii 
iar tu să muncești 
din greu pentru a-fi 
putea termina stu
diile. De aceea ti-am 
lăsat economiile 
noastre..*.

--Un ..fapt divers" 
din fara .tuturor po
sibilităților".

EXISTENȚIALISM
Samuel Beckett este unul din autorii dramatici occidentali care 

iscă puternice controverse. Irlandez de origină, stabilit de 
decenii ta Paris, Beckett a stlrnit mare vtlvă cu recenta sa 
„Sflrșitui partidei-.

Rezumarea succintă a piesei va arăta clar cauzele. Hamm 
cerșetor paralitii

două 
p.esă

e un 
Orb, el tși acoperă ochii cu o batistă inslnge- 

rată. Alături de el stă fiul adoptiv, singurul dintre cele patru per
sonaje ale piesei In stare să se miște. In ciuda numeroaselor in. 
firmități Părinții lui Hamm, Nag și Nell, ambii fără picioare, staa 
in cite o cutie de gunoi rididnd capacele numai clnd dau repli
cile. De la început pini la sftrșit piesa este construită numai pe 
schimbul de replici al celor patru personaje. Subiectul discuțiilor: 
disperarea, descompunerea și necesitatea de a grăbi șflrși- 
tuL Jucată la „Studio des Champs — Elisees- piesa lui Beckett 
a stlrnit vii comentarii așa cum era și de așteptat. Purtind pecetea 
cea mai clară a existențialismului „Sflrșitui partidei- este o culme 
a descompunerii, a disprețului față de om și de viață, a haosului 
In care se zbate o parte a intelectualității occidentale.

Se recomandă sinucigașilor
Tn timpul unei reprezentații de Rock'n-Roll tn Auckland. 

Noua Zeelandă. americanul Walter Raymond Walls In vlrștă 
de 25 ani a căzut de pe umărul partenerului său de dans și și a 
feint gitui.

(Din ,Junge Welt ')

Judecata unui om simplu
londonez „Tribune" a 

recent următoarea seri-

că trebuie să scriu că

Ziarul 
publicat 
soare :

.Simt 
nu pot să mă stăpinesc. De ce,
daci ziarul dv. este un ziar so
cialist și presupus ca militind in 
favoarea socialismului, tot ceea 
ce publicați despre Rusia sint in 
mare parte calomnii și denatu
rări ?

Stnt convinsă tn forul meu in
terior că politica externă a Ru
siei este pașnică. La conferința 
comitetului de dezarmare rușii 
s-au declarat dispuși jd înceteze 
experiențele nucleare și să dis
trugă armele atomice, dar occi
dentul nici n-a vrut să audă.

Sint de asemenea convinsă 
Rusia va retrage trupele sale 
pe toate bazele pe care le ocupă, 
dar occidentul nu vrea să-și re
tragă trupele sale.

Încă ceva : de ce nu spuneți 
cititorilor dv adevărul cu privire 
la Ungaria ? Știți că atunci clnd 
răscoala atinsese punctul culmi
nant s-a expediat in Ungaria co
roana ungară?"

D-na Y M. MATTHEWS, 
Cole ford

Această scrisoare a unui om 
simplu din Anglia dovedește sta
rea de spirit a opiniei publice 
engleze și faptul câ șirul lung al 
calomniilor nu află ecou în rin- 
dul oamenilor simpli.

că 
de

PARIS. La 8 mai, Renă Coty, 
președintele Franței, a plecat la 
Roma. In timpul șederii sale în 
capitala Italiei, Coty va vizita 
Vaticanul, unde va avea o între- î 
vedere cu Papa Pius al XI 1-lea.

CAIRO. Agenfia Beîga anunță 
că o unitate militară israeliană a 
deschis focul la nord de Gaza 
asupra unui grup de arahi, rănind 
un copil și o femeie bătrină.

BERLIN. După cum trans
mite agenția A.D.N.. o delegajie 
a Partidului Comunist Italian in 
frunte cu V. Spano, membru al 
conducerii partidului, a sosit la 
Berlin pentru schimb de păreri 
cu reprezentanții Partidului so- 
ciaiist unit din Germania^

BEIRUT. La 8 mal au sosit în 
portul Beirut două conțra-torpi- 
loare din flota 6-a americană. Va
sele vor rămine In port trei zile.

VARȘOVIA. Anul acesia 
Tîrgul international de la Poz
nan va avea loc între 9—23 iu
nie. La tirg vor participa 30 țări 
străine mtre care și R. p. R„. 
mină. Suprafața pavilioanelor a- 
copente va fi de 29.000 metri pâ- 
țrati, iar a pavilioanelor în aer 
liber — de 17.000 metri pătrați.

ROMA. Cunoscuta revistă ita
liană de specialitate „Miherva 
Medica", publică în numărul din 
18 aprilie au:., consacrat in între
gime medicinei romine articole 
semnate de cercetători romlni d:n 
diverse domenii ale medicinei.

PARIS. După cum anunfă 
postul de radio Paris, valul de 
frig care s-a abătut asupra Fran
ței, a cauzat mari pagube agri
culturii. Viile din Averon au în
ghețat In proporție de 90 la sută. 
Mari pagube au fost cauzate agri
culturii din Champagne, Alsacia, 
din Departamentele Allier și Var.
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