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Sa grăbim
însămînțarea 
loturilor 
Festivalului

De curind, corespondentul 
iarului nostru pentru regiunea 
'loești a sezisat redacția asu- 
>ra unei situații anormale: din 
ele 244 hectare pe care tine- 
ii din regiune și-au luat anga- 
imentul să le cultive ca loturi 
le Festivalului, au fost însă- 
îînțate doar 12,50 hectare, 
kcest lucru trebuie să dea de 
îndit tuturor activiștilor U.T.M. 
in regiune.
în toate acțiunile initiate , 

entru întîmpinarea Festiva- > 
ilui, utemiștii și tinerii care 
îuncesc la sate au dat dovadă 
e entuziasm; aceasta se 
glindește în numărul loturilor 
estivalului din regiunea Plo- 
țti, în 
cestea.
»turile 
titează 
rafața . , .
e aceste loturi să se obțină 
;colte cît mai ridicate, o pro- 
ucție globală cît mai mare. în 
ceasta constă inițiativa, în 
ceasta rezidă marea răspunde- 
: a tinerilor care s-au alătu
ri inițiativei.
Dar sa nu vorbim doar de 

sgiunea Ploești; să aruncăm o 
rivire asupra situației genera- 
, pe țară, a muncilor pe lo- 
irile Festivalului. Tineretul de 

sate și-a luat un angaja- 
ient mare; să cultive peste 
000 hectare ca loturi ale Fes- 
valului. Din acestea însă, 
ină acum au fost însămînțate 
»ar 3.000 ; mai rămîn de in- 
imînțat, prin urmare, peste 
000 ha.
Desigur, această suprafață 
i va rămîne neînsămînțată. 
ste un angajament al tinere
lul care va fi îndeplinit. Dar 
: pune și problema timpului 
nd se fac însămînțările. Dacă 
: va însămînța cu întîrziere. 
>rumbul va rodi slab sau nu 
i rodi de loc. Asta înseamnă 
sănunță și munca cheltuite 

ră nici un folos. Este drept 
i în ultimele zile vremea n-a 
st prielnică însămînțărilor — 
i cea mai mare parte a țării a 
ouat tot timoul. Tocmai de 
:eea utemiștii și tinerii care 
-au luat angajamentul să cul- 
t’e loturi ale Festivalului tre- 
iie să folosească cea dinții zi 
ielnică. primele ore bune de 
icru chiar, pentru terminarea /. 
sămînțărilor. Accrta nu-i un 
cru greu, mai ales dacă ți- /, 
nn seama că marea majori- > 
ite a loturilor au suprafețe x 
ici.
Activiștii ntemîști au dato- 
i să ajute organizațiile x 
.T.M. sătești în această pri- z 
nță, să antreneze în acțiunea / 
crețului pe inginerii ți teh- 
cîenii agronomi care să acor- /> 
* asistenta tehnică necesară. > 
în acest fel angajamentul ti- > 

Kretului va fi îndeplinit și z 
■opul final al inițiativei lotu- 
lor Festivalului va fi atins. /

suprafața cuprinsa de 
Inițiativa privitoare la 
Festivalului nu se li- 
însă Ia numărul și su- 
lor. Principalul este ca

Proletari din toate tarile, uniți-vi!
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POLITEHNIZAREA INVATAMINTULUI

Câ krm virective'or privind politehnizarea lor. Maistrul Eugen Ciobotaru dă îndrumări elevi- 
învățămintului și la Școala medie nr. 23 din Ca- jor Lupu Radu, lli o Neaeșu și Alex. Voinescu din 
pitală au luat ființă ateliere unde elevii își însu
șesc diferite deprinderi practice.

în fotografie: atelierul de prelucrare a metale-

clasa a IX-a asupra găuririi metalelor cu o mașină 
manuală.

Să realizăm economii egale cu prețul de cost al unor imwtiite produsa finite!

O SC1NTEIE 9 • 9

Vor crește : 
pădurile... ♦ 

£ PITEȘTI (de la coresponden-ț 
țtul nostru). 4
4 Stabilindu-se o strînsă colabo- ♦ 
țrare intre organele U.T.M. și^
* ocoalele silvice din regiunea 4 
4 Pitești, tinerii muncesc cu muLț 
ită însuflețire pentru îndeplini-*
* rea prevederilor Hotărîrii Mi- ♦
Șnisterului Agriculturii și Siloi-J 
t culturii yi a Biroului C.C. al 4 
I U.T.M. cu privire la refacerea 4 
4 fondului forestier, ameliorarea * 
ț terenurilor degradate și comba- 4 
4 terea dăunătorilor 4

Pînă acum s-au efectuat înj 
acest scop peste 3.300 zde-mun- 4 
că. Pe lingă faptul că pe în-4 

4 treaga regiune s-au plantat ♦ 
i pînă acum 800.000 puieți și 
țpomi fructiferi, o mare atenție* 
4 s-a dat lucrărilor de comba- ♦ 
4 tere a dăunătorilor, curățindu- 4 
țse o suprafață de 2.082 hectare ♦ 
4 pădure dintre care numai în ♦ 
4 raionul Topoloveni 1.343 hec- 4 
t tare. 4
4 Lucrări de mare amploare au ♦ 
^executat îndeosebi organizațiile4 
T U.T.M. din raionul Pitești. Me- 4 
I rită să amintim că aici s-au e- *
* fectuat 556 zile-muncă volun- 4
ț tară, s-au plantat 100.000 pu- ♦ 
4 ieți forestieri și s-a strîns o * 
4 cantitate de 206 kg. semințe de 4 
ț copaci. ț

BUN SOSIT
delegației parlamentare iugoslave
Astăzi sosește în Capitala țării noastre delegația parlamentară 

iugoslavă în frunte cu Dlazo Iovanovici, președintele Scupșcinei 
Populare din Muntenegru, care vizitează țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale a R.P.R.

Vizita oaspeților iugoslavi constituie fără îndoială încă un pas 
pe calea dezvoltării relațiilor prietenești dintre cele două țări ale 
noastre. Prietenia romîno-iugoslavă are adinei rădăcini în istorie. Ea 
s-a dezvoltat, însă, mai ales în anii din urmă, cînd s-au creat con
diții favorabile pentru aceasta. De o mare însemnătate au fost 
pentru consolidarea relațiilor noastre vizitele reciproce ale conducă
torilor poporului romîn și popoarelor iugoslave, declarațiile comune 
de la București și Brioni. In anii aceștia au crescut schimburile 
comerciale romîno-iugoslave, s-au dezvoltat schimburile de dele
gații sindicale, de tinerei, de femei, artistice, sportive ete. Toate 
acestea au contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă a celor 
două popoare.

Vizita delegației parlamentare iugoslave va fi.desigur folositoare 
pentru adîncirea acestei cunoașteri. Schimburile parlamentare și-au 
dovedit marea utilitate pentru întărirea colaborării internaționale, 
necesitate vitală în vederea asigurării păcii. Oaspeții iugoslavi se 
vor putea convinge de munca pașnică a poporului nostru, de stră
dania noastră de a construi mai grabnic socialismul, de dorința 
noastră fierbinte de pace și prietenie cu toate popoarele lumii.

Ne exprimăm profunda convingere Că vizita delegației parlamen
tare iugoslave va contribui la întărirea prieteniei romîno-iugoslave, 
la consolidarea păcii și socialismului.

Bun sosit, oaspeți iugoslavi!

Brigada de tineret 
fruntașă

Minerii de la mina Teliuc do
vedesc prin fapte că sînt hotărîți 
să-și îndeplinească angajamentul 
luat la începutul anului de a 
aproviziona cu cantități sporite 
de minereu de fier furnalele, de 
la Hunedoara și Calan. In pri
mele 4 luni din acest an,-ei au 
extras peste plan 9.461 tone mi
nereu de fier.

Minerii din brigada de tineret 
condusă de utemistul Nicolae Dă- 
năilă și cei din echipele conduse 
de Ioachim Modîlcă și Alexandru 
Ouatu, care au obținut cele mai 
de seamă realizări, continuă să 
dețină întîietatea în întrecere.

Pentru dezvoltarea acestor suc
cese la mina Teliuc a fost intro
dusă de curînd metoda perfora- 
jului umed. Cele trei echipe de 
mineri care folosesc această me
todă lucrează încă din primele 
zile cu un randament sporit cu 
peste 20 la sută față de plan. In 
perioada 1—8 mai planul de pro
ducție pe întreaga exploatare a 
fost depășit cu 8 la sută.

închiderea lucrărilor Congresului național 
de științe medicale din R. P. R.

Congresul național de științe 
medicale din Republica Populară 
Romină și-a încheiat vineri seara 
lucrările.

La ședința festivă care a avut 
loc în aula Facultății de științe 
juridice din București au luat 
parte academicieni, profesori uni
versitari, membri ai conducerii 
Ministerului Sănătății și Preve
derilor Sociale, reprezentanți ai 
Societății Științelor Medicale din 
R.P.R., Crucii Roșii a R.P.R. și 
C.C. al Sindicatului muncitorilor 
sanitari, cercetători din institu
tele de cercetări ale Academ ei 
R.P.R. și Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale, medici 
șefi ai regiunilor, medici.

Au fost de asemenea de față 
delegații și invitații străini la 
Congresul științelor medicale din 
R.P.R.

Ședința festivă a fost prezidată 
de acad. prof. dr. C. I. Parhon, 
președinte de onoare al Acade
miei R.P.R., președintele Comite
tului de organizare a Congresu
lui, care a rostit un scurt cuvînt 
introductiv.^

A luat cuvîntul acad. prof. dr. 
Șt. Milcu. secretar prim al Aca
demiei R.P.R., care în numele 
Comisiei de redactare a conclu
ziilor Congresului național de 
științe medicale din R.P R. a dat 
citire proiectului de concluzii.

Proiectul de concluzii a fost 
supus spre aprobare Congresului 
care l-a adoptat în unanimitate.

Acad. prof. dr. A. Lacassagne 
(Franța) a vorbit în numele de- 
legaților și invitaților din cele 24 
de țări, participant la Congres.

în aplauzele prelungite ale 
adunării, acad. prof. dr. N. Gh.

Lupu, directorul Institutului dg 
terapeutică al Academiei R.P.R., 
secretarul general al Comitetului 
de organizare al Congresului na
tional de științe medicale din 
R.P.R.,, a dat citire telegramelor 
adresate de participanjii la Con
gresul national de științe medi
cale tovarășilor dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. precum și pre* 
ședintelyi Academiei R PR. acad, 
prof, dr, Traian Săvulescu.

In încheierea lucrărilor Cotn 
greșului național de științe me
dicale din R.P.R. a luat cuvîntul 
acad. prof. dr. St. S. Nicolau,

Cițiți în pag. 3-a cuvîntările 
rostite cu acest prilej.

Tinărul maistru Bucin Leon, 
secretarul comitetului U.T.M de 
la I.R.U.M. Reghin il privi lung 
pe prietenul său, șeful secției de 
strungărie, loan Antal. Avea 
dreptate loan ?

— Pină acum In multe fabrici 
și uzine s-a aplicat inițiativa 
tinerilor de la „Progresul*1- 
Rrăila. Noi ce mai așteptăm ? 
De ce ne urnim așa de greu dm 
loc? Nu vezi că aici e vorba de o 
inițiativă valoroasă ?...

I-a întins ziarul, loan Antal 
sub liniase o frază: „Tineri eco
nomi de la 90 întreprinderi din 
Capitală. 10 din regiunea Sta
lin și 23 din regiunea Galați au 
realizat prin aplicarea inițiati
vei tinerilor de la „Prog'esul”- 
Brăila, doar In cîteva luni, eco
nomii de peste 10 milioane lei**,

A citit fraza odată, incă o- 
dată. Avea dreptate Antal. Ce 
mai așteaptă comitatul 1J.T-M.?

‘ ‘ las oe gințurd Bxistă

valorificării

partid 
echipă

Orbăn 
de ti-

el — 
e conv

numărul de azi:

■ Pag. 2-a: Lite
tură-Artă
■ File de istorie 
i sărbătorirea 
ntenarului Insti- 
tului me die o- 
r maceutic 
icurești)

A rfrni 
condi,tj i 
cepe și aici ?

Și anoi. totul a început fe
bril. S a cerut părerea maiștri
lor vlrstnici și tineri. a tuturor 
muncitorilor. în cadrul unei a- 
dunârt generate U.T.M. deschise, 
tinerii de la /.R.U.M.- Reghin au 
hotărit să aplice inițiativa tine
rilor economi de la -.Prog'esul**- 
Brăila Pină la sflrsitul anului, 
vor realiza economii echiva
lente cu manopera a trei locomo
tive C F F. — principalul pro
dus al fabricii.

Cum se vor realiza econo
miile ?

... Vestea a stlrnit fierbere 
întreaga întreprindere. A fost 
a scinteie Intr.un aer saturat 
vapori de benzină. La strungărie. 
la armătură, la forje, ca și In 
cetelatte secții. tinerii caută că-

in fabrică pentru a
Fărg îndoială f

in 
ca 
de

ile neumblate ale 
rezervelor.

Candidatul de 
Sândor conduce o 
neret in secția armătură.

— Noi — îmi spunea 
am realizat și pină acum 
mii. în fiecare lună — zeci de 
kilograme de bronz. Dar există 
și alte materiale la 
buie făcute economii, 
ori facem risipă de 
Luăm de la magazie 
zicem că nouă ne trebuie țevi 
lungi de 2 metri. în magazie nu 
există- însă de-cit țevi de 2,5 ori 
de 3 metri. Tăiem din țeavă atit 
cit ne trebuie, iar restul se iro
sește. Dacă am fi mai chibzuiți, 
s-ar putea realiza economii in- 
semnate... încă ceva De multe cri 
tabla se risipește pentru că o tă
iem fără a ține seama că restu
rile ne pot folosi ici colo.

Ceva mai încolo am intilnit in 
plină activitate echipa condusă 
de Xagy Antal. El mi-a decla
rat că și hchipa lor poate reali
za economii, mai ales p'in re- 
condiționarea piui țelor uzate. 
Strungarul Solosi Samuel arăta 
că folosirea mai rațională a fon
tei ar fi punctul lui de o’eca-e 
pentru trecerea in contul personal 
de economii a unor sume im
portante

La fierărie. comunistul Cim- 
peanu Dănilă ca s» tov. Ujfâlust 
lostf. șeful de echipă, vorbesc 
cu pasiune despre alte căi pe 
drumul realizării unor importan
te economii. în această set fie 
bandajele recondiționate se trans
formă In scule in burghie. To
varășul Uțfâlusi are totuși 
necaz Mi-l destăinuie de

— în fiecare zi se 
mulți litri de motorină 
că butoaiele In care se

care tre- 
De multe 
materia1., 
țevi. Să

un 
îndată: 
irosesc 
pentru 

aduc

Scrisoare din
ama: Pericolul 
i zel or atomice 
:ntru Italia

O delegație a U.T.M. 
a plecat în R. P. Chineză

■ Actualitatea in 
rnă și internați-

Joi dimineața au plecat în R.P. 
Chineză tovarășii Ristache Florea 
membru supleant in Biroul C.C. 
al U.T.M., prim secretar al Co
mitetului regional Ploești al 
U.T.M. și Vasile Stoian, prim se
cretar al Comitetului raional Hîr- 
șova al U.T membrii delega
ției Uniunii Tineretului Muncitor 
din R.P.R. la cel de al treilea

sint sparte. Adunați laolaltă, a- 
cești litri ar constitui o economie 
destul de mare.

Tinărul șef al secției ștrungă- 
rie, inovator cu peste 60 de ino
vații, loan Antal, satisfăcut că 
propunerea sa a fost primită, își 
spune și el părerea :

— Mișcarea de inovații are 
un rol de seamă in realizarea 
economiilor. Noi, tine'ii din sec
ția strungărie, vom realiza, de 
pildă, un dispozitiv care va adu
ce economii lunare însemnate: o 
mașină de tăiat țevi.

...în acest fel, la cîteva orc 
după răspindirea „zvonului** că 
va fi aP'icată inițiativa tinerilor 
de la ..Progresul**-Brăila. tineri1 
ca și virstnicii, discutau cu ma
turitate căile ce duc spre reali
zarea economiilor.

Sini oameni serioși, le vor în
făptui,

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul ..Scinteii tineretu- 
1ui“ pentru Regiunea Autonomă 

Maghiară

IN

Miting la Ploaști în 
sindicale de

Membrii delegațiilor sindicale 
de peste hotare care au participat

! la sărbătorirea zilei de 1 ĂV31 
! alături de oamenii muncii din 
; țara noastră, au făcut vineri o
I vizită în regiunea Ploești.
: Dimineața, oaspeții au vizitat 
■ inchisoarea-muzeu Doftana. La 
! rafinăria nr. 1 din P'oești unde 

au mers apoi, membrii delegații
lor sindicale de peste hotare au 
vizitat instalațiile rafinăriei, con
strucțiile social-culturale și au 
stat de vorbă cu muncitorii des
pre munca și realizările lor.

Congres al noii Ligi Democratice 
a Tineretului Chinez ale cărui lu
crări încep la 15 mai la Pekin. 

Delegația este condusă de tov. 
Virgil Trofin, prim secretar al 
C.C. al U.T.M., care se află în 
R P. Chineză ca membru al de
legației parlamentare a R.P.R.

(Agerpres)

P. P. Tka- 
artist Emil 
dornici să

Pre-

„CULISELE
unui circ 
renumit

Am vrut să urc pe scări cînd 
mi-au apărut în față niște_ pitici. 
Nu erau cei din basmul cu Albă ca 
zăpada, ci niște pitici veritabili. 
După trăsături păreau trecuți de 
tinerețe, dar erau doar cu cevâ 
mai înalți decît puștiul meu care 
n-a împlinit nici trei ani.

Cum au nimerit acești pitici la 
‘ ~ ai..Ambasador** ? Era un „secret 

lui Polichinelle**...
I-am regăsit printre artiștii cir

cului sovietic ce ne vizitează țara. 
Tema generală a discuțiilor: pri
mul spectacol. Aflu că bagajele au 
sosit abia de cîteva ore, așa îneît 
joi nici o repetiție nu fusese pro
gramată. Ploaia, binevoitoare, s-a

Film romînesc 
pentru cinemascop
La Rășinari, raionul Sibiu, a- 

început turnarea unui film docu-1 
mentar tehnicolor pentru cinema-' 
scop inspirat din opereta popu
lară „Nuntă ciobănească" de Cor- 
neliu Dragoman și Gheorghe 
Șoima. Echipa de cineaști folo
sește pentru noul film documentar 
artiști amatori ai căminului cul
tural din Rășinari.

cinstea delegațiilor 
peste hotare

După amiază, la uzinele de u- 
tilaj petrolifer „1 Mai" a avut 
Ioc un miting în cinstea oaspe
ților la care au luat parte peste 
4.000 de oameni ai muncii din 
Ploești.

Tov. llie Georgescu, președin
tele consiliului sindical local. în 
deschiderea mitingului a adus 
din partea oamenilor muncii din 
Ploești un frățesc salut solilor 
oamenilor muncii de peste hotare.

Au luat cuvîntul numeroși oas
peți

Participanții la miting au ma
nifestat îndelung pentru priete
nia dintre toate pop®arele lumii 
în lupta pentru pace și o viață 
mai bună.

retras pentru cîteva clipe undeva 
în împărăția naturii. Cîteva artiste 
au ieșit în fața hotelului, au măsu
rat cerul și au decretat: la plim
bare prin București...

Directorul circului *" 
cenko și popularul 
Kio erau deasemenea 
pornească prin București, 
zența noastră i-a determinat să-și 
amine proiectele cu o jumătate 
de oră.

— Cît stați în țara noastră ?
— Circa o lună — mi-a răs

puns P. P. Tkacenko. Trebuie să 
știți insă că deoarece venim pen
tru prima oară în Romînia avem 
emoții suplimentare. Vom fi feri
ciți dacă vom cuceri simpatia pu
blicului bucureștean.

— Ce ne puteți spune despre 
circul sovietic ?

— Circul rusesc există încă dîn 
secolul XVIII. In epoca prerevo- 
luționară, artiștii de circ pribegeau 
dintr-un oraș în altul, săraci, a- 
mâriți. In ciuda acestei situații 
tragice, circul rusesc a avut fi
guri remarcabile de artiști ce i-au 
făurit gloria. Regimul sovietic a 
schimbat și viața din lumea cir
cului. Să vă dau un singur exem
plu cu valoare de simbol : la 
Odesa se construiește o vilă pe 
malul mării pentru artiștii de circ 
care din pricina vîrstei nu mai 
pot juca. Dar putem să vorbim 
de zecile de circuri care funcțio
nează in numeroase orașe sovieti
ce, de construcțiile modeme cu 
care sint in prezent înzestrate 
circurile din Minsk. Voronej și 
Rostov, de grija pentru tradițiile 
circulai nostru exprimată în exis
tența la Leningrad a unui muzeu

al
pre „
Franța, Belgia, Polonia, Ungaria, 
China, Indonezia, India, Birma- 
nia.

— Cum se asigură descoperirea 
și promovarea tinerelor talente ?

— Cel mai important mijloc 
este școala specială existentă la 
Moscova. La această școală sînt 
adunate cele mai prețioase cadre 
tinere de artiști de circ din în
treaga Uniune Sovietică. Trebuie 
sâ adaug că aproape 80 la sută 
din colectivul nostru este compus 
din tineri. Notați cîteva nume: 
talentata jongleră Nazi Sirai, ar
tistă emerită a R.S.S. Armenia, 
acrobații Naumov, clownii Sereda 
și Bogdanov și mulți alții. Pentru 
că am pomenit de acești doi ti
neri downi este bine să subliniez 
că circul sovietic promovează la 
downi un stil aparte. Veți avea 
ocazia sa vedeți...

— O ultimă întrebare : ce spec-

circului. Putem să vorbim des- 
tumeele noastre în Anglia,

Popas în holul hotelului

tacole de circ din străinătate voi 
putea vedea moscoviții ?

— Circul maghiar. In direcția 
legăturilor cu străinătatea mențio
nez că se duc de asemenea trata
tive pentru un turneu la Moscova 
al circului parizian.

De translatoare s-a apropiat un 
artist sovietic. Avea o bucată de 
hîrtie de pe care — fapt neaștep
tat I — silabisea niște cuvinte în 
romînește. ..Unele replici vor fi 
rostite în romînește** — mi-a dez
văluit taina tovarășul Tkacenko. 
In arenă vor apare Kio cu trupa sa 
de iluzioniști, cei 7 Kojernicov 
acrobati la basculă, Beliakova și 
cîinii pe care i-a dresat, dansatoa
rea pe sîrmă Nina Logaciova, cei 
2 Krol excentrici pe inele, Nazi 
Sirai o neobișnuită jongleră din 
Armenia.

Evident, circul sovietic se pre
gătește să cucerească simpatia 
bucureștenilor. Ofensiva începe 
astă seară...

E. OBREA

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦

nu poate cuprinde și exprima pa
leta bogată și variată de caracte
re. suma de individualități care 
alcătuiește acest colectiv bun și 
entuziast, mereu in prima linie 
a frontului pentru o viață mai 
bună. Sint aici tineri fruntași în 
producție, tineri vrednici care vor 
să învețe și să muncească, care 
ziua nituiesc și strunjesc și seara 
își stăpînesc somnul firesc ado
lescenței lor, ținindu-și atenția 
trează in sala de curs a școlii 
serale sau a facultății, băiețan- 
dri fragezi, abia absolvenți ai 
școlii profesionale, care fac cu
noștință cu viața. Și toți aceștia, 
trecînd prin tinerețe cu fruntea 
sus, trebuie să 
fabricii și poate 
a țării întregi.

Lucrul acesta
totdeauna activiștii organizației, 
aleși dintre cei mai buni tineri 
și s-au străduit să răspundă a- 
cestej misiuni. Pot fi citate unele 
acțiuni care dovedesc s‘răduînta 
de a contribui la educația tinere
tului : învățămîntul politic ale că
rui lecții se desfășoară cu regu
laritate, diverse conferințe, dis
tribuirea de bilete la unele spec
tacole.

Judecind cu ochiul matur al 
activistului utemist care are pe 
umeri răspunderea educației com
plexe a tineretului muncitor, ne 
putem lesne da seama că toate 
acestea nu sint suficiente.

Adunările genei ale ale organi
zațiilor U.T.M, din sectoare —•.

adunări care, pentru observatori 
atenți. pot marca cu precizie pul
sul preocupărilor și dorințelor ti
nerilor — seamănă copleșitor una 
cu cealaltă. In toate sectoarele, 
în orice perioadă, se fac dări de 
seamă și planuri de munca și se 
discută probleme de producție, de 
disciplină, sint criticați cei ce în- 
tîrzie sau dau rebuturi. Departe 
de noi intenția de a minimaliza 
importanța discutării uncr ase
menea probleme de prim rang; 
dar și discutarea lor poate fi fă
cută atrăgător, cu aspecte mereu 
noi care să trezească interesul 
utemiștilor.

Tn afară de aceasta, nu există 
nici un motiv să-i considerăm pe 
tinerii muncitori atît dg unilate
rali îneît să se ’ntereseze numai 
de problemele strict profesionale, 
să fie lipsiți de receptivitate față 
de toate celelalte laturi ale vie
ții. A existat, e drept, o încer
care interesantă de a se organi
za adunări deschise tară o temă 
dinainte stabilită. în care tinerii 
să pună întrebări legate de diver
se domenii — artă sau tehnică, 
știință sau sport — primind pe 
loc răspunsuri ample și documen
tate de la specialiști cu autorita
te în domeniul respectiv. Aceas
tă încercare a rămas stingneră 
în istoria adunărilor interesante, 
deosebite. Tinerii de la sectorul 
vagoane mai țin minte că odată, 
prin toamnă, cu șase șapte luni 
în urmă, a fost în sectorul lor o 
adunare pasionanta, în care s-au

înfruntat concepții despre vigță 
și care a durat două după-amiezi: 
s-a discutat despre un tînăr ușu- 
ratec. lipsit de sentimente, care 
a stricat, din amuzament, o căs
nicie.

De sărăcie de teme care ar pu
tea fi discutate în adunările ge
nerale nu se pot plînge comite
tele și birourile de secții. Pe 
tineri i-ar interesa dezbateri des
pre prietenie și dragoste, despre 
cultură și sport, despre cinste și 
învățătură, despre politețe sau 
cite altele... Dacă 500 dintre cel 
aproape 1 300 utemiștî ar fi ru
gați să propună cîte o temă pen
tru o adunare generală, activul 
ar rămîne uimit de ingeniozitatea 
și multilateralitatea lor. în cea 
mai mare parte însă, temele adu
nărilor și discuțiilor utemiștilor. 
din sectoare sînt fixate la comite
tul pe uzină și difuzare prin me* 
tode administrative în timp ca 
în ceea ce le privește, birourile 
de secții nu se prea pot lăuda cu 
inițiativa.

Bineînțeles, adunările general® 
n-ar soluționa nici ele singure, 
oricît ar fi de interesante și de 
bogate, problemele educației ti
nerelului. Tinerii muncitori au îif

Materialul uman care for
mează organizația U.T.M 
de la uzinele .23 Au

gust" este deosebit de bogat 
Formula „tineretul uzinelor noas
tre" întrebuințată cu predilec
ție în rapoartele comitetului,în plina campanie! )

I E R B A R

Desene: MIHAI CARANFIL
Cu ce vrea el să cucerească fortăreața recoltei.

— Și acum, cînd brigada complexă a pri
mit și utilaj, putem trece la mecanizarea 
complectă a lucrărilor agricole.

Tinărul Buiac Dumitru, membru 
al goșpodă'iei colective Dragali- 
na, raionul Călărași n-a prestai 
in primăvara asta dectt o 
muncă.

La gospodăriile agricole de stat 
Gr abați și Jimbolia, regiunea Ti
mișoara, Moțăței, regiunea Cra
iova. brigăzile complexe nu sini 
dotate cu utilajul necesar prevă
zut în normativ.

Tehniciană agricolă Ariadna 
loniță din comuna Săvulești, ra
ionul Brănești, este comdlect 
străină de mersul lucrărilor agri
cole. Ea nu face altceva declt să 
se plimbe prin sat, ultra-cochetă, 
ziua și noaptea.

devină mîndria 
— de ce nu ? —

l-au înțeles în-

ILEANA POPOVICI 
M. VIDRAȘCU



TE R AT U R A-ART
Prin sălile concursului
tinerilor acton

Anii adolescentei revoluționare

ADA SIM1ONESCU

J
J

Eu, fiecare cintec l-aș începe cu primăvara, 
fiecare imn al frumuseții și al iubirii.
pentru că la nici un concert nu se poate-asculta 
simfonia albă a înfloririi.

Trandafirii imi amintesc întotdeauna 
de cei pieriți in anotimpul infloririlor 
pentru ca niciodată să nu mai curgă in lume 
decît sîngele roșu al trandafirilor.

Eu, dac-aș fi ucenic vrăjitor, ca-n balada lui Goethe, 
aș dezlănțui primăvara pe bătrinul glob pămintesc 
și n-aș regreta niciodată 
că nu mai știu s-o opresc.

Dezlănțuirea primăverii
Eu, fiecare an l-aș începe cu primăvara, 
cu anotimpul zăpezilor de flori 
și nu cu al florilor reci, de zăpadă, 
care-ți cad in palmă și mor.

Fiecare dintre noi ne-am între
bat în anii adolescenței ce este 
viața, cum trebuie trăită ea pen
tru ca mai tîrziu să nu privim 
cu regret înapoi; ne-am imaginat 
fiecare cu mai multă sau mai pu
țină fantezie cum vom arăta cînd 
vom fi maturi, ce meserie ne vom 
alege, cum și în ce fel vom trăi 
peste ani. Sînt întrebări și visuri 
firești ale adolescenței și faptul 
că le regăsești în piesa lui Prin- 
țev, te emoționează profund. E- 
moția însă este trecătoare dar 
personajele piesei „Ulița fericirii'* 
îți rămîn în suflet pentru faptul 
că visurile adolescenților pe ca
re-! întîlnești aci se împletesc cu 
un ideal scump, se contopesc cu 
destinul revoluției. Și aceasta le 
dă și poezia și măreția. Copiii 
necăjiți ai mahalalei, atît de di
feriți ca temperament, atît de 
deosebiți ca înclinații, se apropie 
datorită curajului și eroismului 
cu care luptă împreună pentru 
victoria revoluției proletare. Pe 
front sau în munca plină de ab
negație din spatele frontului, ti
nerii își făuresc visuri, își fac 
planuri despre felul cum vor trăi, 
care va fi rostul lor în societatea 
pe care o vor dura. Și credem că 
un merit al spectacolului Teatru
lui „C. Nottara“ (regizori : Tu- 
dorel Popa și Const Dinescu) 
este că ne-a transmis — odată 
cu interesanta conturare scenică 
a individualității celor -nai multe 
din personaje, încîntătorul suflu 
romantico-revoluționar al piesei.

Nici Stepan Barabaș, nici Feo
dor Rudîi, nici Glașa, nici Cijik, 
nu s-au gîndit vreodată să 
ajungă eroi, dar aceasta nu i-a 
împiedicat să facă fapte de vite
jie, să-și dăruiască chiar viața 
cînd a fost nevoie pentru ca ur
mașii lor să trăiască intr-o lume 
demnă și fericită. Adolescentul 
care cintă cu foc din armonică, 
pe prispa casei, are înfățișarea 
unui luptător că'.it în bătălii ?

Acest copil al mahalalei, drept 
și cinstit, care poartă în sufletul 
său multă gingășie sub masca 
grosolăniei, se alătură luptei re
voluționare. deschis și spontan

Aurel Cioranu care dovedește 
In acest spectacol cit de variată 
este paleta sa de exprimare sce
nică, aduce înaintea noastră un 
Stepan Barabaș, visător și liric, 
dar în același timp grosolan și 
bătăuș care poate fi vesel și en
tuziast, uneori naiv, alteori iro
nic, întotdeauna însă cinstit și 
devotat poporului.

Să ne amintim de pildă, chipul 
transfigurat de emoție, a lui Ște- 
pah Barabaș — Aurel Cioranu— 
cînd vorbește despre năzuința lui 
de a face o faptă deosebită de 
eroism; același Stepan Barabaș 
care cu cîteva minute înainte mai 
în glumă, mai în serios, îl jigni
se pe Feodor; Stepan Barabaș 
care spontan, sincer, copilăros și 
vesel l-a sărutat pe tovarășul lui 
pentru că a adus la masa comu
nă un pește. Ceea ce face farme
cul interpretării lui Cioranu este 
spontaneitatea și simplitatea. Atît

de firesc și sincer sînt spuse re
plicile. atît de adînc trăite Incit 
chiar atunci cînd Stepan Barabaș 
îți apare grosolan, anarhist ori 
stîngist, nu poți să nu descifrezi 
pornirea sinceră a băiatului de a 
nu lăsa să pătrundă în rîndurile 
proletariatului elemente dușmă
noase ori șovăelnice

Feodor Rudîi, tînărul țăran po
tolit și conservator, venit la oraș 
pentru a-și găsi de lucru, găsește 
în Alexandru Lungu (tînăr actor 
cu multe resurse, care nu știm de 
ce este atît de puțin folosit) un 
interpret admirabil.

Jeana Gorea aduce multă pros 
pețime în rolul Glașei. Te impre 
sionează mai ales vocea adîncă 
și profundă a interpretei, dicția 
ei impecabilă, o problemă destul 
de spinoasă la unii tineri actori.

Merită de asemenea semnalată 
apariția lui Ion Anghel într-un 
rol episodic.

Așa cum arătam la început, re
gizorii au reușit să ne aducă în

spectacol suflul epocii, plină 
frămîntări. dar în același timp 
plină de poezie au știut să im
prime ritmul adecvat spectaco
lului. Mai puțin inspirați, folo
sind șabloane compromise în a- 
ceastă direcție. regizorii ne-au 
prezentat niște personaje negati
ve schematizate ca concepție și 
interpretare. Este puțin probabil 
ca spectatorul să creadă că un 
asemenea tip, tot timpul fals și 
bombastic, cum este conceput de 
regie și de interpretul Ion Mîi- 
nea — Piotr Strelțov — poate ține 
sub influența sa atîta vreme un 
suflet sincer și înaripat de poet 
ca cel a lui Evghenii Garovski. 
Pe aceeași linie, convențională și 
ca atare neconvingătoare, sînt 
aduși în scenă Zabloțki și John 
Sherwood. Credem însă că aceas
tă slăbiciune a spectacolului poa
te fj remediată pe parcurs.

lata-î pe Mariana Oprescu și 
C. Codrescu într-o scenă d n 
piesa „Așa va fi" de K. Si
monov, prezentată pe scena 
Teatrului Armatei. în regia lui 
Lucian Pintilie în cadrul Con
cursului.

Aurel Storin

Trandafirii roșii 
înflorit trandafirii roșii, 
înflorit solemn și tăcut 
parc-ar urca In fiece floare 

sîngele celor ce-n lupte-au căzut.

Al. Andrijolu

Salcîmi

Floarea pică-n palma mea

j La salcîmii din coclaur 
( vin albinele de aur.

( Au sosit salcîmi la drum 
j să ne presure parfum.

Bi
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salcîmii de pe pante 
florile cu-adiamante.

Note de
Primul spectacol pre

zentat la Oradea in ca
drul fazei interregiona
le a concursului, de 
Teatrul secuiesc de stat 
din Tg Mureș a fost 
îeeria marelui poet cla
sic maghiar Vorosmarty 
Mihaly, „Csongor și 
Tunde" pusă în scenă de 
regizorii Gergely Geza 
și Hunyadi Andras. Tî
năr a echipă timișorea
nă s-a prezentat la con
curs cu piesa „Montser
rat* de Emanuel Robles 
(regizor Taub J anons) 
di nd dovadă de reale ca
lități artistice.

O revelație a concur
sului a fost debutul tine
rilor de la Teatrul ma
ghiar de stat din Sf. 
Gheorghe. Ansamblul a 
prezentat drama „Pesca
rii* a scriitorului olan
dez Hermon Heijermans 
(regia Volgyesi Andras 
și Czompdk Mihaly). 
Inimoșii actori tineri de 
la Gheorghe au reu
șit să redea cu multă pu
tere de convingere in
tențiile umaniste ale au
torului care a dezvăluit 
în lucrările sale exploa
tarea nemiloasă și mize
ria celor ce muncesc din 
țările capitaliste. Juriul 
a apreciat performanța 
tinerilor din Sf. Gheor
ghe : ei vor avea prilejul 
să-și arate măiestria și 
iri fața publicului bucu- 
reștean.

Tinerii actori de la 
Teatrul maghiar de stat 
din Cluj s-au prezentat 
și ei cu piesa Montser
rat a lui Emanuel Ro-

O FRUMOASĂ
Au concurat în faza interregională pe scena 

Naționalului din Craiova șase teatre : Ploești, 
Reșița, Pitești, Petroșani, Timișoara și gazdele. 
Repertoriul a cuprins cu precădere piese ori
ginale și sovietice, dînd posibilități de afir
mare tinerelor talente. Tinerii artiști au tratat 
îndeobște cu aceeași seriozitate și dragoste 
piesele alese. Una din cele mai elocvente do
vezi în acest sens l-a dat spectacolul tinerilor 
din Craiova care au prezentat în direcția de 
scenă a nu inai puțin tînărului regizor Radu 
Penciulescu, piesa „Ultima generație" de Va- 
sile Nițulescu și Florin Vasiliu. E greu de pre
supus că, interpreți și director de scenă, nu 
și-au dat seama de la bun început de deficien
țele textului, de lipsa lui de unitate dramatică, 
de soluțiile adesea cel puțin surprinzătoare 
prin care autorii au înțeles să rezolve situații 
și personaje din piesă. Și totuși ultimul lucru 
care se poate spune este că piesa autorilor 
debutau ți n-a fost îmbrățișată cu solicitudinea 
și pasiunea de care sînt capabile sufletele 
tinere, entuziaste. Și spre surprinderea mea 
— care cunoșteam textul dinainte și care încă 
de Ia lectură îmi formulasem în raport cu el 
aceleași rezerve pe care Ie mențin și azi, spec- 

. tacolul mi-a plăcut.
Ceea ce s-au străduit să realizeze tinerii din 

• teatrul craiovean a fost crearea unei atmosfere 
de veridicitate pentru tipurile și împrejurările 
din piesă. Ei au încercat să dea o autentică 
tentă de romantic elanurilor tinerești ale eroi
lor, ferindu-se în același timp să îngroașe — 
cu excepția finalului — momentele drama
tice sau mai bine zis melodramatice. Dozarea 
mijloacelor artistice a fost făcută cu mult 
gust și talent. Regia și interpreții trecînd din
colo de replicile textului, au căutat soluții 
artisticește valabile pentru a lumina ideile 
dintre rinduri aș spune — ale autorilor. Im- 
binînd speranța în zilele mai bune pe care 
eroii acestei piese le simțeau apropiindu-se, 
cu amarul de păreri de rău pentru anii^petre- 
cuți într-o școală care le rămînea străină și 
chiar ostilă, actori ca Ion Marinescu, Constan
tin Rauski, sau Amra Pellea — pentru a nu 
numi decît cîțiva — au creat tipuri pe care 
spectatorul i-a luat cu el în amintire ,și în con
tact cu care a putut retrăi o parte dîn propria 
Ir.? experiență de viață. Mi s-au părut cu totul 
remarcabile unele din soluțiile scenografului 
L Popescu Udriște care mai cu seamă în primul 
act, a îmbinat fericit armonia plastică de cu
lori, linii și lumină cu ideea de bază a pie
sei. Mă refer la momentul cînd după termi
narea lecturii pe care o face Osidon din pri- 
m= pagină a cronicii întîmplărilor ce vor urma,

spectator de
bles, regia aparținind lui
Constantin Anatol — 

regizor foarte talentat a 
cărui activitate a contri
buit în mare măsură la 
asigurarea unui ridicat 
nivel artistic al specta
colului. Spre regretul tu
turor, ansamblul clujean 
n-a putut fi admis — 
după prevederile regu
lamentului în faza 
republicană, deoarece 
regizorul nu mai face 
parte din rindul tineri
lor. De altfel, in această 
reprezentație am putut 
admira cea mai bună in
terpretare din cadrul 
acestei faze a concursu
lui : interpretarea rolu
lui lui Izquierdo de către 
Las zi o Ger o. Vorbind 
despre spectaedui oferii 
de ansamblul tăuțean, 
nu putem să nu mențio
năm decorurile iui Sza- 
kacs Gydrgy.

Spectacolul oferit de 
tinerii actori din Oradea 
n-a fost deloc reușit. 
Aceștia au adus pe sce
nă „învierea" de Lev 
Tolstoi, dramatizată — 
sub orice critică — de 
Kovacs A ladar. Datorită 
îngrădirilor impuse de 
dramatizare, mei regi
zorul Szombati Gille. 

Otto, nici actorii, de 
altfel foarte talentați: 
Kovacs Apollonia (Eca- 
terina Maslova). Bony ai 
Eva (Maria) și ceilalți 
n-au reușit să dea viață 
lumii de idei și emoții 
tolstoiene.

Cu mult interes a fost 
așteptată apariția pe 
scenă a ansamblului din

la Oradea

CĂRȚI 
pentru decada 
culturiiR.S.F.S.R
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( ca o rouă, ca o stea.

I Ci, cînd voi ieși din timp
i în salctm vreau să mă schim

I Peste voi, să-ntind, tn drum
i bolți de tihnă și parfum

( Fete tinere să-mi treacă
( ne sub plete. — Și să-mi placă 

f
I
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Steie coapsa lor, de nea, 
tolănită-n umbra mea .

Anotimpuri

Satu Mare. Ziarele au 
anunțat că actorii din 
Satu Mare vor apărea 
cu o inovație: vor juca 
„Romeo și Julieta" in 
versiune neprescurtată, 
pe o scenă shakespearia
nă. Scena cu trei pla
nuri, asemănătoare ce
lor folosite în epoca eli- 
sabetană, a oferit re 
giei posibilitatea să re
nunțe la mutilările prac
ticate deobicei in textul 
integral, fără ca durata 
reprezentației să depă
șească cu mult două ore. 
Neexistind decoruri nu 
este nevoie nici de cor
tină (reprezentarea in
tegrală a piesei pe o 
scenă obișnuită ar ne
cesita 21 de lăsări ale 
cortinei) p dinamica 
re prezentai ier n-nre de 
suferii. Actoru se bucu
ră de largi posiMiitâȘi 
de interpretare iar cu- 
vîntul shakespearian ie 
poate afirma in voie. 
Din păcate insă, ei 
n-au reușit să con
vingă publicul prin- 
tr-un spectacol pe de
plin reușit. N-au lipsit 
asperitățile, actorii au 
dat dovadă de nesigu
ranță, mișcările lor au 
fost stingace, nefiind 
familiarizați cu mersul 
pe diverse scări, cu co
stumele epocii. Această 
nesiguranță a împiedi
cat și buna desfășurare 
a- jocului. Cea mai reu
șită interpretare a fost 
aceea a lui Mercuțio 
(Âcs Alajos). Romeo 
(Csiky Andrăs) și Julie
ta (Elekes Emma) n-au

meritat aceleași eleg.. 
deși talentul lor le-ar 
fi dat fără îndoială po
sibilitatea unei interpre
tări ireproșabile. Regi
zorii Farkas Istvan ș. 
Szabo Jozsef, ca ș t^. 
membrii ansamblului ce 
se bucură de o aprecia 
generală, au deps o 
muncă stăru.tocre .ere 
s-a dovedit totuși 
ficientă față de aștitep- 
rde publicului.

în încheiere, nu' a- 
vem cîteva cuvinte ce 
spus. In țară 
șase teatre piaștri 
Condițiile create de ~e- 
gimul nostru •
cu putință ca. ru
generația

Cu ocazia Decadei culturii 
ce se va desfășuru 

pe întreg cuprinsul țării noa
stre între 19—28 mai. Editura 
„Cartea Rusă" a tipărit o 

de lucrări de mare va- 
din tezaurul literaturii 
i sovietice. Astfel, vor 
cu acest prilej „Scrisori 
/resă* ș. „Arta și zipța 

? sociaiă* de G. V. Plehanov, 
umui IV al Operelor lui 
uam Gorki și volumul VII 
Operelor Ini I. S. Turghe-

• nsec. Va aparg de asemenea 
ui! cupnnr.nd piesele de 

ale Ini Viodimsr Maia- 
t, despre Do-
ski a lai V. Ermilov 
iiți și obid’.țr" de F. Do-\ 
skz. prologul* de K. G.| 
Rer-sfc. Leonid)
c . de enf*, ro-|
F Asef „Ea- ț
de .-te'estec* p ed^ia a* 

t*t* par ti-ț 
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cmm. ta cadr 
concurs. Dx 
humâruc ttd 
st re și de pn 
tistică oferită 
teatre, nu dispune 
o dramaturga a 
tonă maghiari t 
punzătoare. Cea 
bună dovadă este i
concursul de ia Orzâza: 
din cele șase echipe tea
trale nici una nu s-a 
prezentat la concurs cu 
piesa unui autor ma
ghiar din țara noastră. 
Prin efortul dramatur
gilor maghiari din țara 
noastră, această lipsă 
trebuig remediată.

BALOGH JOZSEF

A TINERELOR TALENTE
un zid este coborît din podul scenei. In felul 
acesta se ascunde ochilor cerul care pînă atunci 
se zărea pe fundal. A fost astfel tratată sim
bolic însăși drama tinerilor elevi ai interna
tului în care libertatea și tinerețea le erau 
ferecate. Soluții interesante se mai puteau 
găsi de-a lungul spectacolului, toate plasîndu- 
se pe aceeași linie a valorificării ideilor de 
bază din piesă și căutînd să diminueze sau 
chiar să elimine deficiențe de construcție și 
uneori de concepție ale autorilor. Atenția 
dată de regie și interpreți tuturor rolurilor 
(remarcabil a fost și aportul unor actori vîrst- 
nici ca Remus Comăneanu, Mânu Nedeianu, 
Richard Rang sau Iancu Goență) a creat o 
foarte bună impresie despre grija pentru ar
tistic a colectivului de Ia Craiova. Și cu toate 
că spațiul redus al acestor in semnări nu per
mite o lărgire a analizei, trebuie spus că în 
privința realizării finalului aprecierile nu mai 
pot merge din păcate pe aceeași linie pozitivă. 
Aici o rațiune artistică greșită de astă dată, 
legată de problema unui ritm mereu mai cres
cut pe care realizatorii au urmărit să-I dea 
spectacolului, i-a condus Ia o rezolvare cu to
tul nepotrivită, chiar greșită. Naivitatea auto
rilor care au pierdut simțul raportului real 
între faptul incriminat la proces și pledoariile 
acuzaților, a fost exacerbată de o interpretare 
declamatorie, zgomotoasă și exterioară, care 
aluneca în ridicol, pierzîndu-și orice forță de 
convingere. .

Continuînd seria însemnărilor trebuie sa 
spun cu părere de rău că spectacolul reșițean 
regizat de Iosif Bita a decepționat. Spumoasa 
comedie a lui Virgil Stoenescu și Octavian 
Sava a fost tratată în linii groase, cu o fan
tezie redusă și n-a prezentat interes decît 
printr-o soluție pe care scenograful Mihai 
Tofan a dat-o decorului unic de interior de 
clasă prin practicarea unei spărturi în zidul 
din fund-dreapta. Dintre interpreți merită re
cunoscute numele Ilenei Stana, Florin Timpu 
și Puiu Burnea.

E interesant că două colective s-au prezentat 
cu piesa Iui Svetlov „După 20 de ani . Ale
gerea mi se pare semnificativă întrucît, după 
cum se știe, lucrarea lui Svetlov este un poem 
dramatic închinat generației de comsomoliști 
din timpul războiului civil. In regia lui C. 
Dinischiolu de la Teatrul din Pitești am văzut 
un spectacol nu lipsit de calități dar nici de 
defecte. Început într-o frumoasă și însuflețită 
atmosferă, cu un prim tablou remarcabil realizat

scenografic, patosul romantic și eroic scade, 
nerevenind decît la intervale deajuns de dis
tanțate, în momente cum sînt visul iui Sașka, 
scena de beție a lui Colea sau scena declama
țiilor. Acest spectacol inegal a oprit totuși 
atenția asupra unor interpreți ca Elisabeta 
Raicu, realizînd cu farmec și căldură rolul lui 
Valea, Dem. Nicole seu în Colea. Radu Dimi- 
triu în Iacob și Eugenia Gheorghian în Dunea. 
Al doilea spectacol cu aceeași piesă l-a prezen
tat Teatrul din Timișoara față de care trebuie 
să-mi exprim regretul că din motivele amintite 
nu l-am putut viziona. Și nu ca o compensație 
ci din adîncă convingere vreau să subliniez in 
legătură cu tinerii acestui teatru realizarea lui 
Gheorghe Pătru, care a prezentat în cadrul 
fragmentelor o recitare după poemul „In gura 
mare" al lui Vladimir Maiakovski.

Nu din grabă — ci pentru că nu am prea 
multe lucruri de spus — voi trece mai repede 
peste spectacolul cu comedia „Copilul altuia", 
prezentat de Petroșani. Regia lui Marcel Soma 
nu a îmbogățit cu nimic verva acestei amu
zante glume nu lipsite de o gravă morală. 
Mi-a plăcut, intr-un rol de comedie, tînărul 
George Urlica, care dovedește calități pentru 
astfel de compoziții.

Mai interesant mi s-a părut gpedtacolul 
Teatrului din Ploești cu piesa intitulată „0 
mie de ani", o melodramă scrisă în limba 
maghiară și tratind despre libertatea femeii 
și a sentimentelor ei în societate. Mai cu sea
mă trebuie reținut primul act care mi s-a pă
rut foarte reușit. Hari Eliad — sprijinit inte
ligent și cu simț artistic de tînărul scenograf 
Sergiu Singer — a reușit să creeze o atmosferă 
de autenticitate a mediului, o varietate de ti
puri (cerșetorul, orbul, moașa, Iulia) un fior 
de viață adevărată, direct emoționantă. Din 
păcate celelalte două acte au scăzut mult, 
foarte mult din entuziasmul inițial. Ele n-au 
reușit totuși să schimbe nimănui părerea ex
celentă pe care încă de la prima apariție a 
produs-o Elena Nica Huzum, care a fost stră
lucită în rolul Anei. Există din păcate la acea
stă tînără și foarte talentată interpretă un în
ceput de manierism de care ar trebui să se 
ferească sau să fie ferită.

Este o mare mulțumire și satisfacție să-i 
vezi pe toți acești tineri artiști luptînd cu 
arma talentului pentru a se afirma în noua via
ță teatrală a țării.
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Karl Veken: CHEIA PIVNIȚEI
Scrise cu talent, simplu și din 

suflet, povestirile Iui Karl Veken 
strinse in volumul recent apărut 
in Editura Tineretului — „Cheia 
pivniței", prezintă tinerilor cititori 
intimplări din istoria Germaniei, 
din lupta comuniștilor german' 
pentru libertate și bunăstarea po
porului lor. Povestirile, dispuse 
cronologic, urmărrac procesul ma
turizării și trezirii’ conștiinței po
litice a tinerilor germani cinstiți. 
La numai 15 ani. Georg luptă ală
turi de tatăl său pentru dreptu
rile clasei muncitoare, sprijinind 
împreună cu prietena sa Annc- 
Marie revolta din mai 1848 a 
calfelor de brutari din Frankfurt. 
Pentru prima dată aud acești co
pii de doctorul Karl Marx. care 
militează pentru o republică ger
mană. democratică, unită, indivi
zibilă. Pentru a salva două lăzi 
cu manifeste socialiste încredin
țate de tatăl ei, micuța Marta în
treprinde o stratagemă deosebit 
de ingenioasă pentru virsta ei 

lspuisa! tinereții pasionate nu 
poate tău zpeiețsitâ oaaorîrea 
Ka kss poete* De aceea Ham 
cs ptre.-ea celor 14 as? ai săi de
da.-șează inelele celor două gre- 
cade, pedepsind astfel pe asasinii 
activistului Jupp. In iureșul luptei 
se dezvoltă și spiritul de răspun-

dere al tineretului. Sub imperati 
vul acestei chemări acționează și 
Willy, băiatul ce reușește să in 
ducă în eroare pe agenții poliției 
judiciare porniți în urmărirea ta
tălui său.

Spiritul internaționalismului 
proletar, îl apropie pe Richard, 
un băiat german, de șoferul ceh 
Anton Dvorak, cu ajutorul căruia 
organizează fuga unor emigranți 
germani urmăriți de Gestapou.

Timpul trece, oamenii se lă
muresc... Șoferul Fritz se întoar
ce în mai 1945 diri lagăr și nu 
pregetă să ia lupta de la început, 
contribuind din toate puterile la 
instaurarea unei vieți noi pe pă- 
mîntul patriei sale. Iar cînd, în 
iunie 1953, Berlinul răsăritean 
trăiește zilele grele ale putc-ului 
fascist, Dieter, un băiat berlinez 
de 14 ani, trece cu succes și cu-‘ 
raj, în același timp, un examen 
de Istoria Germaniei — teoretic— 
la școală șFunul practic pe străzile 
capitalei.

In zilele noastre, cînd problema 
unirii Germaniei pe baze pașnice 
și democratice se pune eu aîîta 
acuitate, povestirile lui Karl Ve
ken slujesc cauzei comune a în
tregului popor german și solida 
rității internaționale a popoarelor, 
în lupta pentru pace.

• Primăvara m-a primit în crîng 
foind scorușii lacrimi albeplîng. 
f Sub mătăsuri șoldul dumneaei 
f era joc de ape și seîntei.

! Vnrn onalâ-n iav m-a îmhiatI Vara goală-n iaz m-a îmbiat
[' să mă joc 
j între dulci 
f și, de aur 
J
(Toamna-n

[(o amantă

(ridicînd cu mîna-î de sidef
( cupa pentru cel mai strașnic 

chef.

[ Iarna, iarna cu mărgăritare
( m-a primit în roba-i sclipitoare, 
(in alaiul alb al dumneaei
[ cu taraf de tineri clopoței.

I Iată, mă 

f -
I cu aceste

care stan

f. _ 
f

I.__

cu păru-i parfumat 
și firave beteli 
line toropeli.

cramă mă-aștepta 
băută 

veche si trecută)

călătoresc prin tim
puri 

patru anotimpuri 
In mine, ea pe dîm 

buri, 
i intr-un nuc, în nucă, patru 

sîmburi.
-■—

OAMENI FĂRĂ IMPORTANȚĂ
«randen: 
T Ia Pie
ri de ase- 
eforii de 
riksr de pe 

I sările caaiaeae de traMport. 
; Amioaccâ oir..3 ace *. ca:ego- 
I rii de fiEze pe care znii > nu- 
| mese neore*lme. aczH.lod că fac 
I parte din arta cane are crept per- 
I manent crac pe ctniL simplu al 
izilekr noaste, iară iacpcr-
tanță*. cu friatotâriie șa acțiu
nile lui de U»ie z^eie. care, de
parte de a avea ua seas de-izo- 
riu. enden'.kazâ icsesaăutea pe 
care a căpa’a'.-o ei m societatea 
contemporană, iaptuî că de con
știința și acțiumle lui depind în 
cea rrai mare «iâ*>râ existența 
popoarelor. or, însuși vii-
iorul omenirii.

Mi se pare că cineirjrt□grafia 
neorealistă italiană Imprimă crea
țiilor sale un caracter mai publi
cistic, reportericesc, agitatoric, pe 
de-o parte, și pe de a'.tâ parte se 
ferește a pătrunde pinâ in strâ. 
fundurile cele mai adinei ac du
rerii și mizeriei umane. Spre 
deosebire de aceasta, fnme’e fran
ceze de același gen au o rotunzime 
epică evidentă, o cursivitate ș; lo
gică interioară mai apropiată de 
literatură și. In același timp, nu 
se feresc, ba chiar nu neglijează 
de a atinge de fiecare dată — ca 
o prelungire a tradiției naționa
le, a spiritului reprezentat prin
tre alții de Zola — acele străfun
duri de care vorbeam mai sus» 
de a oferi probe hidoase din ră
nile purulente ale societății bur
gheze. Aceste trăsături pot fi re
cunoscute în cele două filme pe

mu 2

;â* este care le comparam, iar diferentele 
fată de filmul italian care in alte 
pelicule franceze („Prietene de 
noapte*. „Salariul groazei* etc.), 
au constituit chei ale succesului, 
determină aici In mod incidental. 
Ia bană măsură, scăderile „Oa
meni, or fără importantă-.

Ideea de bază atît a „Ferovia
rului-, cit și a „Oamenilor fără 
importantă- poate fi lesne ex- 
plicată cu ajutorul minunatelor 
cuvinte ale marelui scriitor An
ton Pavlovici Cehov: „Nu există 
nimic mai plictisitor și, ca să zi. 
cern așa. mai lipsit de poezie, 
decit lupta prozaică pentru exis
tență, care iți răpește bucuria de 
a trii și te cufundă in apatie-.

înece în amărăciune cele mai fru
moase legături sufletești și senti
mente, devine pentru el de nesu
ferit. Incercind să evadeze din 
acest cerc de oțel. Vilard caută 
alinare in dragostea cu o tînără 
iată — Clo. dar legile nemiloase 
ale societății în care trăiește îl 
ajung din urmă, am spune, și.i 
distrug și micul vis de fericire. 
Tncercînd să scape de un copil 
care le-ar îngreuna insuportabil 
viața, Clo moare și Jean își reia 
circuitul copleșitor ai vieții fără 
de lumină și zîmbet.

S-a afirmat despre „Therese 
Raquin* că a reabilitat rolul ac
torului în film, altădată neglijat 
în favoarea diverselor aspecte ale

Cronica
Toată frumusețea și poezia vieții 
se împrăștie in iumea capitalului 
ir. fața grijii pentru ziua de mii- 
ne. Jean Vilard este ca și eroul 
„Feroviarului- un muncitor în 
virsîâ, capul unei numeroase fa- 
milii al cărui trai devine din ce 
în ce mai greu datorită intensi
ficării exploatării capitaliste, da
torită bâirinelii ce amenință să-1 
scoală din rindul brațelor de 
muncă pe care sînt dispuși patro
nii să le folosească. Din această 
cauză nu se poate bucura de mun
ca lui, ce devine din zi în zi măi 
istovitoare, din această cauză 
r.u-și poate găsi alinare în fami
lia care, supusă acelorași necazuri 
și agasări cotidiene capabile să

creației regizorale. Și „Oameni 
fără importanță* se bucură de 
colaborarea unor actori remarca
bili, dar a căror realizare nu 
este pe deplin valorificată de re
gie — ca în cazul lui „Therese 
Raquin*. Credem că meritul 
principal în ceea ce are filmul 
valabil aparține marelui Jean 
Gabin, care are aici o creație ex
cepțională întreaga apariție a 
lui Jean Gabin, cel mai mic gest 
al său vorbește despre acea apa
tie pomenită mai sus, despre 
soarta omului văduvit de poezia 
și bucuriile vieții de care sufle
tul său are atîța nevoie. Zgîrce- 
nia mișcărilor mari și mici ale 
actorului, greutatea cu care se

M. GHIMPU

urnesc mușchii feței lui sugerează 
admirabil omul hăituit de sufe
rința, a cărui durere este atît de 
mare incit s-a obișnuit să și-o re
fugieze în interior; nici nu mai 
socotește necesar, folositor și nici 
decent să și-o exteriorizeze. Acea
sta provoacă cu atît mai mult pă
rerea de rău cu cit în rarele cli
pe de ieșire din apatie (in mo
mentele cînd încearcă să stoarcă 
de la ei împotriva obiceiului, cît 
mai njultă dpioșie spre a o,con
vinge pe Clo aflată pe patul de 
suferință că o iubește, că n-o va 
părăsi, că totul se va sfîrșl cu 
binp; în clipele cînd efectuînd o 
reparație, domină calm, puternic, 
sigur de sine și de meșteșugul 
său uriașul camioty ca un zeu al 
mașinii ce ar fi Hpsft de viață 
fără voința și priceperea lui), el 
ne apare ca un om superior, bun 
și frumos ce ar merita o soartî 
fericită. Lăsată puțin în umbri 
de personalitatea artistică a lui* 
•jean Gabin, Frapțoise Arnoul 

: (Glo); Ixa secondat totuși pe ace
sta cu finețe, sobrietate și since
ritate. f;?

Dar așa, cum am spus, regia 
nu A dat curs premizelor filmu- 
lâi ce permiteau, după părerea 
noasiră, o realizare de mare șuc- 
res> Ocolind/ o anumită ostenta
ție de idei, o înviorare care i se 
părea că ar rupe firescul desfă
șurării acțiunii, urmărind o sim
plitate epică ale cărei goluri le-a 
umplut cu insistența abuzivă a 
unor procedee regizorale fabrica
te, Henri Verneuil a făcut ca fii- 
'mul să treneze, să apese, să se 
urnească cu greuiate în anumiie 
momente. A reușit prezentarea 
șoferilor ca pe niște oameni obse
dați 4e lipsa de somn (admirabil 
este momentul cînd Berty, scos 
din minți de nesomn, este gala 
să intre din nebăgare de seamă 
cu camiorîhl într-o vitrină înfăți- 
șînd un superb dormitor) și în 
acest sens pînă la un punct — 
mersul nesfîrșit pe întuneric în 
cabina camionului ce pare o ce
lulă de închisoare, grohăitul ener
vant al motorului și scrîșnetul frî- 
nelor. Toate^acestea sînt sugestive 
dar, din păcate, ele devin apoi 
obositoare, plictisitoare ca și in
sistența cu care sînt urmărite 
obiectele ce agravează prin sim
pla lor prezență suferințele lui 
Clo în cabină. De asemenea re
gia a făcut greșala de a nu se 
menține la 'distanță destul de 
mare d£ melodramă.

In general însă „Oameni fără 
importanță* mi se pare o Expe
riență de preț, plină de intenții 
generoase. --J 
marcabile 
văzut.

avînd momente re. 
și trebuie în orice caz

B. DUMITRESCU



(Urmare din pag. l-a)

primul rînd nevoie de cultură, de 
profunde cunoștințe politice și i- 
deologice, ca să ajungă la o ju
decată matură șl înțeleaptă, ca 
Bă poată discerne binele de rău, 
ea să-și poată face, cum trebuie, 
datoria. Organizația trebuie să 
le deschidă drum spre cultură. 
Cum rezolvă organizația U.T.M. 
a uzinei această imperioasă ce
rință ?

Jn uzină există o bibliotecă. 
Aproape 60.000 de volume 
și alături o sală de lectură.

Bibliotecarii vorbesc despre sute 
de cititori, care arată că există în 
uzină pasionați prieteni ai cărții. 
Colectivul bibliotecii se străduieș
te să atragă noi cititori să facă 
recenzii, să popularizeze con
cursul „Iubiți cartea" și se de
clară mulțumit cu sprijinul pe 
care-l acordă comitetul U.T.M. 
Acest sprijin nu merge însă mai 
departe decît o vagă contribuție 
la obișnuitele recenzii și confe
rințe de popularizare. Ar fi oare 
atît de greu ca sub conducerea 
organizației U T.'M să se pregă
tească jurnale vorbite, procese li
terare, concursuri și seri litera
re ? Poate că, intr-adevăr, la în
ceput, numărul participanților 
n-ar fi foarte mare, dar încetul 
cu încetul vestea s-ar răspîndi 
Toate acestea ar trebui îmbinate 
cu o preocupare susținută pentru 
popularizarea celor mai bune 
spectacole, expoziții și concerte, 
pentru organizarea de discuții — 
și bineînțeles de asigurarea posi
bilităților de vizionare și audiere.

Dragostea pentru cultură nu se 
transmite prin dispoziții. Poate 
că o bună cale ar fi exemplul 
personal al activului. Dar ce 
poate face pentru a dezvolta dra
gostea pentru cultură a tineretu
lui. tovarășul Dincă Constantin, 
secretar de organizație de secție, 
care recunoaște deschis că ..nu 
se prea omoară cu cititul* și con
sideră nepotrivit, la cei 23 de ani 
pe care-i are, să-și termine stu
diile întrerupte la 4 clase indus
triale ? De altfel și tovarășul Pă
dure, secretarul comitetului 
U.T.M. al uzinei, face mult prea 
puțin în direcția îmbogățirii cu
noștințelor sale, remareîndu-se 
printr-o lectură cît se poate de 
unilaterală și o foarte redusă 
preocupare pentru artă.

Nu putem, vorbind despre e 
ducația tineretului, să nu 
vorbim și despre probleme

le vieții tinerești, de colectiv, ca
pabilă să sudeze atîtea trainice 
prietenii și să dăltuiască, ase
menea celui mai maestru dintre 
sculptori, frumoase trăsături de 
caracter. Cine muncește într-un 
colectiv de tineri știe ce zile de 
neuitat se pot petrece intr-o 
excursie, cum poate rămine ne- 
ștearsă in amintire o plimbare, o 
reuniune atunci cind ești cu prie
teni de care te leagă munca, via
ța. Am ascultat, aprecierea negati
vă acordată în acest sens de către 
comitet organizației de secție nr 
10 de la strunguri mici și am 
pornit »â-i cunoaștem pe tinerii 
„acuzați" că nu vor să trăiască 
viața de colectiv și nu răspund 
chemărilor organizației de UT.M 
Am vorbit aici cu tineri ca 
Roșu Constantin, Bănceanu ion, 
utemiști care nu au îndeplinit 
nici o sarcină și a căror legătură 
cu organizația a slăbit intr-atil 
tnctt neglijează de multe ori 
să-și plătească chiar cotizația De 
ce au ajuns oare acești tineri sâ 
fie trași de mînecă atunci cind e 
vorba de o datorie elementară f 
Nu-și respectă tovarășii de mun
că n-au aceleași asnirații ca și 
ei. sint răuvoitori sau ursuzi ? 
Nicidecum. Roșu Cons'antin e un 
pasionat excursionist Bănceanu 
Ion un bun dansator Amindoi 
— prieteni — sint amatori de 
teatru și cinematograf, știu să se 
orienteze spre spectacolele bune.

Organizația secției tor nu știe să 
seziseze însă ceea ce îi interesea
ză, nu face apei la capacitățile lor 
organizatorice, la aptitudinile lor. 
antrenindu-i tocmai prin aceasta, 
făcîndu-i să se simtă utili.

Nepriceperea șl Închistarea u- 
nor activiști ai U.T.M de la uzi 
nele „23 August" in formele de 
muncă învechite și ineficace cu 
care s-au obișnuit are consecințe 
mult prea serioase ca să nu se 
simtă nevoia unei transformări 
urgente. Uzina „23 August", 
mindria capitalei noastre. are 
încă pe iîngă mii de tineri buni, 
tineri cu preocupări sărace, cu 
obiceiuri urite, care au fost iă- 
sați ani intregi fără îndrumare și 
al căror fond bun se pierde, aco-- 
perindu-se încetul cu încetul cu 
rugina indiferenței refractare A- 
ceasta și din cauza insuficientei 
influențe a organizației U.T.M 
din uzină. *

In uzină cresc și lucrează, a 
lături de muncitorii care 
și-au durat și și au îmbo

gății de-a lungul anilor un cămin 
primitor, o seamă de băiețamtri 
abia ieșiți de pe băncile școlilor, 
care mai păstrează încă in suflet 
căldura cuibului părintesc, .are 
acum incep să învețe cum sa 
trăiască independent. E interesant 
de aflat cum trăiesc, unde dorm 
și cum se gospodăresc toți acești 
tineri, a căror viață nu se termi
nă după cele 8 ore de muncă, ci 
se cuvine să conținute interesan
tă. variată.

Pentru ei. uzina a ridicai acum 
cițiva anj trei blocuri albe, masi
ve. cu camere luminoase și obloa 
ne cochete la ferestre Știind câ 
aici locuiesc peste 400 de tineri, 
le-am vizitat Din păcate insă 
trebuie să spunem că’inipresia de 
curat, de luminos, ne-a rămas 
doar pentru fațadele blocurilor, 
camerele fiind mobilate prea su
mar și nu întotdeauna îndes.uns 
de curate.

înzestrarea fiecărei camere cu 
toate acele lucruri mărunte care 
înveselesc și înfrumusețează via
ța n-a fost o preocupare. Oare 
înzestrarea camerelor cu unele 
perdele nepretențioase, cu ca-pe
te, difuzoare, fețe de mese, aba 
jururi sau alte lucruri n-ar Ii tost 
posibilă chiar și numai dm taxa 
de întreținere plătită de locatari f 

Conducătorii organizației U T.M 
— si trebuie adăugat că în aiara 
activiștilor d< aci, uzina este vi
zitată zilnic de mulți activiști ai 
comitetului raional și orășenesc 
— aveau datoria să se oreocupe 
de găsirea unei soluții ia aces' 
sens Dar atit administrația 
blocurilor cit si membrii comite 
tului U T.M.. deși recunosc ca in 
fiecare cameră este urit și pe a 
locuri murdar consideră că vna 
o poartă numai caminiștii. Moți 
vările sună cam așa: dacă s-a: 
fi pus perdele băieții le-ar fi fo
losit drept ștergar, cearceafurile 
sînt galbene din vina spălătoriei 
mecanice, fețele de pernă sint 
ștampilate pentru a nu îi confun- 
date cu cele personale etc In 
concluzie — aupă părerea lor — 
căminul așa trebuie să arate și nu 
altfel. E destul de ciudat faptul 
că și membrii comitetului U f M 
se raliază acestui punct de ve- . 
dere retrograd care ar vrea săj 
demonstreze că tinerii muncitori 
nu vor să trăiască civilizat. Ne 
abținem sâ mai comentăm aceas 
tă teorie mincinoasă, care nu 
ooate decit să jignească demni- 
taiea tinerilor muncitori ai uzi
nei Trebuie spus insă că dacă 
s-ar face un efort în direcția 
constituirii unui comitet de cămin 
din tinerii cei mai buni și acesta 
ar lucra intr-o reală colaborare 
cu administrația, tinerii și-ar in 
suși foarte repede o seamă de 
deprinderi bune pe care uni. din
tre ei n-au avui de unde să ie 
învețe și. pe această cale, rezul 
țațele hune n-ar inlirzia sâ se a

Cu toate neajunsurile sale, 
așa cum am arătat mai sus 
căminul este populat de 

cîteva sute de tineri. Ce fac a- 
ceștia în timpul lor liber ? Cv ii 
se oferă atrăgător, astfel îneît să 
nu fie tentati să hoinărească pe 
străzi, să frecventeze restauran
tele, să tulbure liniștea cetățeni
lor din cartier, să jignească 
fetele ? Trebuie să spunem ca a- 
proape nimic. A existat o sala in 
care se organizau serj de dans, 
reuniuni, „joi ale tineretului** 
Dar instituțiile sanitare au inter
zis această activitate, găsind 
localul nepotrivit (în schimb este 
folosit pentru cantină) A existat 
o bibliotecă, citeva mese de șan 
și de tenis de masă, dar ele apar
țineau sfatului popular, care, su
părat pentru lipsa ciîorva cârti, 
a desființat biblio.eca și a 
inapoi cărțile, mesele de șal 
de tenis de masă

$i astfel amănunt după 
nunt comitetul U T M. și 
mis sâ nu se mai ocupe 
îndelungată de •'iata — i 
vârâtul sens al cuvintulu 
sute de tineri care aștean! 
partea organizației 'or sâ fie n 
vătafi și ajutați să trăiască fru
mos.

Păcat câ tinerii 
rit încă să-i tragă 
Pe conducătorii 
U.T.M. din urină 
glijeazâ asemenea

nu s-au hotă- 
la răspundere 

organizației 
pentru câ ne 
probleme ale 

vieții ale existentei lor Păcat 
nici in recenta conferință U.Ț 
de alegeri pe uzină nimeni 
le-a pus în discuție, dar ar fi 
dorit ca măcar acum noul comi
tet să le aibă in vedere si să le 
rezolve

Ceas din flori

Expoziție de artă rominea»că
cercul polardincolo de
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M 
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Ne-a parvenit 
teresantă. V-o 
vinși că veți 
dragi cititori, emoția pe care am
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„Uzina" gastronomică din blocul Lido

Inchidere a
lucrărilor Congresului național

Au luat
dr.

cu vîntul
interesul științific al întrunirilor 
și al vizitelor făcute la Institute 
a rost atit de mare, manifestări
le de prietenie au fost atit de 
calde și sincere, incit pot să vă 
asigur de unanimitatea sentimen
telor de recunoștință ale tuturor 
oaspeților străini prezenți aici, 
fața de inițiatorii și organizatorii 
acestei intilniri memorabile.

Al doilea motiv, care mă face 
să cred ca nu voi trăda 
mentele nimănui, este că 
cetățean al lumii, vorbesc ca re
prezentant al fraternității umane 
universale.

In noile institute de cercetări 
din țara dvs., noi am fost impre
sionați de numărul și de entuzias- 
mul tinerilor cercetători, de eru
diția lor.

în trecut. Rominia a îmbogă
țit palmaresul marilor figuri ale 
istoriei medicinei cu nume ce
lebre . Babeș, 'Marinescu, Can- 
tacuzino, Danielopolu, Levaditi 
etc.

Datorită organizării dvs., în 
continuu progres, înțelegerii și 
sprijinului pe care cercetarea 
științifică le găsește in această 
țară pe lingă guvern, datorită 
valorii șefilor școlii medicale de 
astăzi, zeluluj și inteligenței ti
neretului dvs., e neîndoielnic că 
Rominia iși va ciștiga un loc din 
ce în ce mai mare in progresul 
științei.

De aceea, în numele tuturor 
Congresiștilor străini vă mulțu
mim nu numai pentru ceea ce 
dvs ați făcut pentru fiecare din
tre noi individual, dar și pentru 
eforturile dvs. fructuoase pe care 
le desfășurați pentru (olosul co
lectiv al omenirii.

înainte de a sfîrși îmi exprim 
speranța că dorința manifestată 
de romi ni la acest Congres, pri
vind colabqrarea dintre cercetă
torii din lumea întreagă (așa cum 
am exemplificat mai sus) se va 
stabili pe dea-ntregul și pentru 
totdeauna.

Trăiască știința romînă !

Acad. prof. dr. 
ȘL S. Nicolau

Aprecierea unanimă caracteri
zează Congresul nostru ca o ma
nifestare de o înaltă ținută știin
țifică, în care s-au dezbătut, s-au 
confruntat opinii competente a- 
supra unor importante și actuale 
probleme ale medicinei.

La capătul lucrărilor putem să 
afirmăm că acest Congres a adus 
elemente noi și idei prețioase, 
pline de consecințe pentru dezvol
tarea ulterioară a cercetării ști
ințifice și practicii medicale din 
țara noastră, care merge cu pași 
siguri înainte în condițiile noi 
create de partidul și guvernul 
nostru. Prezența activă a oaspe
ților noștri dragi de peste hotare 
la lucrările pe secțiuni, interesan
tele și valoroasele lor comunicări 
și interventiuni au reliefat și mai 
mult însemnătatea științifică a 
Congresului National de Știinte 
Medicale.

La Încheierea lucrărilor Con
gresului National de Științe Me
dicale aducem profundele noastre 
mulțumiri și recunoștință Parti- , 
dului Muncitoresc Romîn. Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
și Guvernului Republicii Populare 
Romîne. care au creat condiții 
deosebit de favorabile dezvoltării 
științei medicale și ocrotirii sănă
tății in Patria noastră

Congresul nostru are și o pro
fundă semnificație umanitară. în 
jurul acelorași probleme s-au a- 
dunaî oamenii de știință din nu
meroase țări ale lumii animați 
de sentimente de prietenie, por
nind cu toții de la același gînd 
al devotamentului fată de om și 
al luptei împotriva bolilor.

Astăzi mai mult ca oricînd 
cooperarea internațională a oa
menilor de știință trebuie să re
prezinte un factor însemnat al 
luptei pentru întărirea păcii și 
prieteniei între oameni.

Acad prof. 
Șt. Mifcu

Lucrările Congresului 
de Medicină prin valoarea canti
tatea și diversitatea lor. au do 
vedit cu prisosință că științele 
medicale din țara noastră și slu
jitorii lor folosind bogatele mij
loace puse la dispoziție, au în
țeles să răspundă prin fapte in. 
crederii și grijii deosebite a " 
vernului țării noastre pentru 
greșul științei și culturii

Raportul general privind 
Uzările științei medicale 
R.P.R., problemele științifice . 
în discuția Congresului, probi? 
me cu un înalt conținut teoretic 
și de o foarte actuală importanță 
practică, marele număr de comu
nicări prezenlate de cadrele noa. 
stre medicale din întreaga țară an 
ilustrat faptul că medicina din 
patria noastră continuă și dez
voltă cu cinste tradițiile lumi
noase ale marilor noștri predece
sori'

In cadrul congresului au fost 
prezentate 12 rapoarte și 3 cora- 
poarte, precum și un număr de 
499 de comunicări. dintre care 
390 susținute de cercetătorii noș
tri și 109 de oaspeții străini. I.a 
lucrările congresului au partici
pat 96 oaspeți de peste hotare, 
reprezentînd 24 de țări

Rezultatele obținute de științe
le medicale din țara noastră tn 
ultimii ani rezultate care au fost 
oglindite în lucrările congresului 
nostru ne permit să privim cu în
credere spre viitor

Ținem încăodată să aducem 
mulțumirile noastre delegațiilor 
celor 24 de țări care ne-au făcut 
cinstea de a lua parte la lucră
rile

Națion»1
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In loc de 
„Vim“ — „Serol“..

Recent întreprinderea de indus- 
tne locală „Victoria** a pus tn 
vinzare un nou produs înlocuitor 
al prafului de curățit—„Vim" 
Nou! produs denumit ^Serol** este 
obținut dintr-a rocă specială care 
se găsește lingă Orșova, fiind 
mult superioară ,.Vim**-ului ce se 
obținea din praf de marmoră.

Tn afara de aceasta. întreprin
derea a pus în fabricație un nou 
și interesant produs. Este vorba 
de dopul de cauciuc cu inel prin 
care se înlocuiește dopul de plută. 
Noul dop este elastic puțind fi 
întrebuințat la sticle cu orice 
diametru și se obține din deșeuri 
de filme.

Un alt produs in curs de fabri
cație este robinetul din bachelită, 
un reușit înlocuitor al robinetului 
metalic, care va fi pus tn ol mare 
la prețul de 8 lei. față de 25—30 
lei cit costa un robinet metalic.

tură de purcel cu mazăre, rasol 
de șalău, sărmăluțe in foi de 
viță cu smintină... dar să ne o- 
prim ma> bine aici. Poate că nu 
vă plac aceste feluri ? Atunci, 
puteti găsi multe altele, potrivite 
gustului dvs.

Atenți, multor trecători de pe 
b-dul Magheru a fost atrasa de 
redeschiderea Bufetului-Express 
din Blocul Lido. Localul cunoaș 
te o afluență deosebită. Reno
vat cu mobilierul inoit „Bu- 
fetul-Express* din b-dul Maghe
ru a deveni: mai atractiv. Dar 
să intrăm înăuntru și să facem o 
vizită in spatele „cortinei*, in 
culise, acolo unde bate inima a- 
cestei uzine gastronomice O 
clipă să trecem cu atenție pe lin
gă aparatul „expres" strălucitor 
nichelat, cu manete asemănător 
unor schimbătoare de viteză aie 
unei limuzine, care in citeva cli
pe vă poate oferi un excelent fil
tru. un ceai, ori caiea cu lapte, 
etc Acum trecind in spatele ba- 

! rului, să coborim citeva trepte 
i lin număr de 15 camere, imbră- 
> cate in faianță albă, găzduiesc 
I bucătăria ..Express*-ului Intr-n 
I parte a coridorului, duduie rit

mic cuptorul electric pentru pră
jituri, care in numai 16 ore li
vrează prompt 3000—4000 de pră
jituri. Intr-adevăr, o cifră impre
sionantă. Să mergem mai depar
te... Un nou popas : Ferecat cu o 
poartă ca din poveștile 
zadei. ne intimpină noul 
al bufetului; este aici o 
frigider care „înghite* 
4000 kg. de came Mai 
locuiesc rudele mai mici ale 
cestui frigider; sînt două frigo- 
rifere ..modeste* ., de 800—1000 
kg capacitate fiecare Urmează 
o garderobă pentru personal, de
pozite de alimente, toate invălui- 
te intr-o curățenie sclipitoare. 
Duduitul monoton al uzinei gas
tronomice ne însoțește pretutin
deni. Albul faianței, sclipirea ar
gintie a cuptoarelor și a meselor 
te îndeamnă să crezi câ te afli 
intr-o fabrică de medicamente. 
Dar un parfum suav iți gidilă 
nările și te provoacă să guști de 
aici, să guști de dincolo...

— Care este capacitatea de 
producție a uzinei dumitale ?

Tov. Nicolae ionescu respon
sabilul bufetului, pare puțin mi-

Șehere- 
răcitor 

cameră 
3000— 
încolo 

a-

— Putem pune zilnic la dispo
ziția consumatorilor, circa 2000 
kg. de preparate. Bine inteles că 
In această cifră nu am înglobat 
băuturile pe care le servim aici

Și acum citeva recomandări 
din lista de bucate a bufetului 
„Express” din b-dul Magheru: 
șnițel pane cu cartofi piure, frip- M Z.

Aspect de la bufetul Lido

Congresului nostru

Acad. prof, dr 
A. Lacassagne

Sînt însărcinat să vorbesc 
în numele sutelor de congre- 
siști străini, aparținînd a zeci 
de națiuni diferite, pentru a ex
prima sentimentele pe care liecare 
dintre ei le încearc? la sfîrșitul 
acestui Congres al Științelor Me
dicale din R.P.R.

Dar am motive să cred că sar
cina mea actuală este ușoară și 
că pot fi interpretul fidel al tu
turor mandatarilor mei:

°rimul motiv este că ospitali
tatea a f°st atit de generoasă,

Concurs de cîntece 
și poezii patriotice și ostășești

Ce e nou prin magazine

ca-

In laboratorul de fizică medicală a I.M.F. inginerul A. Velea 
explică studenților din anul I, grupa 28, lucrarea practică de la 
catedra de 
în practica

rat de întrebarea noastră Dar, o 
| consultare scurtă cu bucătarul 

șef și cu alți tehnicieni îl pun pe 
responsabil în posesia răspunsu
lui pe care-1 aștept

★ Magazinul „TehnometaU din 
calea Victoriei a pus tn cînzare 
magnetofoane germane „Dima 
Fon“-Postdam. Magnetofonul 
liză „Dima Fon-Postdam, are
două citeze și un aspect atrăgător. 
Durata de reproducere a unei 
benzi este de 45 minute.

ir Zilele acestea, în vitrinele 
magazinelor alimentare a apărut 
din nou brinză desert cu cacao 
și brinză desert cu aromă de lă- 
mîie și portocală.

Un alt produs mult apreciat de 
consumatori este untul ..Sport", 
prezentat în tuburi metalice sub 
forma unei paste de dinți. Acest

produs este recomandat, în spe
cial, în excursii. Untul „Sport" 
este realizat pe baza unei smîn- 
tini de calitate superioară.

ir Recent s-au redus prețurile 
de vînzare la încălțămintea cu fețe 
de pînză pentru bărbați și femei. 
Astfel, prețul unui pantof-sanda, 
combinație piele cu talpă micro- 
poros a fost redus de la 78 lei 
la 36 lei ; un pantof-sanda combi
nație din piele cu talpă de vită 
costă astăzi 5-3 de lei în loc de 
93 lei, iar sandale de femei com
binate piele-talpâ-crom, costă 51 
lei în loc de 76 let

Centenarul Institutului medico-farmaceutic din București

FILE DE ISTORIE

fizică medicală pentru folosirea tuburilor electronice 
medicală.

3000000000-^
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8 Medicina _ .
2 (ămintul superior medical din 
g țara noastră iși sărbătorește 
8 100 de ani de activitate, 100 
x de ani de cind a luat ființă 
g in București „Școala
8 nală de Medicină și 
| cie“ sub conducerea
2 lui Carol Davila. 
t Să trecem cu acest
8 revistă citeva episoade din 
| istoria invățâmintului me- 
g dical din țara noastră, 
loooooooooo 0030000000
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Sîntem în primele decenii ale 
veacului trecut. Au loc schimbări 
însemnate în organizarea sani
tară și asistența spitalicească^ a 
Principatelor Romîne, impunînd 
necesitatea unui învățămînt medi
cal național, care să formeze ca
drele necesare. Epidemiile de 
ciumă, febră tifoidă, precum și 
cea de holera din 1831 făcuseră 
numeroase victime.

în timpul protectoratului rus 
din Principate se propune în 
1832, de către Comisia de reorga
nizare a școlilor din Muntenia,

înființarea unor cursuri de medi
cină care să dea chirurgi pentru 
populație. Dar forțele reacționare 
din interior se opuneau creării 
unui învățămînt medical romî- 
nesc, neavînd încredere în capa
citatea fiilor oamenilor simpli și 
avînd — pe de altă parte — po
sibilitatea să-și trimită odraslele 
la studii în străinătate.

La 19 ianuarie 1842, prin mun
ca și insistentele dr. N. Crețu- 
lescu, ia ființă la Spitalul Colțea 
în București școala de mică chi
rurgie Animat de idei înaintate, 
Cretulescu dorea să formeze ca
dre medicale pentru mediul rural, 
unde asistența medicală lipsea cu 
desăvîrșire.

Embrionul învățămîntului me
dical din București a fost însă 
școala de mică chirurgie de la 
Spitalul Oștirii, din Mihai Vodă, 
care se deschide sub conducerea 
lui Carol Davila în 4 decembrie 
1855.

Dr. Carol Davila și dr. N. Cre- 
țulescu sînt cei care pun bazele 
învățămîntului medical în Bucu
rești. Avînd de luptat cu opozi
ția guvernanților, Davila depune 
o muncă dîrză și perseverentă în 
crearea condițiilor necesare dez-

voltării școlii de mică chirurgie 
de Ia Mihai Vodă. Ea este orga
nizată pe baza programului lui 
Crețulescu " ' ~
desfășoară, 
care i se 
brilă, plină

In 1857, 
rului Carol Davila, școala se 
transformă în „Școală națională 
de medicină și farmacie-, cu un 
regulament întocmit după pro
grama școlilor pregătitoare de 
medicină din Franța. Se predau 
cinci ani de studii, urmați de trei 
ani de serviciu in spital. Această 
școală pregătea medici atît pen
tru serviciul sanitar al armatei 
cit și pentru serviciul sanitar 
civil. Ea este recunoscută în 
străinătate.

Domnia lui Cuza și Unirea 
Principatelor în 1859 au o in
fluență hotărîtoare în dezvolta
rea învățămîntului medical. Uni
ficarea și reorganizarea serviciu
lui sanitar al Principatelor Unite 
în 1852, impun un număr mai 
mare de cadre medicale, farma
ceutice și veterinare.

Crește numărul elevilor prin 
venirea ia studii a tinerilor din 
Moldova și a romînilor ardeleni. 
Izbucnirea unor epidemii fac ca 
Școala națională de medicină și 
farmacie să devină un important 
centru de învățămînt medical în 
această parte a Europei. Mulți 
dintre primii medici bulgari s-au 
format ia școala doctorului Da
vila.

In 1862 are loc o nouă orga
nizare. Apare „Școala Națională 
de Medicină" cu trei secțiuni 
deosebite: medicină, farmacie și 
medicină veterinară.

Davila avea de luptat cu ele-

din 1842. Dr. Davila 
tn ciuda piedicilor 

pun, o activitate Ie
de roade.
la propunerea docto-

mente reacționare care încercau 
să-i submineze strădaniile, mai 
ales cu opoziția lui Ion Brătianu 
și a unor elemente medicale re
trograde ce se temeau de concu
rență.

In anul 1864, la propunerea lui 
Kogălniceanu și Cuza, se ia în 
discuție transformarea școlii în 
Facultate de Medicină. Acest eve
niment trebuia să aibă loc în 
1866, dar detronarea lui Cuza, 
sprijinitor al acestei idei, întîrzie 
înfăptuirea sa.

In urma unor „certuri44 serioase 
cu privire la numirea profesori
lor, transformarea întîrzie; o sus
ținută campanie de calomnii s-a 
dezlănțuit împotriva doctorului 
Davila. Totuși, prin Jurnalul Con
siliului de Miniștri în 2 noiem
brie 1869, se decide „înființarea 
celor doi primi ani de facultate...44

Cursurile Facultății de Medici
nă din București se deschid în 
ziua de 22 noiembrie 1869 iar în 
1873 facultatea începe să acorde 
primele titluri de doctori în me
dicină.

Un eveniment de o deosebită 
însemnătate în punerea bazelor 
științifice ale învățămîntului me
dical din București l-a constituit 
numirea, printr-o lege specială în 
1887, a trei noi profesori: Victor 
Babeș, Nicolae Calinderu și 
Asaky. Aceștia au dus o luptă 
susținută împotriva spiritelor re
trograde din facultate, introdu- 
cînd o concepție înaintată de 
studiu, metode de predare mo
derne, științifice. La această 
pleiadă se mai adaugă și numirea 
lui Toma Ionescu în 1894, Gh. 
Marinescu în 1899, Ion Cantacu- 
zino în 1901. Școala romînească 
de medicină se bucură de renume 
în străinătate.

In 1901 Facultatea de Medicină, 
după îndelungate peregrinări, se 
mută în localul ei propriu. Clădi
rea, așa cum o cunoaștem no: 
astăzi, a fost terminată și inau 
gurată în 1903, cînd s-a dezvelit 
și statuia lui Carol Davila, 
zată în fața Facultății.

Facultatea de Medicină 
București a continuat să se
volte dînd generații de medici și 
profesori ce au continuat opera 
predecesorilor lor. Lupta dintre 
materialism și idealism în dome
niul biologiei și medicinei a îm
brăcat forme foarte variate. Pro
fesorii și studenții animați de 
concepții înaintate au combătut 

mistice, reacționare.

Ansamblul de cintece și dansuri 
al Ministerului Forțelor Armate 
ale R.P.R. și revista „Viața mi
litară*4 instituie un concurs pen
tru crearea de cintece și poezii 
patriotice și ostășești.

Concursul se închide pe data de 
15 iulie a.c.

Creatorii vor trata teme cu pri
vire la dragostea față de patrie 
și popor, dragostea și respectul 
față de eroii poporului nostru că- 
zuți în lupta pentru libertate, in
dependență națională și progres 
social, precum și teme legate de 
viața și năzuințele militarilor 
Forțelor noastre Armate.

Lucrările vor fi depuse in plic 
închis la redacția revistei „Viata 
militară44, str. Izvor nr. 137, 
București, purtind pe plic men
țiunea ; „Pentru concursul literar, 
muzical".

Lucrările vor fi nesemnate. Pe 
colț vor purta însă un ..motto*4 
al autorului. La lucrare se va 
anexa un alt plic închis care va 
conține in interior numele și adre
sa autorului. Acest plic va purta 
pe față același „motto“ pe care 
autorul l-a înscris pe 
prezentată.

Plicurile cu numele 
vor fi deschise numai 
comisia se va fi pronunțat asu
pra fiecărei lucrări primite.

Informații despre concurs — 
prin poștă la aceeași adresă sau 
telefonic la nr. 8.06.34—8.16.26 
int. 163.

lucrarea

autorilor 
după ce

Se vor acorda următoarele pre
mii :

I. Pentru cele mai bune cin 
tece patriotice-ostășești : Premiul 
1 — 5.000 lei (muzica și ver
surile); premiul II — 4.000 lei 
(muzica și versurile) : premiul III 
— 3.000 lei (muzica și versurile), 
5 mențiuni a cite 1.500 lei (mu
zica și versurile).

II. Un premiu special pentru 
cel mai reușit clntec despre dra
pel : 6.000 lei (muzica și versu
rile).

III. Un premiu special pentru 
cel mai reușit clntec despre eroii 
căzufi in lupta pentru libertate, 
independență națională și progres 
social: 6.000 lei (muzica și ver
surile).

Toate clntecele vor fi scrise 
pentru marș, pe o voce sau două 
cu acompaniament de pian.

IV. Pentru cele mai reușite 
poezii patriotice și despre ostașii 
Armatei noastre Populare: Pre- 
miul I — 2.000 lei: premiul 11— 
1.500 lei: premiul III - 1.000 lei: 
5 men|iuni a cite 500 lei.

Lucrările distinse cu premii și 
mențiuni vor fi publicate in pre
sa centrală militară și broșuri de 
către Editura Militară creatorii 
primind și drepturile de autor le-

PURI NOI. CULTURAL, T VLADIMI- 
RESCU Mâg;J dȘtl* Mtgdanei. TI\E- 
RliîUI.Ul The vs? Ranuln. ÎNFRĂȚI- 
REA ’NTRt POPOARE LIBERTĂȚII, 
OLGA BANCIC Don hpm leolnrrjt) ; 
GRIVIȚA Tata mama bond $i eu : 
UN'REA lirele ămln; CONST DA- 
VID Papa doi4 , \RTA Coasta -ui 
A Jam MIINCA Cîndva I» Paris. MIO
RIȚA Feroviarii. MOȘII OR Vaga- 
oondui (ambele semi. II IE PINII! !E 
Uraganul . POPULAR Frumoasele 
nopții; M. EMINESCU Cil fața spre 
public; VOLGA: Omul din umbră.

CINEMATOGRAFE: PATRIA FUCU 
REȘTI GH DOJA ALE.X SAH’A 23 
AUGUST . Citadela sfă-lmaiă. REPU
BLICA. ALEX POPOV I MAI I C 
FRIMU: Căsnicia d-rului Danwttz ; 
-MAGHERU. ELENA PAVEL Jan 
Zizka ; V. ALECS ANDRI DONCA 
SIV.C N BAiCESCU Oamen- fără 
mpotUhti VASILE ROAITA COȘ 
BUC: Inima clntă . LUMINA Rîsete 
•n pa»«jis. CENTRAI FI.ACARA UI 
ținu îmllmre; VICTORIA Palatul 45; 
DOINA Aida (colorat); MAXIM GOR 

Pag-ni din lupta partidului; TLM-

așe-

din 
dez

influențele 
idealiste.

Partidul 
a susținut 
den|imii democrate împotriva a- 
cestor curente și ale acțiunilor 
huliganice încurajate de guver
nanții Romîniei burghezo-moșie 
rești.

După 23 August 1944, pe baza 
unor condiții materiale nemai- 
intilnite pină acum, cu sprijinul 
P.M.R. și al guvernului, învăță- 
mîntul medical din București, ca 
și din întreaga tară, cunoaște o 
înflorire fără precedent.

Ne-a fost dat ca în anii ace
știa, atît de bogafi în realizări, 
să sărbătorim 100 de ani de la 
înființarea Institutului de medi
cină din București. Toate succe
sele din ultimii ani, care ne 
umplu inima de mîndrie, vin să 
îmbogățească cu sensuri noi sem
nificația aniversării a unui veac 
de la înființarea învățămîntului 
medical superior din țara noastră.

Dr. B. HORODNICEANU

Comunist din Rominia 
cu vigoare lupta stu-

Informații
Vineri seara, cunoscuta pianistă 

franceză Monique de la Bru- 
chollerie, care întreprinde un 
turneu în țara noastră, a dat la 
Casa Universitarilor din Cluj un 
recital intitulat „Festival roman
tic Chopin-Schumann ”

Recitalul
succes.

a avut

★

amiază.

un deosebii

Joi la 
Uniunii Scriitorilor 
sosit în Capitală Rafael Alberti, 
scriitor din America de Sud, îm
preună cu soția și fiica.

La aeroport, oaspetele a fost 
întîmpinat de reprezentanți ai 
Uniunii Scriitorilor și ai Institu 
tului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

*
Intre 2 și 11 mai a avut loc 

la Roma a treia revistă interna
țională a filmului specializat tn 
cadrul căreia s-au prezentat apro
ximativ 300 de filme realizate în 
diferite

Țara 
cea de 
nală a 
mele , 
muntele Retezat**, 
carea păsărilor*4, 
cucerite*4, 
„Protecția muncii în industria pe
troliferă**, „Theodor Aman** și 
„Cu fața spre public44.

la 
din

invitata 
R.P.R., a

: tari din întreaga lume, 
noastră a participat la 

a treia revistă internațio- 
filmului specializat cu fil- 

„Preludiu olimpic44, „Pe 
„Istria44, „Ple 
.Pămînturi re- 

,Viermii de mătase**,

KI:

Simbătă 11 mai 1957

PROGRAMUL I : 8.30 Muzi,că; 9.00 
/Muzică de cameră de tineri compozi
tori romlni: l> 00 Buletin de știri; II.5G 
Voioși cîntăm tinerețea; 12.20 Din mu
zica popoarelor; 12.40 Coruri ș’ dan 
suri din. opere; 13.00 Buletin de știri: 
13.05 Pe aripile valsului; 14.45 Mu
zică ușoară romînească; 15.05 Program 
muzical alcătuit la sugestia elevilor și 
studenților; 16.15 Vornește Moscova ! 
17.00 Buletin de știri, buletin meteoro
logic, 17 19 Muzică ușoară; 18.30- 19.45 
Concert de estradă; 20.15 Muzică de 
dans; 2115 Muzică de dans; 22.30 Mari

orchestre de muzică 
neascâ. 23 00 Muzică 
23.55 Buletin de știri.

PROGRAMUL I: 
ușoa'ă. 15 35 Ptogram 
Iară. 16 20 Noi ’mpHi 
16.54 Muzică ușu * 
12 *2 2. ____
Muzică de dans; ’0 03 .Conceit ghici
toare": Formații de muzică ------
21 05 Concertul de deschidere 
tămtnii muzicii Cehoslovace”:
Muzică de dans; 23 15 La stlrșlt de săp- 
tămtnă cu clntec și voie bună, 23.52— 
0.50 — Muzică de dans.

populari romî- 
rle dans; 23 52—

15.00 Muzici 
i de muzica pupu» 
■mări oe discuri; 

ă. 18.03 Filatelie;
18 10 Mejodij de muzică jișuară; 19.00 

ușoară;
< ..Săp- 

22.05

PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI : 
Vremea continuă să se amelioreze. ce
rul devine schlmbăto». tendințe de 
ploaie sub formă de averse în cursul 
după-amiezei. Temperatura în creștere 
ușoară va fi cuprinsă noaptea între 
cinci și 7 grade, ’a* ziua între 16 șl 
18 grade. Vîntul va sufla slab plnă la 
potrivit la început din sud-vest apoi 
din sud-est.

PENTRU URMĂTOARELE TREI ZILE

IN ȚARA Vremea se va încălzi trep
tat fn ‘oată tara. Cerul va fi va > «biî 
mai mult noios In zona de munte, tn 
Moldova și no’dul Ardealului vor con
tinua să cadă ploi sub formă de a- 
verse. Vîntul va sufla slab din sud 
vest. Temperatura tn creștere mini
mele vor oscila tnt'e 1 grad și 6 grade 
iar maximele între 12 șf 22. în munți 
îngheț, iar tn Ardeal brumă locală di
mineața.



încheierea lucrărilor sesiunii 
Sovietului Suprem al LLILS.S.
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

JASS transmite:
La 10 mai cea de a 7-a sesiune 

a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și-a încheiat lucrările care au 
durat patru zile. Sesiunea a dis
cutat raportul prezentat de de
putatul N. S. Hrușciov, prim se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, cu privire la perfecțio
narea continuă a organizării con
ducerii industriei și construcții
lor. In cadrul dezbaterilor pe 
marginea raportului au luat cu
vintul 32 de deputați. Cuvintul 
de încheiere a fost rostit de N. 
S. Hrușciov.

Apoi a fost adoptată în una
nimitate legea cu privire la per
fecționarea continuă a organiză
rii conducerii industriei și con
strucțiilor.

A fost adoptată de asemenea 
legea cu privire la introducerea 
modificărilor și complectărilor co
respunzătoare în Constituția 
U.R.S.S.

Sesiunea a aprobat decretele 
emise de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S în perioada 
dintre sesiunile a 6-a și a 7-a.

Deputății au salutat călduros 
mesajul de salut al Adunării de 
Stat a Republicii Populare Un
gare către Sovietul Suprem al 
U.RS.S.

La sesiune a fost adoptat me
sajul de răspuns către Adunarea 
de Stat a Republicii Populare 
Ungare.

Populare

în legătură cu interpelarea fă
cută de un grup de deputați gu
vernului U.R.S.S. cu privire U 
încetarea experiențelor cu armele 
atomică și cu hidrogen, A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a făcut o de
clarație din partea Consiliului de 
Miniștri.

Printre alfi vorbitori Popova, 
cunoscuta activistă pe tărim ob. 
ștesc, a subliniat rolul important 
al femeilor din toate țările în 
lupta pentru pace, pentru dezar
mare, pentru interzicerea armei 
atomice.

Popova a anunțat că comisiile 
pentru afacerile externe ale So
vietului Uniunii și Sovietului Na
ționalităților au însărcinat-o să 
prezinte sesiunii spre examinare 
proiectul de mesaj al Sovietului 
Suprem către Congresul Statelor 
Unite ale Americii și parlamentul 
Marii Britanii.

După ce a ascultat declarația 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.. Gromîko și cuviniăriîe 
deputaților. Sovietul Suprem a. 
U R.S.S a hotărît să aprobe po
litica și măsurile practice a’e gu
vernului sovietic in problema in
terzicerii imediate și generale a 
experiențelor cu arme atomice și 
cu hidrogen. A fost adoptat de 
asemenea textul mesajului So
vietului Suprem al U.R.S.S. că
tre Congresul S.U A. și parla
mentul Marii Britanii.

Cu aceasta sesiunea și-a 
cheiat lucrările.

In.

Mesajul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. către Congresul S.U.A 

și parlamentul Marii Britanii
MOSCOVA 10 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 10 mai la 
sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a fost adoptat mesajul 
Sovietului Suprem către Congre
sul S.U.A. și parlamentul Marii 
Britanii. In acest mesaj se spu-

țională care s-a creat, parlamen
tele celor trei state ale noastre 
trebuie să manifeste cea mai înal
tă înțelegere față de răspunderea 
ce le revine pentru destinele păci' 
generale, pentru preintîmpinarea 
pericolului care amenință omeni
rea.

In prezent, se spune în me
saj, opinia publică mondială 
este în mod profund și legitim 
îngrijorată de pericolul pe care 
îl prezintă experiențele cu ar
ma nucleară. în toate țările 
cele mai diferite pături ale popu
lației cer insistent să se pună ca
păt cursei înarmărilor nucleare, să 
se preintîmpine nenorocirile care 
amenință omenirea.

In mesajul Sovietului Suprem 
al U R S.S. adresat Congresului 
S.U.A. și parlamentului Mani 
Britanii se arată de asemenea 
că războiul atomic poate și tre
buie să fie preintimpinat și că ia 
aceasta pot aduce o mare contri
buție parlamentele care influen
țează politica statelor lor. In 
mod just popoarele iși pun în
deosebi speranțele in cercurile cie 
răspundere din S.U A, Marea 
Britanie și U.R.S.S. — puteri 
care dispun de armamentul ato
mic și cu hidrogen. Mai ales a- 
cum, se spune in mesaj, chiar ia 
începutul erei atomice, cînd arma 
nucleară este fabricată deocam
dată numai de trei state, este re
lativ mai ușor să se ajungă la un 
acord cu privire ta măsurile care 
pot preintimpina războiul atomic.

Popoarele se așteaptă de ase
menea in mod just că organrza- 
ția Națiunilor Unite iși va înde
plini rolul ce-i revine in rezolva
rea problemei dezarmării.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
— continuă mesajul — a avut 
prilejul în apelul său din 16 iu
lie 1956 să atragă atenția parla
mentelor tuturor țărilor asupra 
problemei dezarmării și interzi
cerii armei atomice și cu hidro
gen, iar guvernul sovietic s-a de
clarat gata să înceteze imediat 
experiențele cu bombele atomice 
și cu hidrogen, independent 
realizarea unui acord general 
problema armei atomice și 
hidrogen.

Sovietul Suprem al U.R.S.S.

de 
in 
cu

ne: Sovietul Suprem al U R.S.S. 
adresează prezentul mesaj Con
gresului S.U.A. și parlamentului 
Marii Britanii, fiind convins că 
acesta va găsi înțelegerea cuve
nită și un răspuns binevoitor.

Sovietul Suprem al U.R.S.S 
consideră că in situația interna-

Cuvîntarea Iui
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite: Rostind cuvin
tul de încheiere in cadru' sesiu
nii Sovietului Suprem, N. S. 
Hrușciov a spus că multe dintre 
propunerile concrete ale deputa-

Sesiunea Adunării de Stat a R. P. Ungare■ ■

BUDAPESTA 10 (Agerpres).— 
După cum s-a anunțat la 9 mai 
s-a deschis sesiunea Adunării de 
Stat a Republicii Populare Un
gare.

Sesiunea a fost deschisă de 
Șandor Ronay, președintele Adu
nării de Stat. După o scurtă cu. 
vintare, el a propus să se trimită 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. o 
telegramă de salut.

Apoi președintele a dat cuvîn- 
tul lui Istvan Dobi, președintei^ 
Prezidiului Republicii Populare 
Ungare, care a prezentat rapor
tul de activitate al Prezidiului 
R.P. Ungare pe perioada dintre 
cele două sesiuni.

Analizind evenimentele contra
revoluționare din octombrie-no- 
iembrie 1956, Dobi a subliniat ro
lul trădător al grupului Nagv- 
Losonczy, care a contribuit la in
tensificarea activității organiza
torilor contrarevoluției.

In aplauzele furtunoase ale 
deputațiior, vorbitorul a declarat 
ca poporul ungar va fi veșnic re. 
cunoscător Uniunii Sovietice pen
tru ajutorul neprețuit acordat 
Ungariei populare in înăbușirea 
contrarevoluției și în normaliza
rea situației din țară.

Apoi, președintele Ronai a dat 
cuvintul lui Janos Kadar, pre- 
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar pen
tru a prezenta raportul de activi
tate.

în raportul său Kadar a ară
tat că, datorită luptei și muncii 
maselor largi populare din Unga
ria, credincioase cauzei socialis
mului, precum și datorită ajuto
rului frățesc al mișcării muncito
rești internaționale, al lagărului 
socialist, al Uniunii Sovietice, se 
poate considera că greutățile cele 
mai mari au și. fost lichidate.

Referindu-se la rebeliunea con
trarevoluționară din Ungaria. 
Kadar a spus:

Sînt oameni care ne reproșează 
că vorbim mult despre contrare
voluție și în legătură cu aceasta 
dos pre trădători de teapa lui lmre 
Nagy. Ni se reproșează că nu 
preierăm sâ vorbim despre ve
chile greșeli, despre prejudiciile 
aduse de linia sectarisiă și dog- 

' matică urmată de conducerea Ra- 
kosi, despre încălcările legalității. 
Trebuie să spunem clar că este 
vorba de două probleme cu totul 
diferite. Vechea conducere, în 
c uda greșelilor grave pe care 
le-a comis, a dus partidul și țara 
pe calea construirii socialismului; 
ea nu a vrut să slăbească, ci să 
întărească statul muncitoresc-ță- 
ranesc, nu să slăbească ci să în
tărească relațiile de prietenie și 
alianță dintre Republica Populară 
Ungară și lagărul socialist. Imre 
Nagy și adepții săi dimpotrivă 
au fost trădători care au părăsit 
pozițiile socialismului și au con
dus acțiunea anîisovietică a con
trarevoluționarilor.

Raportul tovarășului 
J. KADAR

Făcînd bilanțul succeselor 
tice obținute in ultimele 
luni, Kadar a spus :

Avem un partid puternic, a"U

șasc

restabilit io întregime orc nea 
constituționala in Repubhca noa
stră populară, puie rea de su: s-a 
consolidat, axewi fat|e armate 
organizate, a fost resrib ’:!> or
dinea in conducerea de 
funcționează ministerele, cons, 
liile populare și. ceea ce pentru 
noi este mai important deed ori
ce, crește pe zi ce trece încrede
rea maselor in partid și gu\e. a.

In continuare Kadar a vurdti 
despre dezvoltarea producției in
dustriale și agricole.

Treclnd ia problemele politici 
externe a guvernului ungar. Ka
dar d spus că principalul lei al 
politicii externe a Ungariei es:e 
apărarea independenței țării și c 
păcii.

Chezășia cea mai sigură a pă
cii pentru poporul nostru, a spus 
Kadar, va fi o și mai mare întă
rire a legăturilor cu țările socia
lismului și, in primul nnd. cu 
bastionul puternic al forțelor so
cialismului, cu forța conducătoare 
a lagărului socialist — Uniunea 
Sovietică. Aceasta ne întărește 
hotărirea de a rămine credincioși 
Tratatului de ia Varșovia, care 
asigură apărarea lagărului socia
list. tratai care, după părerea 
noastră, va fi necesar atit timp 
cit va exista Uniunea agresiva 
a Atlanticului de nord. Conside
răm că unitățile sovietice trebui* 
să rămină pe teritoriul ungar atit 
timp cit exista primejdia unei 
aventuri imperialiste.

Referindu-se la vizita delegației 
guvernamentale și de partid un
gare la Moscova, Kadar a rele, 
vat că importanța tratativelor cu 
guvernul sovietic constă in lap 
tul că ele âu întărit nu numai 
legăturile dintre cele două țâri 
ale noastre, dar și siluația inter
națională a Ungariei. Ne-am 
bucurat și ne bucurăm, a spus 
el în continuare, și de ajutorul 
celorlalți prieteni ai noștri — 
marea Chină și celelalte țări ale 
lagărului socialist. Kadar a vor
bit despre relațiile de prietenie 
dintre Ungaria și Polonia. In ce 
privește Iugoslavia, a spus el, in 
relațiile cu această țară, în afara 
bunelor relații de prietenie exis
tă și divergențe. In Iugoslavia 
există concepții cu care nu putem 
fi de acord. Astfel, de pildă, to
varășii iugoslavi consideră lagă
rul socialist ca un bloc militar. 
Noi, ungurii în perioada octom- 
brie-noiembrie am putut să a- 
preciem importanța unității la
gărului socialist. De aceea noi 
știm mai bine decît alții că la
gărul socialist este nu numai și

nu in primul rind o comunitate 
defensivă, ci o hune nouă pă
trunsă de spiritul internaționa
lismului proietar. a cărei forță 
de nebiruit constă tocmai în uni 
tatea și coeziunea ci in solida
ritatea frățească reciprocă.

Nu putem fi de acord cu apre
cierea pe care tovarășii iugoslavi 
o dau cMtraievoiuțiex din octnm 
bric, ș: nici n apcecerea ca.â 
cnm. Anr wrTxrăoceșa cart ^â- 
rise-i atns

Vortrâd in sod iesch s despre 
aceste divergențe, a spus in coo- 
tinuare Kadar. guvernul ungar 
iși di seama totodată câ dezvol
tarea unor legături interstatale 
multilaterale cu popoarele șr gu
vernul Iugoslaviei, care constru
iește socialismul, servește și in
tereselor poporului nngar. Pri
mejdia cresdndâ a mi'cansmuli. 
german nu tace decit sâ ne iutâ- 
rească tontârirea de a face totnL 
cu excepția nnor concesii priac- 
pia'c. periru ca rel 
a ioges'avia să « 
numai pnKiprkjr 
pașnice, a sâ ?*e ioteoaia 
tereștî și eordia^e.

Kadar s-a referit apoi 
lațiile dintre R P. Ungară 
ganizația Natnmilor Umt<

In încheiere J. K^dar și-a ex
primat convingerea că încrederea 
și sprijinul deputatîlnr Adunăm 
de Stat vor forțe guver
nului in ac: sa viitoare.

a- 
probă intru totul această acțiu
ne a guvernului sovietic și face 
apel la Congresul S.U.A. și par
lamentul Marii Britanii să con
tribuie la realizarea unui acord 
între guvernele U.R.S.S., S.U.A. 
și Marea Britanie cu privire la 
incetarea imediată a exploziilor 
experimentale cu bombe atomice 
și cu hidrogen și să ia în aces', 
sens măsurile pe care le vor con
sidera necesare.

In încheierea mesajului se 
spune că la rîndul său. Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. supune spre 
examinarea parlamentelor S.U.A. 
și Marii Britanii problema creării 
unui comitet interparlamentar al 
S.U.A., Marii Britanii și U.R.S.S. 
pentru un schimb de păreri asu
pra căilor posibile care să ducă 
la incetarea experiențelor cu ar
ma atomică și cu hidrogen, la in
terzicerea acestei arme.

Mesajul își exprimă speranța 
că Congresul S.U.A. și parlamen
tul Marii Britanii vor lua toate 
măsurile care depind de ele ca 
această problemă să fie rezolvată 
fără intirziere în conformitate cu 
voința popoarelor.

N. S. Hrușciov
ților îndreptate spre perfecționa
rea continuă a conducerii indus
triei și construcțiilor și-au găsit 
oglindire în proiectele de legi. 
Toate celelalte propuneri ale de
putaților vor fi examinate și luate 
in considerare de Conr.liul de Mi
niștri al U.R.S.S., de Comisia de 
stat pentru planificarea de 
perspectivă a economiei naționa
le a U.RJSS^ de ministere p 
de alte organe. Vorbitorii care 
au luat cuointul, a spus N. S 
Hrușciov. au arătat pe bună drep
tate că dacă barierele departa
mentale vor fi înlăturate, iar re
zervele existente in economia 
naționelă vor fi folosite incr-an 
mod cu adevărat gospodă exc 
V.RSS. va realiza intr-na Ump 
scurt și fără investiții capitale 
suplimenlc'e. o sporire conside- 
-uMZd a producției industria e 
Deșmtcțn ea arâtzt iz wmenea

— ad jxst oh reorgspizarex va 
azt'-’xc.'a art proces de dezooLta- 
re i.mpetiioas.i a rriba«cs dr 
perfecțirmare a teh-m ogiez pro- 
ducțieU de a sue-
dtiitini și coope^imi in predx-:- 
ție. Dar. a sxbtiniaî N. S- H'iț-

C&Z.

mul

ÎS

onîribui la dezvolta- 
or leniniste ale cen- 
cemocratic ri condu
cte a economiei so-

Confciința reprezentanților parlamentelor 
R P. Polone, R. Cehoslovace fi R. D. Germane

BERLIN 10 (Agerpres). - La 
9 mai s a deschis la Berlin cea 
dt-a doua conferință a reprezen
tanților parlamentelor Republicii 
Populare Polone, Republicii Ceho
slovace și Republicii Democrate 
Germane, Potrivit comunicatului, 
reprezentanții parlamentelor aU 
început tratativele dintre prezi- 
diile reprezentanțelor populare 
sup>eme ale țărilor menționate.

BERLIN 10 (Age preș). — în 
cadru! conferinței, J. Dieckmann, 
președintele Prezidiului Camerei 
Pcr^’c-e a fdeut o declarație în 
numĂg P^ebdiu ul Camerei Popu
lare « RJ). Germane.

El a subliniat că conferința 
are sarcina de a discuta măsuri
le pentru înlăturarea primejdiei 
unui război atomic. In această 
ordine de idei, J, Dieckmann a 
vorbit despre recenta sesiune de 
la Bonn a Consiliului N,A.T.O., 
în cădrul căreia, după cum a de
clarat el, s-a elaborat progra
mul pregătirii unui război atomic.

J. Dieckmann a chemat la în
tărirea continuă a organizației 
Tratatului de la Varșovia ca 
principal instrument al asigură
rii securității statelor socialiste 
în lupta împotriva planurilor a- 
gresive ale N.A.T.O.

Schimbul de scrisori 
între N. A. Bulganin 

și Siodzi Ogata
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarele sovietice 
din 10 mai publică schimbul de 
scrisori dintre Siodzi Ogata, di
rectorul permanent al Comitetului 
japonez pentru pace, și N. A 
Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Recent S. Ogata a adresat, in 
numele Comitetului japonez pen
tru pace, președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S S o scrisoa
re cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară.

In această scrisoare S. Ogata 
face apel la guvernul sovietic să 
ia măsuri eficiente pentru a ob
ține încheierea unui acord 
iernați^nal cu privire la 
cerea experiențelor cu 
nucleare

(Scrisori asemănătoare 
adresate d-lui Harold MacMillan 
și d-lui Dwight Eisenhower).

La 7 mai ac. N A. Bulganin 
a adresat Iui S. Ogata o scrisoa 
re de răspuns in care se arată 
că refuzul puterilor occidentale 
de a sprijini propunerile sovietice 
este cauza pentru care Dină în 
prezent nu a fost realizat un a 
cord cu privire la interzicerea 
neintirziată a experiențelor cu 
arma atomică ți cu hidrogen.

Exprimind in numele guvernu
lui sovietic hotărirea de a în
ceta experiențele cu arma atomi 
că și cu hidrogen imediat ce 
S U.A. și Anglia vor accepta 
sa-ș; asume obligații asemănătoa 
re. N A. Bulganin îl asigură in 
încheiere pe S. Ogata că guver
nul sovietic va lua și în viitor 
toa-e măsurile care depind de el 
pentru a obține interzicerea ar
me: atomice și cu hidrogen și. ca 
prim pas in această direcție, în 
cetarea experiențelor cu această 
armă.

in- 
interzi- 
armele

au fost

O delegație guvernamentală 
a R. P. Mongole

MOSCOVA , _ . .
TASS transmite :

Vineri după amiază a sosit in 
Uniunea Sovietică pe bordul unui 
avion „Tu-104“ delegația guver
namentală a Republicii Populare 
Mongole. Din delegație fac parte 
lumjaghiin Țedenbal, președin
tele Consiliului de Miniștri (șeful 
delegației) ; Dașiin Damba, prim 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar

a sosit la Moscova
10 (Agerpres). — Mongol și membru al Prezidiului 

Marelui Hural Popular și alti oa
meni de stat din Mongolia.

Pe aeroportul Vnukovo oaspeții 
au fost intîmpinați de N. A. Bul
ganin, N. S. Hrușciov, A. 1. Mi- 
koian, V. M. Molotov. M. G. Per- 
vuhin, M. A. Suslov, miniștri, re 
prezentanțl ai vieții publice, sute 
de oameni ai muncii din Mosco
va, membri ai corpului diploma
tic, ziariști.

Scrisoare din Roma

Pericolul bazelor 
atomice pentru Italia

„CURSA PĂCII"
GORLITZ 10 (prin telefon de 

la trimisul specia: „Agerpres").-
Cei 71 de cicliști rămași în 

„Cursa Păcii" au avut de par* 
curs vineri cea mai lungă etapă 
de pînă acum: Berlin-Gorlitz 
(225 km). Pasionantă și rapidă 
datorită numeroaselor hărțuieli 
inițiate chiar de la primele lo-< 
vituri de pedale, și în această e- 
tapă învingătorul a fost desem
nat la sprintul final unde ciclis
tul belgian Butzen a tranșat in 
favoarea sa rivalitatea sportivă 
cu danezul Christiansen pe care 
l-a învins cu o „jumătate" de 
bicicletă Cu toate că de-a lun
gul etapei au avut loc njmeroase 
tentative de evadare, pe străzile 
orașului Gorlitz a intrat un plu
ton de 43 alergători în care au 
figurat și 3 dintre reprezentanții 
noștri: $andru, Dumitrescu și 
Poreceanu. Deși nu au ocupat 
locuri fruntașe cicliștii noștri 
s-au clasat pe locul 3 în clasa
mentul etapei pe echipe iar in 
clasamentul general au trecut pe 
locul 8.

In clasamentul general indivi
dual 0. Dumitrescu a ciștigat ieri 
două locuri și acum se află pe 
locul 10 la mai puțin de 4 mi
nute de Schur, clasat pe locul 9. 
Astăzi este zi de odihnă la Gor
litz iar duminică are loc cea de 
a

Din porturile italiene Napoli, 
Livomo și Spezia și-au ridicat an
corele unitățile flotei a Vl-a ame
ricane, îndreptîndu-se spre Orien
tul Mijlociii, pentru a influența cu 
prezența lor criza politică din Ior
dania. In același timp, aeroportul 
Capodichino de lingă Napoli a 
devenit un centru activ de agita
ție a echipajelor unităților navale 
și aeriene americane. Bazele 
N.A.T.O., organizate în porturile 
italiene, au devenit cu această 
ocazie baze ale Statelor Unite și 
instrumente ale strategiei și „po
liticii de forță" a S.U.A. Acest fapt 
arată încă odată cît de periculoasă 
este politica atlantică dusă de 
cercurile diriguitoare ale Italiei.

Ultimele evenimente au deter
minat Federația Tineretului Co
munist să adreseze un apel tine
rilor italieni în care se spune prin
tre altele : „Nu se poate spune că 
ești împotriva colonialismului și în 
același timp să aprobi „doctrina 
Eisenhower*; nu se poate spune că 
ești pentru pace și să nu te împo
trivești folosirii porturilor italiene 
ca baze de agresiune contra po
poarelor libere, instalării proiecti
lelor atomice pe teritoriul nostru

Recent, revista americană „Life", 
condusă de soțul fostei ambasa
doare a S.U.A. în Italia, Claire 
Luce, a informat pe neașteptate 
opinia publică italiană că proiec
tile dotate cu încărcătură atomică 
se află înmagazinate în Italia, la 
Verona și Vicenza. „In Veneto 
— a scris revista — între Alpi și 
Adriatica, unde odată se ridicau 
armatele lui Cesar, se ridică azi 
un avantpost al noii armate ame
ricane. Este vorba de un orga
nism unic în genul său, așa-numita 
„Task Force" a Europei meridio
nale, a cărui sarcină este aceea de 
a ajuta forțele terestre ale N.A.T.O. 
situate în acea parte. Unitate bine 
organizată și dotată, „Task Force” 
cuprinde circa 6.000 oameni și mi
cul grup operativ de proiectile 
atomice pe care armata americană 
îl deține pînă în prezent în Eu
ropa-.

Așa dar. încărcăturile atomice, 
a căror putere destructivă este 
egală cu cea a bombelor lansate 
la Hiroșima și Nagasaki, sînt deja 
la dispoziția trupelor americane pe 
teritoriul italian. E lesne să ne 
imaginăm ce pericol planează din 
pricina acestui fapt nu numai asu
pra populației din Verona și Vi
cenza unde „Task Force* își are 
bazele sale, ci asupra întregii Tos
cane, Emilia și Veneto, care asi
gură legătura între bazele atomice 
americane și portul Livomo, pre
cum și asupra întregii țări, expu- 
nind-o represaliilor atomice.

Fermitatea cu care ziarul 
„LUnita" și alte ziare de stînga, 
ca și organizațiile democratice au 
scos la iveală această stare de lu
cruri și solicitarea hotărîtă de a 
căpăta explicații din partea 
guvernului chiar în parlament, 
a determinat Washingtonul să 
intre în polemică cu ziarele ita
liene de stînga. In același

timp, prinși asupra faptului, 
imperialiștii americani încearcă să 
nege faptele. Astfel, la Casa Albă 
purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat a refuzat să răs
pundă repetatelor întrebări ce i-au 
fost puse de ziariști în legătură 
cu faptul dacă „Task Force" are 
deja la dispoziție încărcături ato
mice sau nu. O astfel de poziție 
nu poate fi interpretată decît ca 
o confirmare.

Această situație care arată că 
Italia este atrasă în planurile a- 
gresive atomice americane, coinci
de cu îngrijorarea crescîndă pe 
plan mondial determinată de cursa 
înarmărilor atomice, de consecin
țele periculoase ale exploziilor a- 
tomice.

Nu încape îndoială că opinia 
publică italiană are de asemenea 
toate motivele să fie îngrijorată. 
Răspunzînd apelului forțelor de
mocratice, ea acționează pentru 
înlăturarea pericolului războiului 
atomic pe care politica atlantică 
a cercurilor conducătoare italiene 
l-a abătut asupra țarii. Din acest 
punct de vedere, apelul tinerilor 
comuniști adresat celorlalte orga
nizații de tineret este menit să 
antreneze în această luptă cît mai 
mulți tineri, indiferent de convin
gerile lor politice.

Pe această linie, a atitudinii 
față de înarmarea atomică, este 
semnificativ de arătat că forțele 
catolice duc o politică mai mult 
decît retrogradă, de-a dreptul pe
riculoasă. Zilele trecute, prof. 
Matsushita (este vorba de trimi
sul Japoniei pentru a interveni în 
apus în vederea încetării experien
țelor cu arma nucleară — n. n.) 
a fost în audiență la Papa Pios 
al XII, solicitînd o luare de pozi
ție împotriva experiențelor nu
cleare și a înarmărilor atomice. La 
sfirșitul audienței, în nota ce i-a 
fost înmînată, se vorbește doar 
despre pericolele armelor nucleare, 
dar nu se vorbește nimic despre 
interzicerea lor sau a experimen
tării lor.

Tot mai mult, organizațiile de
mocratice și presa progresistă își 
intensifică lupta împotriva armelor 
atomice. Marile manifestații popu
lare și sindicale care au avut loc 
cu ocazia zilei de 1 Mai au fost 
transformate de C.G.M.I. în mani
festații pentru pace, împotriva 
înarmării atomice. Aceluiași obiec
tiv i-au fost dedicate manifesta
țiile populare și de tineret ce au 
avut loc la 25 aprilie cu ocazia 
sărbătoririi naționale a eliberării 
și rezistenței : rezistența împotriva 
fascismului de acum 12 ani, rezis
tența împotriva cursei atomice și 
supranazismului atlantic de azi.

Opinia publică are un nou pri
lej să vadă că comuniștii, situați 
în fruntea forțelor democratice, 
sînt apărătorii consecvenți ai inte
reselor naționale, ai interselor păcii 
Și

IX a etapă : Gorlitz-Wroclaw.

Circuitul ciclist 
al regiunii Stalin

După o zi de repaus, particl- 
panții la Circuitul ciclist al re
giunii Stalin și-au disputat vineri 
victoria în cadrul celei de-a V-a 
etape Teiuș—Sibiu (87 km.). O 
comportare remarcabilă a avut 
alergătorul maghiar B. Bartușek 
(Csepel Budapesta) care a termi
nat pe primul loc învingindu-1 
la sprintul final pe Ion Vasile 
(C.C.A.).

------•------

Să nu se creieze iluzii, 
ci să se ia măsuri practice 

pentru încetarea 
experiențelor atomice!

LOSDRA 10 (Agerpres). — 
F.4SS transmite: Recent Subco- 
- reftl Comisiei OJJ.U. pentru 
dezarmare a discutat din nou 

pentru încetarea expe- 
.f-.re.or cu arma atomică și cu 

k.dn>gen. La 6 mai, reprezentan
tul Angliei, Noble, a prezentat 
babconuletului un memorandum 
.n problema exploziilor nucleare 
experimentale în care guvernul 
er-^ez se referă la propunerea 

!d de Canada. Norvegia 
șz Japor.-.a privind înregistrarea 
acestor explozii,

k. .4. Zorin, reprezentantul so- 
z-.etzc, a analizat critic această 
pr . punere.

V. .4. Zorin a subliniat că ln- 
rtgMrarea experiențelor ar con
st :ui de iapț o legiferare a ex- 

și a cursei inormâri- 
!or ai: mice și a amintii in acea
stă ordine de idei observațiile 
triL-zitolul țuste făcute la ultima 
ședință a Adundru Generale de 
rtorezenlantu: Indiei, care a ară
tat câ ir.regLSira,ej exploziilor 
atomice le-ar asigura un fel de 
Spr.pn moraL

încetarea experiențelor, a spus 
in contim^jre V’. A. Zcrin, de
pinde in prezent numai de cele- 
la.te două puteri care posedă 
arma atomied — Statele Unite și 
Anglia — deoarece unul d.n state 
.*□. g pvscdh. arma atomică—Uniu
nea Sovietică — a declarat câ 
este gata sâ treacă la încetarea | 
experierțeior.

Uniune^ Sovietică a declarat 
deja că, in scopul realizării unui 
acord cit mai grabnic cu privire 
la încetarea totală a experiențe
lor cu arma atomică și cu hidro
gen este geta sâ ia o măsură 
inițială ca încete rea temporară a 1 
acestor experiențe pe un termen ; 
anumit fixat ptin acord.

viitorului tinerei generații.

LUIGI PINTOR 
corespondentul „Scînteii 

neretului* la Roma
ti-

Alte știri
★ Stațiile noastre de radio vor 

transmite duminică 12 mai cu în
cepere din jurul, orei 18 repriza 
a doua a meciului de fotbal din
tre echipele Progresul București 
și Știința Timișoara, care va avea 
loc pe stadionul 23 August în 
cadrul „Cupei Primăverii". Trans
misia se va face pe programul I.

★ Vineri dimineața a părăsit 
Capitala plecind cu avionul în 
Italia echipa reprezentativă de 
baschet a tineretului din R.P.R. 
Baschetbaliștii romîni vor intllni 
duminică în orașul Gorizia echipa 
selecționată a tineretului din 
Italia. La 14 mai echipa tinerilor 
sportivi din țara noastră va sus
ține o nouă întîlnire în compania 
echipei orașului Gorizia (tineret).

Lotul sportivilor romîni cuprin
de printre alții pe Mihai Albu, 
Liviu Buzan, Valeriu Pruncu, 
Constantin Paraschivescv, Ion 
Borcescu.

★ în localitatea Radm s-a des
fășurat joi seara întilnirea inter
națională de lupte libere dintre 
echipele selecționate ale orașelor 
București și Varșovia, Meciul a 
luat sflrșit cu un rezultat de ega
litate : 4—4. Astăzi la Varșovia 
cele două echipe se vor întîlni in
tr-un meci revanșă.

★ Echipa selecționată de fotbal 
a R P. Ungare alcătuită din ju
cători ai cluburilor din provincie, 
care întreprinde un turneu în 
R.P. Polonă a susținut Ta Wro
claw o întîlnire în compania re
prezentativei secunde a R. P. 
Polone. Fotbaliștii maghiari au 
obținut victoria cu scorul de 3—1.
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Libertăți americane
Boxerul Ralph Dupas trebuia 

sâ susțină la New-Orleans un meci 
cu francezul Chiocca. Cum împo
triva lui Dupas exista o rec Iama ție 
adresată uneia din numeroasele 
comisiuni senatoriale conform că
reia boxerul ar fi fiul unor ne
gri — in pofida pielei sale albe 
— meciul nu a putut avea loc-A- 
ceasta pentru că legiie statului 
Luisiana interzic întrecerile între 
sportivi de culori diferite. Spre 
furia managerului său, care pierde 
astfel o afacere bună, Dupas va 
trebui să susțină meciul la Paris 
sau în altă parte.

Cum va arăta Pekinul în viitor
Deunăzi, ziarul ,.BeițzinJîbao“ 

a publicat un interesant articol 
intitulat: „Cum va arăta Pekinul 
in viitor-. Ziarul ne informează 
câ s-a elaborat un proiect initial 
al planului general de reconstruc
ție a Pekinului, potrivit căruța, 
intr-un timp relativ scurt, capi
tala Chinei va deveni unul din 
cele mai mari și cele mai frumoa
se orașe din lume, un oraș in
dustrial modern și un important 
centru cultural, științific. Viito
rul Pekin va fi dc 9—10 ori mai 
mare decit cel de astăzi. Pe o 
rază de 25—50 km. în jurul ora
șului se vor construi peste 30 de 
așezări urbane diferite.

«tli JEUNESSE 
Sdl* PAIX;

V

Vechiul oraș va fi cartierul 
central a! capitalei. Instituțiile 
centrale de stat vor fi instalate 
in clădirile care se vor construi 
în jurul pielii Tian-Anmin și 
de-a lungul principalelor străzi 
din centrul orașului. Străzile Pe
kinului vor fi lărgite. De o parte 
și de alta a străzii Ciananțze se 
vor construi clădiri cu 8—9 etaje 
Din centrul orașului vor pleca In 
direcții diferite 18 străzi princi
pale.

In afară de rîulu! Iun-
dinhe, orașul va fi stră
bătut și de apele rîurilor Cean. 
balhe, Luanhe și chiar ale fluviu
lui Huanho. Pekinul va deveni 
port fluvial și maritim.

La realizarea proiectului pla
nului de reconstrucție a orașului 
Pekin, scrie ziarul, proiectanții și 
arhitecții chinezi au fost ajutați 
de specialiști sovietici.

Arta rominească 
peste

PRAGA. — La 9 mai orches
tra filarmonică din Brno a dat 
un concert în cadrul festivalului 
muzical intitulat „Muzica în luna 
mai". Concertul a fost condus de 
dirijorul romîn Constantin Sil
vestri.

★

Epave
Der

La Waziers, tinerii își afirmă cu tărie voința de a impune 
încetarea focului în Algeria

După cum anunță ziarul 
Mittag", luna viitoare flota ma
ritimă vest-germană va fi dotată 
cu primele două submarine care 
făceau parte in trecut din flota 
maritimă militară hitleristă.

Sfirșitul celui de.al doilea război 
mondial a transformat aceste 
submarine în niște jalnice epave 
ale Mării Baltice.

Cu cîteva luni în urmă, ele au 
fost scoase insă la suprafață și 
în prezent sînt refăcute pe șan
tierul naval din Kiel.

Sînt oare singurele epave scoa
se la suprafață ? Nu ! Și alte re
licve hitleriste ca: Speidel, Cana
ris, Doenitz, Kesselring, au mai 
fost scoase la lumină.

Reconstituiri zadarnice! Epave
le sînt epave, pînă la urmă tot 
Ia fund vor ajunge.

O comedie incomodă

BRUXELLES. — în seara zi
lei de 8 mai a.c., sub auspiciile 
Asociației de prietenie belgo- 
romine a avut loc in sala .Ate
lier** din Bruxelles un concert de 
muzică rominească contempo
rană. Și-au dat concursul: pia
nista Paulette Stevens, pianistul 
Jean Middeleer, tenorul Frederic 
Anspach, precum și comis tul 
Georges Carael și violonistul 
Jose Pingen,

La sfirșitul lunii aprilie, la Roma s-a întimplat un fapt nemai- 
întîlnit de peste 30 de ani, din vremurile de ofensivă a fascismului. 
In timp ce la teatrul „Servi" se juca versiunea scenică a filmului 
„Hoții in paradis", agenți ai politiei au pătruns în sală, au sus
pendat spectacolul, au evacuat spectatorii în ciuda protestelor celor 
prezenți la spectacol. Acest act samavolnic al poliției, făcut fără 
nici un ordin scris6 și fără vreo motivare serioasă, a stirnit indig
narea oamenilor de artă italieni și a iubitorilor de teatru. Comedia 
cunoscutului dramaturg și actor Eduardo de Filippo, care biciuiește 
moravurile burgheziei italiene, fusese aprobată în prealabil de cen
zură și căpătase autorizația de reprezentare a organelor de resort. 
Cu toate acestea poliția a suspendat spectacolul. La început poli
ția și-a motivat acțiunea prin așa zisa „imoralitate" a piesei. După 
cîteva ore motivul a fost schimbat: deoarece sala aparține unei 
parohii, teatrul trebuie să aibă autorizație de funcționare din par
tea Vaticanului. Cauzele reale sînt însă succesul piesei lui de 
Filippo și faptul că caracterul progresist al piesei și al teatrului nu 
putea fi pe placul cercurilor guvernamentale și al poliției. Come
dia lui de Filippo s-a dovedit incomodă și drept urmare în locul 
hoților, în paradisul teatral a năvălit poliția, ceea ce — pot spune 
malițioșii — constitue doar o diferență pur formali-

Se transmiie din :
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PARIS. — La cel de al 10-lea 
festival internațional de cinema
tografie de la Cannes a fost pre
zentat filmul rominesc „Moara 
cu noroc".

Filmul a avut un mare suc
ces și după cum relatează 
corespondentul agenției France 
Presse, spectatorii și juriul au a 
preciat atit jocul actorilor cit și 
realizarea tehnică a acestui film. 
Numeroși spectatori. între care 
cineaști din cele mai diferite țări 
și-au exprimat părerea că filmul 
„Moara cu noroc" este o mărtu
rie a progreselor remarcabile rea- 
lizate de cinematografia romină 
in ultimii ani.

MOSCOVA. — La 10 mai N. S. 
Hrușciov, prim secretar al C.C. 
al P.C U.S., l-a primit pe Turner 
Catledge, redactor șef al ziaru
lui „New York Times' care se 
află in U.R.S.S. și a avut cu el 
o convorbire.

BUDAPESTA. La 10 mai au 
fost executați la Budapesta, in 
urma sentinței pronunțate de 
Curtea Supremă a R-P- Ungare, 
doi conducători ai bandei de con
trarevoluționari a lui Jozsef Du
das, banda numită ..vlnători 
de capete".

MOSCOVA. La 10 mai a pă
răsit Moscova plecind pe calea 
aerului la Praga, delegația parla
mentară a Ceylonului, care a vi
zitat Uniunea Sovietică timp de 
peste două săptămini.

LONDRA. In după amiaza zi
lei de 9 mai primul ministru al 
Angliei MacMillan s-a înapoiat 
la Londra venind de la Bonn

unde a dus tratative cu cancela
rul Adenauer.

HANCIJOU 10. Delegația Ma
rii Adunări Na(ionale a R.P.R. 
care vizitează China la invitația 
Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari, 
după o vizită făcută in mai mul
te orașe se află acum la Hand- 
jou.
„Vineri dimineața delegația a 

părăsit Hancijou pe calea aeru
lui plecind la Canton.

CAIRO. Știri sosite din Am
man arată că în Iordania conti
nuă arestările in rîndurile patrio- 
(ilor. Hafez Abdel Hadim, direc
torul postului de radio din Ram- 
lah, a fost arestat. De asemenea 
au fost întemnițați numeroși pa
triot în orașul Jericho. Numeroși 
funcționari de stat refuză să se 
prezinte la serviciu th semn de 
protest împotriva terorii poliție, 
nești.
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