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Pe urmele primăverii
p r t n Bărăgan

Cititorul tfl poate a- 
minți că anul trecut zia
rul nostru a publicat un 
amplu reportaj despre 
străduințele tinerilor co
lectiviști de la Căzănești 
pentru ob finer ea unei re
colte bogate. Același ti
neret entuziast ne oferă 
acum, tn campania agri
colă de primăvară, fapte 
demne de laudă.

— Cu ce vă ocupați ? l-am În
trebat pe Stancu Oprea, tlnărul 
președinte al gospodăriei.

— Stăm !
— Stat! bine?
...Da, stau bine. De aproape 

două săptămlni au terminat ară
turile și insăminfările din epoca 
intîia. Ca să se apuce de lucrări
le din epoca a doua e prea de
vreme. Situafia e de-a dreptul 
strălucită. De tapt, tineretului i 
se poate atribui in bună parte 
succesul acesta.

Primul spectacol 
a! Teatrului de păpuși din Moscova

Miepcuri seara a avut loc la 
Teatrul C.C.S. din Capitală pri
mul spectacol dat de renumitul 
Teatru central de păpuși din 
Moscova, condus de Serghei O- 
brazțov, artist al poporului din 
U.R.S.S. tn cadrul turneului pe 
care ti întreprinde tn țara noas
tră. Cu acest prilej a fost pre
zentată parodia „Un concert ne
obișnuit” după un scenariu de 
Serghei Obrazțov.

La spectacol au asistat perso- 
I nalități ale vieții culturale, artiști 
’ de frunte ai teatrelor din Capi

tală, ziariști, precum și un nume
ros public.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Virtuozitatea interpreților, pă
pușile create la un înalt nivel 
artistic, tema satirică de actua
litate au asigurat succesul spec
tacolului.

La sfîrșitul spectacolului, pu
blicul a făcut o caldă manifesta
ție de simpatie artistului poporu
lui Serghei Obraztov și colectivu
lui său care au ieșit la rampă. 
Solilor artei sovietice li s-a ofe
rit buchete de flori.

In numele oamenilor de artă și 
al publicului bucureștean scriito
rul Marcel Breslașu a mulțumit 
artiștilor sovietici pentru frumo
sul spectacol pe care l-au oferit.

A răspuns Serghei Obraztov

— De anul trecut pină acum 
s-au mai făcut pe la noi schim
bări.. Erau numai două echipe 
de tineret Avem astăzi patru — 
mi-a declarat președintele.

Am cerut să-tni vorbească mai 
mult despre echipele de tineret 

— Uite, începu președintele, a- 
nut trecut, in două brigăzi de 
cimp am avut cite o echipă de 
tineri. Echipele acestea au luat 
naștere din dorința tinerilor co
lectiviști. Ei au spus așa : „Vrem 
să dovedim că. lucrind după un 
sistem la care ne-am gindit noi, 
treaba va merge mult mai bine. 
Dorim mult ca noi, tineretul 
să luăm In primire atelajele 
brigăzii, pe bază de inventar. Le 
luăm la 1 ianuarie și le predăm 
la 30 decembrie. Răspundem pen
tru ele cu capul. Vom face treabă 
bună cum nu se mai află la 
noi. Vrem să arătăm că orga
nizația noastră U. T. M. este în 
stare de acțiuni precise și direct 
In sprijinul gospodăriei*.

S-au înființat două echipe și 
tot anul s-a vorbit numai des
pre ele. întotdeauna au fost in 
frunte. Așa că anul acesta, la o 
adunare generală U.T.M., s-a ri
dicat Nicolae Paraschiv și a 

Eu cred că ar trebui să 
ființă cite o echipă de tine- 
șl In celelalte două brigăzi 

cimp*.
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In vizită de amiciție
O căruță la care erau tnhă- 

'' mâți doi bidivii îndrăciți, sfo-
< răind de parcă simțiseră lupul, 
'' alerga pe drumul înghețat și 
<1 gloduros, „tocind" sonor și saca-

dat. Satul Diocheți rămăsese 
• în urmă. Căruța, în care ședeau
< tăcuți niște oameni încotoșmă- 
1 nați ca de iarnă, a intrat pe una

din ulițele satului vecin, Strău- 
ani. A străbătut satul într-o 

' goană nebună, ca un echipaj de 
nuntă și s-a oprit în fața sfatu- 

’ lui popular. Prinprejur era 
’ lume : bărbați, femei și copii. 
. I Din căruță au coborît patru oa- 
a meni. Păreau a fi orășeni: îm- 
,ț brăcați cu paltoane noi, cum- 
a parate „de gata", cu cisme bil- 
j gher strălucitor văcsuite și cu 
a căciuli barosane de astrahan.

Printre cei adunați a trecut un 
fior de curiozitate:

’' — Cine-s ăștia ?
j Cineva i-a recunoscut însă. 
ți — Iș din Diocheți, din co- 
p lectică. Uite-l pe nea loniță, 

pe Mihalache... Au venit 
in propagandă. Da-s înțoliți 

P bre, ca niște boieri.
Cei patru au salutat lumea șl 

au intrat la sfat. Aici au stat 
? de vorbă cu niște tovarăși de 

la raion, care știau pe semne de 
a venirea lor. Și pe 
a plecat prin sat.

vreo cîteva. case.
La o casă, 

cam lălîu, care
după ceafă a silă, mormăi în-

I' tr~o doară: 
0 — Nu vrea, bre, nevasta.
f — Da* de ce nu vrea?

o

•>

Incintă nespus podoaba 
Imaculată a pomilor înflo
riți, mirosul lor de cruditate, 
îmbătător, de primăvară.

Intre aceștia și vtrsta fra 
gedel adolescente există 
parcă strlnsă înrudire. O su
gerează și imaginea alătura-

D. F. DUMITRU

urmă 
Au

au
mers la
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bărbat 
scărpina

ficați-vă cunoș-

cursul nostru

Întitulat „Verl-

— Iaca, nu vrea. li amarnică 
rău. N-o scofi cu ea la capăt.

— Chiam-o încoace.
— Nu-i acasă. S-o dus pe la 
cumătră.
De după perdea, acoperii

nifel de frunzele verzi ale unei 
mușcate înflorite, se zărea insă 
capul femeii care iscodea

Au plecat spre sfat. Aici au 
stat de vorbă cu oamenii mai 
in tihnă, ca la o clacă.

— Uite bre, așa și-așa, le-a 
vorbit Ptsu. Eu am luat cin zeci 
de mii, bașca bucate de-ale 
gurii. Am în casă de toate, co
piii sînt îmbrăcați bine, am luat 
mobilă...

Mihalache le-a spus și el 
despre alte lucruri șt pe urmă 
și-au strîns mîinile.

— 'mnevoastră faceți cum 
credeți. Noi am vrut să oă dăm 
un sfat, ca vecini.

— Mulțumim. Mai veniți pe 
la noi.

Apoi cei patru s-au suit tn 
căruță și-au plesnit biciul dea
supra cailor, care au pornit tn 
galop. Prin dreptul casei 
rumînului acela care se 
vâita de îndărătnicia nevestei, 
o femeie le făcu semn să o- 
prească. Veni lingă căruță și-l 
apucă pe loniță de pulpana 
paltonului.

— Bre, adevărat-U că al a- 
vut ctștig de cin zeci de mii la 
un an ?

— Pe de-asupra și bucate.
— Fă-ți cruce că nu spui 

minciună.

— Măi femeie, am părul alb. 
Îs om bătrin.

Femeia și-a pus o mină la 
falcă și-a rămas acolo in drum.

Peste viteza sâptămini in 
Străuani s-a înființat gospodă
ria colectivă. In timpul ședin
ței de inaugurare, o femeie a 
intrat in sală și a pus pe masa 
prezidiului cererea de înscrie
re. Toată lumea a aplaudat-o. 
Era femeia aceea de care se 
plingea bărbatul și care ieșise 
In calea căruței, în drum.

ION BĂIEȘU
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In cln»i»q iil«l de 1 Mai;

5940 metri forați Inițiatori îndrăzneți 1

pe an
PITEȘTI (de la 

corespondentul nos
tru). — Nu de mult, 
a avut loc la Pitești 
o consfătuire a pe
troliștilor fruntași in 
producție din regi
une. Cu acest pri
lej, colectivul Intre-

Valea
prinderii de foraj din 

Caselor a 
chemat la Întrecere, 
in cinstea zilei de 1 
Mai, pe muncitorii 
din industria petro
lului din întreaga 
țară. In chemarea 
lansată petroliștii 
din Valea Caselor 
s-au angajat să fo
reze pină la 1 Mai 
4.500 metri peste 
planul primului tri-, 
mestru și al lunii 
aprilie.

Pentru a spri- 
jlni îndeplinirea a- 
cestui angajament

conducerea Întreprin
derii a luat noi mă
suri tebnico-organi- 
zatorice care să per
mită folosirea intr-o 
mai mare măsură a 
sapelor cu role pen
tru structuri mol 
folosirea lignitului 
de Sărmășag in tra
tarea noroiului etc. 

Datorită măsurilor 
luate, precum și da
torită hotăririi cu 
care muncesc petro
liștii in întrecere 
pentru a-și Îndeplini 
angajamentul, s-a 
reușit să se înregis
treze viteze Înalte la 
fora|. Numai pe lu
na martie viteza co
mercială la forajul 
de explorare a fost 
depășită cu 1590 me
tri granic. Depășind 
viteza comercială de 
foraj, petroliștii au

reușit să sape peste 
plan, de la începutul 
anului ptnă la 9 a- 
prilie, 5940 metri, 
deci cu 1440 metri 
mai mult decit pr» 
vederile angajamen
tului luat în cinstea 
zilei de 1 Mai.

La indeplinirea și 
depășirea angaja
mentului s-au evi
dențiat in mod deo
sebit brigăzile con
duse de tov. Timofte 
Prunache, laureat al 
Premiului de stat, 
care studiază acum 
metodele de foraj 
rapid și cu apă, Ni- 
colae Cărnaru și tî- 
nărnl Gheorghe Ni- 
țoi care, fort nd la 
sonda 698, a obținut 
tn primele opt zile 
ale lunii aprilie o 
depășire de 130 la 
sută.

Succesele
muncitorilor forestieri

De la 6 aprilie exploatările fo
restiere din Regiunea Autono
mă Maghiară lucrează tn con
tul lunii mai. îndeplinind cu 
mult înainte de termen angaja
mentele luate în cinstea zilei de 
1 Mai, muncitorii au dat peste 
planul primului trimestru 28.000 
mc. bușteni de rășinoase, 36.800

mc. bușteni de fag, 1.400 mc. 
lemn de mină, 1.200 mc. lemn 
pentru celuloză, 41.900 m. steri 
lemn de foc și alt material lem
nos. I.F.E.T. Miercurea Ciuc este 
in fruntea Întrecerii cu 10.600 mc. 
bușteni rășinoase, mari cantități 
de lemn de mină, lemn pentru 
celuloză și altele date peste plan.

Printre acțiunile întreprinse de 
Comitetul regional U.T.M. Bacău 
in întimpinarea Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților 
care va avea loc în acest an la 
Moscova, o mare importanță are 
extinderea inițiativei tineretului de 
la „ProgresuT'-Brăila intr-un nu
măr de 15 întreprinderi din re
giune.

Pornind de la necesitatea edifi
cării cit mai depline a tinerilor 
din aceste unități asupra acțiunilor 
care sint necesare în lupta pentru 
realizarea de economii, ca și asu
pra conținutului chemării rSă reali
zăm economii egale cu prețul do 
cost al unor importante produse 
finite !*, biroul comitetului regio
nal U.T.M. a organizat un schimb 
de experiență.

Și iată-i pe secretarii comitete
lor U.T.M., reprezentanții comite, 
tclor de întreprindere și ai servi
ciilor de contabilitate din 15 între
prinderi — oaspeții tinerilor de la 
IA1.S.-Roman.

Tinerele gazde s-au străduit să 
împărtășească prietenilor veniți în 
vizită experiența dobîndită de în
treprinderea lor în lupta pentru 
economii.

Referatele prezentate de comite
tul U.T.M. și de serviciul canta
bilității au înfățișat metode intere
sante.

...încă de Ia începutul lunii oc
tombrie a anului trecut, tinerii de 
la I.M.S.- Roman s-au hotărît să 
se alăture și ei acțiunii pentru 
economisirea de mijloace materia
le și forță de muncă, acțiune Ini
țiată de tinerii de Ia „Progresul *.

Comitetul U.T.M. a luat o serie 
de măsuri în vederea sprijinirii 
tinerilor economi.

Mai întii s-au organizat la 
locurile de muncă discuții cu ti
nerii asupra posibilităților practice 
de obținere a economiilor. La a- 
ceste dezbateri au participat tehni
cieni, maiștri, contabili, care au 
dat sfaturi folositoare pentru iden-

tificarea surselor locale de econo
mii și valorificarea lor.

Paralel cu această acțiune, au 
fost reorganizate o serie de bri
găzi de tineret ca și cele două pos
turi do control din sectoarele I 
fi IL

Serviciul contabilității nu a in- 
tirziat să-și îndeplinească rolul. El 
a deschis un număr de 65 conturi

.Să realizăm economii ] 
egale cu prejul de cost] 

al unor importante ] 
produse finitei*

de economii, și a stabilit procedeul 
prin care să se facă urmărirea și 
înregistrarea contabilă a econo
miilor.

Organizațiile de secție U.T.M. 
au început să analizeze, in cadrul 
unor adunări deschise, participarea 
tinerilor la lupta pentru economii, 
generalizind cu acest prilej expe
riența dobîndită de fruntași.

Pentru ultimul trimestru al anu
lui trecut, tinerii de la I.M.S.-Ro- 
man își propuseseră să realizeze 
economii echivalente cu prețul de 
cost a 226 chiulase de tractor 
K.D. Ei și.au depășit angajamen- 
tul, egalindu-și economiile cu pre
țul de cost a 317 chiulase.

De atunci au trecut însă trei 
luni de zile. In acest răstimp ti
nerii economi și-au intensificat și 
mai mult activitatea lor în vede
rea combaterii risipei, a reducerii 
consumului de materje primă, scu
le, materiale auxiliare, combusti
bil și lubrefianți.

In cinstea Festivalului Mondial
al Tineretului și Studenților de lat--------
Moscova tinerii s-au angajat să 
realizeze economii egale cu prețul 
de cost a 665 chiulase K.D. Pînă 
acum au fost realizate, in cadrul

acestui angajament economii egale 
cu costul a 402 chiulase K.D.

Printre sutele de tineri metalur- 
giști de la Roman se află numeroși 
autori ai unor inițiative îndrăznețe, 
care au adus o importantă contri
buție la realizarea economiilor.

Strungarii din brigăzile conduse 
de utemiștii Constantin Sava și 
Constantin Lupu lucrează la strun- 
jirea unor cilindri pentru tractoa
rele K.D. Acestor tineri le crește 

-inima de bucurie cind văd că de 
la strungurile lor pleacă cilindri 
buni. Uneori se întîmplă însă ca, 
din pricina unor porozități din 
turnare și care nu pot fi des
coperite decît în cursul prelucră
rii mecanice, cilindrii să fie dați la 
rebut Acest fapt i-a pus pe gînduri 
pe tinerii strungari. Piesele raba
tate nu erau puține. Unuia i-a ve
nit însă în minte ideea transformă
rii acestora in cilindri pentru auto
camioanele „ZIS". Aceștia an un 
diametru exterior mai mic, ceea ce 
permite înlăturarea porilor printr-o 
operație de strunjire.

După părerea noastră, dacă re
butul a survenit în cadrul acele
iași întreprinderi, și el depășește 
firocentul admis, recondiționarea 
ui nu poate fi considerată drept 

o economie, ci doar ca o recupe
rare parțială a pierderii suferite. 
Recuperarea rebuturilor aflate sub 
normativ — aceasta oferă însă o 
sursă de economii reale.

Cele două brigăzi de tineri strun
gari an reușit să înregistreze ast
fel economii însemnate.

ION ȘINCA 
corespondentul „Scinteii tine

retului" pentru regiunea Bacău

Azi începe

i Interviu cu tinerii interpret!
ai filmului „S-a întîmplat pe stradă"

IL mai țineți mihte pe ti
nerii protagoniști ai filmului 
bulgar „S-a întîmplat pe stra
dă” care va plăcut atît de 
mult ? Am avut ocazia să mă 
lntîlnesc cu ei într-o călătorie 
pe care am făcut-o în R.P. 
Bulgaria, și am profitat de o. 
cazie pentru a le lua un inter
viu.

Totul s-a produs cît se poa
te de simplu, deși mă aflam 
în fața a doi laureat! al pre
miului „Gheorghi Dimitrov”. 
Parcă-i văd și acum pe prie
tenii bulgari: Lambrinova — 
micuță, plină de. gingășie și 
seninătate; Karamitev înalt, 
bine legat, cu ochi ageri și 
priviri pătrunzătoare.

M.au primit bucuroși și dis
cuția noastră s-a închegat re
pede...

— V-aș ruga mal tnttl clteva 
cuvinte despre începutul carierei 
dvs. artistice.

— încă de mică m-a atras mu. 
zică și în mod firesc m-am în
scris la Conservatorul din Sofia, 
pe care l-am absolvit tn 1949. In 
același an am fost angajată la 
Teatrul de Operetă din Sofia, 
unde spre marea mea satisfacție 
am debutat In opereta „Liliacul" 
— rolul Adelei.

Mi se pare însă că cel mai mult

vi Interesează activi
tatea mea ca artistă 
de cinema. Aș putea 
spune că am urcat pe 
platoul cinematografic 
numai printr-o împre
jurare fericită. Din 
cele 30 de participan
te la concurs eu 
fost aleasă ca i 
preta a rolului 
thei din filmul 
luționar „Calin 
turul4*. Atribui i 
tul meu cinematogra
fic unui, să-i zicem 
noroc, căci fiind foar

te timidă, tocmai cînd eram
fie punctul de a dezerta de 
a probe, gîndind că nu

voi putea face față, regizorul
a hotărît să râmîn. Peste 2—3 
ani avea să-ml revină rolul labo
rantei Katerina din filmul pentru 
tineret „S-a întîmplat pe stradă”.

Să-I ascultăm acum și pe Ka
ramitev, partenerul ei din acest 
film.

— Gtndul de a deveni artist a 
încolțit in mine încă de cind eram 
pe băncile gimnaziului. Pentru 
a deveni actor a trebuit însă să 
lupt „puțin” cu viața. După eli
berarea din armată m-am intprs 
în orașul meu natal, Burgaz. uude 
am muncit mai întii în port, apoi 
într-o tipografie, mereu însă cu 
gîndul la teatru și la film. In 
tddmna anutuî 1945, cu o legătu
rică in mină, am luat drumul So
fiei, spre Școala de teatru.

Mi-amintesc totul cu de.amă- 
nuntul. Capitala era într-o stare 
de plins; bombardamentele prici- 
nuiseră pierderi mari, școala n-a- 
vea internat. Am răzbit totuși, 
am dat examenul și nu-mi a- 
mintesc să fi oftat vreodată 
mai ușurat ca la afișarea rezul
tatelor, cînd, printre cei admiși, 
figuram și eu...

După absolvirea Școlii de tea
tru ftzi Academia Teatrală) am 
fost luat la Teatrul Național din

i im 
Inter- 
Edit- 
revo- 
Vul- 

debu-

Sofia, unde joc și în prezent. Ca 
și colegii mei am făcut tnttl du
blură, apoi am primit roluri din ce 
tn ce mai bune. Primele aplauze 
le.am cules pe cînd jucam în pie
sele „Cum vă place" și „Cei din 
Verona" de Shakespeare... Azi 
joc rolul lui Romeo din renumita 
dramă a aceluiași clasic.

Intrarea mea în rîndul artiști
lor de cinema își are începutul cu 
6—7 ani în urmă. Filmul în care 
am debutat era închinat eroismu
lui muncii tinerilor brigadieri de 
pe șantierele naționale ale tinere
tului. In „Zori deasupra patriei" 
aveam rolul lui Velizarov. Am ju
cat apoi în „Pămîntul nostru" — 
care are aceeași temă ca și filmul 
rominesc „Alarmă In munți” — 
avtnd un rol asemănător cu cel al 
prietenului meu Emanoil Petruț.

— După cum se vede activitatea 
dumneavoastră Se desfășoară pe 
două laturi; m-ar interesa totuși 
care dintre rolurile pe care le-aji 
interpretat v.au plăcut mai mult, 
cele de teatru, sau cele de ci
nema ?

— Eu, reluă Lambrinova, am 
impresia că o să vă cam deza
măgesc. Dacă țineți însă, vă 
Spun că, *în ciuda faptului că am 
repurtat un oarecare succes în 
film, pentru mine opereta este 
viata.

Aceasta nu înseamnă că n-am 
încercat’ să dau tot ce e mai bun 
din mine în filmul „S-a întîmțdat 
pe stradă". Menirea tinerei la
borante Katerina Kovateșva de a 
reeduca un tinăr - cinstit și har
nic, care era aproape de prăpas
tie, m-a pasionat profund. Nu 
știu dacă am izbutit întocmai, 
dar am făcut în film ceea ce aș 
fi făcut și tn viată, trecînd peste 
prejudecățile mic burgheze. Dacă
am avut un succes trebuie însă 
să-i mulțumesc partenerului 
meu..

Și partenerul o întrerupse :
— Să lăsăm modestia. E vor

ba de succesul tău Și acum să

vă mărturisesc că Iu
besc deopotrivă afît 
teatrul, cit și cinema
tograful. Țin tot atît 
de mult și la Romeo, 
ca și Ia Ferhad — 
eroul principal din fil
mul „Legenda dra
gostei", după scena
riul lui Nazim Hik- 
nțet, o producție a stu- 

, diourilor ceho-bulgare, 
care s-a turnat de cu- 
rînd.

Cît privește rolul
șoferului din „Ș-a

„Cursa Scînteii*
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Mă bucur că am prilejul să 
mulțumesc tineretului romin pen
tru felicitările trimise cu ocazia 
vizionării filmului -S-a intimplat 
pe stradă'*.

Tuturor prietenilor romîni le 
trimit un salut călduros, sincer 
și frățesc.

APOSTOL KARAMITEV

întimplat pe stradă" am mun
cit să aduc pe ecran proble
me din viata nouă a tineretului 
nostru. Și pentru aceasta n-am 
făcut altceva decit să reiau 
crtmpeie din propria-mi viață. In 
rolul acesta m-am confundat de-a 
dreptul cu eroul meu. Lupta lui 
pentru dragoste și viață -— e 
iupta mea. Ca și Mișka și multi 
alți tineri cinstiți de - la noi, eu 
Însumi am. luptat cu greutățile 
vieții și am învins. Nu văd cum 
eu, fiul unui hamal din portul 
Burgaz, eu muncitorul tipograf, 
aș fi putut ajunge artistul de azi 
in alte condiții decit cele create 
în republica noastră populară.

— N-aș vrea să încheiem fără 
să-mi vorbift și despre munca și 
perspectivele dumneavoastră de 
viitor...

Ca de obicei, începu tot Lam- 
brinova.

— înainte de a vorbi despre 
viitor, cite ceva despre prezent. 
Nu intenționez să-mi fac din 
asta o scuză, dar o asemenea 
sarcină cum am eu acum— ai 
doilea copilaș al meu, Ivan, tm-

I. STANCULE3CU

Astăzi Ia ora 11, din Piața U- 
niversității se va da plecarea 
festivă in cea de a X.a ediție a 
tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Scinteii**. Cei mal tuni 
cicliști din țara noastră, in nu
măr de aproape 80 împreună cu 
o echipă puternică sosită din 
R. P. Bulgaria vor lua startul în 
prima etapă București-Orașul 
Stalin. La ediția din acest an a 
cursei vor participa membrii lo
tului R.P.R. în frunte cu C. Du
mitrescu, C. Șandru, N. Maxim, 
Șt. Poreceanu, L. Zanoni, R. 
Schuster. Asociațiile sportive ali
niază la start de asemenea for
mații redutabile și bine pregătite 
alcătuite din rutieri capabili de 
mari surprize.

Din echipa bulgară fac parte 
alergători consacrați cum sint: 
Kiril llîev. Liuben Gheorghiev, 
Hristo Lalev și Nikola Fillpov. 
Vor fi prezenți șl patru cicliști 
tineri care participă pentru prima 
oară la o cursă Internațională.

Ediția a X-a a „Cursei Scin
teii" se va desfășura pe un tra
seu în lungime de 623 km. îm
părțit în patru etape după cum 
urmează: etapa l-a: 11 aprilie: 
București-Orașul Stalin (166 km); 
etapa II-a: 12 aprilie: Orașul 
Stalin-Sibiu (145 km); etapa 
II l-a : 13 aprilie : Sibiu-Ora, ui 
Stalin (140 km) ; etapa IV.a : 14 
aprilie: Orașul Stalln-București 
(172 km). SOSIREA IN ULTI
MA ETAPA VA AVEA LOC 
DUMINICA IN JURUL OREI 
16,40 PE STADIONUL „23 AU
GUST* ȘI VA FI TRANSMISA 
LA TELEVIZIUNE.

Numeroase premii oferite de 
organizatori, alte organe și insti
tuții de presă printre care și 
„Scînteia tineretului** precum șl 
de întreprinderi din București șl 
de pe traseul cursei vor răsplăti 
eforturile cicliștilor.

Startul oficial tn prima etapă 
se va da Ia ora 12 din 

Scinteii.
Pîat*.
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U.T.M. și ale Asociațiilor

Informări

PIN VIATA 
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Din experiența organiza
țiilor U.T.M. din centrul 
universitar Timișoara în 
organizarea TIMPULUI 

LIBER al studenților educative, entuziaste
Au înflorit pomii, cimp urile au înverzit, gazonul sta

dioanelor e mai proaspăt ca oricînd. Zilele sînt mai lungi, se
rile mai înstelate; posibilitățile de excursie au crescut, iar 
pină la examene mai sînt totuși 6-7 săptămini. Luna aprilie e 
cel mai prielnic timp pentru ca studenții să-și petreacă din plin 
orele libere. O folosire cit mai judicioasă a timpului liber, or
ganizarea unor activități cultural-sportive care să antreneze 
întreaga masă a studenților din institute — iată una din 
obiectivele principale ale activității organizațiilor U.T.M. și 
ale Asociației Studenților in această perioadă.

In pagina de astăzi vă prezentăm dragi cititori, citeva arti
cole primite de la trimișii noștri speciali DOREL DORIAN și 
IOSIF SAVA în care sînt prezentate citeva din activitățile 
cultural-educative ale organizațiilor 
studenților din orașul Timișoara.

Cu prilejul vizitei studenților
la G. A. S. Banloc

Fișe pentru o nouă istorie 
a unui castel

[ r
I

In librărie i
— Volumul 14 al operelor J 

lui V. I. Lenin
— O riglă de calcul
— Cursul de „Istorie a j 

psihologiei" a acad. Mihail j

— „Opere" de M. Twain. ] 
—• Manualul inginerului]

mecanic. )
— Hîrtie de calc — iată j 

cîteva cuvinte pe care le poți ] 
auzi minut de minut în incin- J 
ta librăriei cu materiale spe- J 
dale pentru studenții timișo- j 
reni.

în orele libere, după termi- j 
narea cursurilor și orelor de j 
laborator, seminarillor și con-j 
sultațiilor, studenții institute- j 
lor de învățămint superior din j 
Timișoara trec pe la librăria I 
cu materiale studențești, sej 
interesează ce cursuri de spe- j 
cialitate au mai j

sosit, răsfoiesc 
ultimele noutăți 
literare, își com- 
plectează rechi
zitele

...A venit 1907. Noi am tras 
clopotele, am sunat din trompet 
și s-au strîns vre două sute su
flete... Au mers cu toții la cona
cul boieresc al lui Tlrnăveanu. A- 
colo am început a căra din pătu- 
le și din magazii tot ce găseam... 
Căram tovarăși, tot, că doar că- 
ram din munca noastră nu a lor. 
Și am dat foc la conac...** poves
tea într-una din serile trecute stu
denților politehnicieni Doiu Pe- 
trovici, fost cap de răscoală în 
1907, în comuna Horezu-Poienari, 
raionul Segareea.

Numai cei care au participat la 
întîlnirea dintre studenții politeh
nicii timișorene și Doiu Petrovici 
și Ilie Velicu, răsculați în 1907 în 
satele oltene, pot înțelege aten
ția cu care i-au ascultat și i-au 
înconjurat studenții pe reprezen
tanții celor care s-au răzvrătit în 
1907 împotriva nedreptei orîndu- 
iri burghezo-moșierești.

Mult timp după această întîl- 
nire cei aproape 2.000 de studenți 
discutau despre această reuniune, din institut, 
despre cuvintele secretarului or
ganizației de partid care le-a vor
bit despre cea de-a 50.a aniver
sare a răscoalelor din 1907, des
pre cele povestite de țărani.

Asemenea informări politice în 
care studenții se întîlnesc cu 
vechi luptători se bucură de un 
deosebit succes în rîndurile stu
denților politehnicii. In ultimul 
timp, sub î-ndrumarea organizației 
de partid, comitetul organizației
U. T.M. din institut a organizat o 
serie de informări politice care 
s-au bucurat de o participare nu
meroasă a studenților. Astfel, în 
cursul lunii februarie, în fața $tu. 
denților din diferite fatuități, pro
fesorii și șefii unor catedre de 
diferite specialități din institut ca
V. Gheorghiu, L Curea, Z. 
Gropșianu Gh. Ostrogovici etc. au 
vorbit studenților despre ce a da: 
regimul de democrație populară 
studenților din Timișoara precum 
și despre sarcinile care revin stu-

---o—

denților politehnicii pe drumul în
sușirii unei calificări superioare.

In prezent comitetul de secție 
pregătește o informare în care va 
fi prezentat un referat pe margi
nea unor cercetări întreprinse de 
doi tovarăși din cadrul catedrei 
de Istoria mișcării muncitorești. 
Tema : luptele antifasciste duse 
de studențimea democratică de la 
Școala politehnică din Timișoara 
în perioada 1930-1944. Acest refe
rat urmează să fie urmat de o 
discuție între studenții politehnicii 
cu vechi luptători antifasciști din 
Timișoara.

Alegînd teme cît mai interesan
te, antrenînd în activitatea de 
educare politică a studenților cele 
mai pregătite cadre din institut, 
organizația de bază U.T.M. a In
stitutului Politehnic a reușit să 
transforme informările politice în 
puternice mijloace de educare ide. 
ologică și politică a studenților

a) Pe zidul fostului 
castel al reginei, o in
scripție sobră prin con
ținut („Gospodăria a- 
gricolă de stat 30 
cembrie Banloc*1) 
cintă de aproape 
ani la înțelegerea 
lectică a istoriei.

b) Mii de hectare 
și-au schimbat proprie
tarul și inclusiv titula
tura. Copiii sub 15 ani 
fac un efort pentru a 
înțelege noțiunea de 
domeniu regal. în 
schimb, un puști de pa
tru ani ne-a spus că-i 
„al lui Arpad de la vi
te...".

De- 
in- 

zece 
dia-

loc de șarete aurite 
tractoare și rutiere, 
loc de majordomi 
țărani... N-am auzit 
nimeni plingindu.se 
ar fi murit romantica...

e) Un paznic bătrîn. 
invalid a vorbit unui 
grup de studenți de 
fosta cameră de tortură 
și de calul mecanic me
nit să păstreze silueta 
reginei. Apoi s-au vizi
tat fermele mlnjii, vi
țeii, purcelușii, și bo
bocii și toate bogățiile 
gospodăriei.

f) Barca reginei W 
odată plutea pe Inserat 
pe lacurile de la Ban
loc-Pescuș. O fată din 
anul IU s-a străduit 
să afle cantitatea 
-pește recoltată anual 
noua bază piscicolă 
acelorași lacuri.

g) In timpii specta
colului studențesc sala

. ® fost
neincăpâfaare. E drept, 
nimeni din cei prezenți 
nu participaseră la ba
lurile de pe vremuri... 
Dar, la fel de cert, ni
meni n.ar fi schimbat 
programul studențesc 
pe un bal regal. în ul
timă instanță o resta
bilire a

— Care vite?
•— Vitele noastre...
c) Există un (iou fi

resc, socialist, evident 
al Banlocului. O sută 
de viitori medici de la 
1 M.F. Timișoara au so
sit la gospodărie tn 
ziua de 7 aprilie oentru 
a prezenta un program > de festivități 
artistic tn fața săteni
lor și nimeni n-a fost 
surprins de eveniment, 
în ultimul timp a de
venit un fapt obișnuit.

d) în locul gustului 
stilat al vechilor așe
zări regale, gospodăria 
exaltă azi un iz practic, 
utilitarist. Concret, in

„Cît mai multe seri 
de neuitat...66

Intîlnirea studentelor cu solista SILVIA IVAN
„0 seară de odihnă' cu feres

trele larg deschise spre primă
vară; o seară, poate comun și 
modest denumită fără semnific 
cațli poetice: o seară — mai cu 
seamă fără antecedente și an
ticipări... Ca o neașteptată core
lație intre „simplul" și poate nu 
îndeajuns de expresivul „de 
neuitat”.

Pentru un imaginar statisti
cian sentimental, rătăcit, prin ab
surd. in rîndurile cărrunistelor ti
mișorene de la Institutul peda
gogic, seara de 4 aprilie ar fi în
semnat, aproape cert, sfirșitul 
carierei.

tn limitele aceleiași emoții, cu- 
primind insă toate gamele și 
tonalitatea ei, studentele gazde 
sorbeau cuvintele, gesturile, in
tențiile — tn ansamblu destăinu
irile — invitatei lor, Silvia Ivan, 
solistă a Operei de Stat din Ti
mișoara.

Nu mai puțin emoționată, poa
te, decit tn seara primei apariții 
pe scenă, artista Silvia Ivan și-a 
povestit viața sau, poate mai pro
priu. și-a retrăit-o.

Iar prietenele ei mai tinere, 
studentele gazde sincere și 
emoțive — au intrat neștiut, dar 
pe de-a-ntregui in „tot" devenind 
pentru citeva ore colege de școa
lă ale Silviei Ivan, imaginare e- 
leve ale unui obișnuit internat, 
tn care acum aproape 20 de ani, 
„40 de fete dormeau îngrămădite 
intr-o încăpere In care uneori, 
iarna, și apa. îngheța in lighenele 
care înlocuiau spălătorul".

Rind pe riad, ca intr-o cutre
murător de adevărată poveste, 
studentele Institutului de peda
gogie afli cum cu ani in urmă

Silvia Ivan ca ttnără învățătoare, 
a pornii pe drumurile Maramure
șului, prin sate fără școli, uitate 
de orice bucurii. Pe neașteptate 
un glas timid întrerupe firul po
vestirii, îndrăznind să întrebe 
despre visurile și năzuințele de 
pe atunci ale tinerei învățătoare.

Răspunsul vine simplu și sin
cer: „Pe atunci nu am visat... Nu 
am vrut să visez deși visurile, 
poate pasiunea, chemarea, me
nirea — mărturisește artista 
Silvia Ivan — nu mă părăsiseră, 
nu încetaseră să mă frăminte, nu 
muriseră in colțul ascuns al su
fletului"

Odată cu trecerea anilor, ca o 
semnificativă biruință a unui 
manifest uman pentru adevărata 
pasiune, pentru marea chemare, 
in 1948 Silvia Ivan își termină 
conservatorul și devine solistă a 
Operei din Timișoara.

Au urmat a.poi întrebări, mul
te întrebări și răspunsuri despre 
mimică, despre trăirea rolului, 
despre etica actorului, despre 
Gilda din Rigoletto, despre Lak- 
me. Iar ca un răspuns romanțe
lor și doinei cintate de Silvia l~ 
van, studentele au încercat să 
răspundă dacă nu cu aceiași 
măiestrie in orice caz cu același 
entuziasm. Și pentru că frumosul 
justifică continuitatea, seara de 
4 aprilie petrecută la căminul de 
fete al Institutului pedagogic tre
buie să fie doar lin început. In- 
tilnirile de acest fel — emoțio
nante prin conținut și semnifica
ții — trebuie și pot să devină o 
tradiție intru petrecerea plăcută 
și instructivă a timpului liber.

Un îndemn: „cît mai multe 
seri de aprilie, sau de mai, seri 
de neuitat".
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automobilismul
MlllllllllllllMIIM^^

„Avem un automobil pe care Institutul ni-1 poate 
pune la dispoziție. Să creăm un cerc automobilistic' 
— așa a sunat acum citva timp propunerea făcută 
de unul din membrii Comitetului U.T.M. al Insti
tutului politehnic, intr-o adunare a organizației 
U.T.M.

Ideia constituirii unui cerc auto a fost primită 
cu deosebit entuziasm în întregul institut. S-a tre
cut de Îndată la fapte. A fost obținută aprobarea 
rectoratului, profesorii de la catedrele de speciali
tate au consimflt să țină cursurile de Inițiere în 
tainele minulrii motoarelor Peste cîteva zile cercul 
iși va deschide, in orele de seară, cursurile.

Conducerea Asociațiilor studenților a mai rămas 
să rezolve o singură problemă: Cercurile nu pot 
totuși avea mai mult de citeva zeci de membrii. 
Oare cine va putea intra in anul acesta? Desigur 
că numai cei mai buni la invățătură.

După încheierea lucrărilor sesiunii științifice, studenții Fa
cultății de electrotehnică au fost vizitați de muncitorii fruntași 
de la întreprinderea „Electro-Banat" cu care au petrecut o 
seară plină de voie bună;

In timpul liber cît mai multe

acțiuni
na din problemele de care se 

ocupă în permanență orga
nizațiile U.T.M. din institu

tele de învățămint superior din 
Timișoara este și organizarea atrac
tivi, educativă a timpului liber al 
studenților.

Institutele de îrrvițiorint supe
rior din țara noastră trebuie să 
creeze intelectuali es o înaltă for
mație intelectuală, armonios și 
multilateral dezvoltați, cu o înaltă 
ținută morală. Activitatea culturală 
și sportivă de masă face parte in
tegrantă din procesul de educare 
a viitorilor intelectuali.

Dintr-u început trebuie să sub
liniez faptul că activitatea cul
turală de masă înseamnă atrage
rea in această acțiune a majori
tății studenților institutului. Este 
clar pentru fiecare dintre noi că 
nu putem să ne mulțumim cu o 
muncă culturală desfășurată de 
exemplu de o echipă de teatru 
în care sînt antrenați 10—15 stu
denți. Anul II al Institutului de 
medicină a prezentat In fața stu
denților un frumos program artis
tic. La pregătirea și prezentarea 
acestui program au participat nu
mai 12—15 studenți. Studenții au 
petrecut o seară plăcută. Dar o 
putem numi aceasta activitate cul
turală de masă ? Desigur că nu.

Cred că munca culturală de 
masă începe de la constituirea 
unor ansambluri. Institutul politeh
nic de exemplu, ca de altfel toate 
celelalte institute din orașul Timi
șoara, are un cor de 130 de per
soane, o echipă de dansuri de 12 
perechi, o formație de estradă, o 
orchestră etc. Prin programele pre
zentate ansamblurile studențești 
participă la munca de educație a 
tuturor studenților institutului. O 
frumoasă activitate desfășoară și 
ansamblul Institutului Agronomic 
care de curind a prezentat în fața 
muncitorilor din G.A.S. Sînandrei 
un bogat program artistic.

Un rol însemnat în activitatea 
cultural-educativă îl au reuniunile 
tovărășești. Aceste reuniuni tre
buie să asigure o atmosferă caldă, 
prietenească între studenți și ti
nerii muncitori fruntași, invitați. 
Ele trebuie să ofere un prilej pen
tru schimb de păreri atît în do
meniul profesional cît și în cel 
obștesc. în această direcție 
putem cita reuniunea organizată de 
către studenții Facultății de me-

educativ—distractive!
câni că cu ocazia 
vizitei grupului 
de studenți de la 
Institutul de Căi 
Ferate din Bucu
rești.

RewnnrTfle organizate la Insti
tutul de "**■**■ cadrul cărora
s-as prezentat procrame ca: »Cs 
eptdeâseopul pna z&jerule Tre* 
tiacov* sau ciclul de oocfensțe 
«Nu numai mrdirwu* ul pro
gramul satiric -Din căasne și 
cantine", au contribuit dm pirn la 
petrecerea plăcută p edacatn ă a 
timpului libar.

de Arke Markus
secretar <1 Cmbî totului 

oră>eneic L.T K Tinrifoara

perior bu se acordă aunția cuve
nită literaturii. Organizațile U.T.M. 
nu s-au ocupat tn rufioentă mi
rară de popularizarea lucrărilor li
terare care pot contribui la ridi
carea conștiinței profesionale, ce
tățenești a studenților. Astfel se 
explică faptul că mulți studenți 
nu citesc în timpul anului nici o 
carte din literatura beletristică. 
O atenție deosebită trebuie acor
dată concursului „Iubiți cartea”. 
Organizațiile U.T.M. din facultăți 
trebuie să analizeze faptul că la 
concursul literar ghicitoare, orga
nizat în Timișoara în cadrul Săp- 
tămînii Mondiale a Tineretului, au 
participat un număr prea mic de 
studenți. Acest fapt iși găsește ex
plicația în slaba popularizare a 
concursului pe de o parte, iar pe 
de altă parte în lipsa de preocupare 
concretă, eficace, prin mijloace a- 
tractive, a organizațiilor U.T.M. 
pentru dezvoltarea orizontului cul
tural al studenților. Din acest 
punct de vedere trebuie să dăm 
o atenție deosebită combaterii 
tendinței negative de profilare uni
laterală manifestată la unii stu
denți și chiar cadre de conducere

Vorbind de activitate» spor
tivă pe care o desfășoară în 
timpul liber studenții timișo
reni, trebuie să spunem că de 
un deosebit succes s-a bucu
rat campionatul universitar, 
faza pe colectiv.

lată citeva rezultate obți
nute în Institutul politehnic 
unde au participat peste 1.200 
de studenți la competițiile de 
baschet, volei, fotbal și gim
nastică.

Volei finală — Fac. de 
Mecanică — Fac. Electroteh
nică 3—2 ; Baschet finală — 
Fac. de chimie — Fac. cons
trucții 62—42 ; Gimnastică — 
Băieți și Fete: 
Chimie.

In fotografia 
teți vedea un 
tr-unul din meciurile de bas
chet ale studenților timișoreni.

„La noi la I. M. F.“
Există un sentiment de mîndrie 

— dealtfel justificat — care nu 
se poate să nu-ți rețină atenția 
atunci cînd discuția cu membrii 
comitetului U.T.M. sau ai Consi
liului Asociației studenților de Ia 
Institutul medico-farmaceutic fie și 
accidental atinge problema activi
tății lor extraprofeșionale. Atunci, 
mai mult ca oricînd, asistentul 
Stoessel ca și studenții Lanbing 
sau Elefterescu pronunță într-un 
fel deosebit „la noi la I.M.F." 
sau trecînd la concret;

„ACTORII NOȘTRI". Pe o co
vertă imaginară, o Corină visătoa
re, poate ușor naivă, un voit so
bru Ștefan Valeriu și un căpitan 
de vapor cu prestanță de naviga
tor încercat, se străduiesc să pă
trundă toate tainele piesei „Jocul 
de-a vacanța". Seară de seară, în
armați cu pasiunea adevăraților 
„amatori4*, studenții N. Ionescu, 
Draja, Spindler, Agen, Lanbing ca 
și studentele Emilia Bușilă și 
Ema Bergher devin prin forța ta
lentului și perseverenței, interprete 
și interpreți sensibili, receptivi la 
îndrumările transmise de la cate
dra experienței teatrale de regizo
rul Pîrvulescu de la Teatrul de 
Stat ZA

Nu dei “ * 
a. altă echipă 
desăvîrșesc — _ ____ ________
țească — un program de estradă

pentru timpul liber. Și dacă ar fi 
să-i numeri pe „imefiști" cuprinși 
în activitatea sportivă ai ajunge la 
pește 300.

„TEHNICIENII NOȘTRI”. Nu 
îutîmplător fornwsă un capitol a- 
parte. E vorba în primul rînd de

Iuga Cornel, anul VI, Borcescu 
Gelu și Alipescu Iulian, anul IV, 
pentru care o simplă enumerare 
de realizări constituie cea mai in
teresantă, prezentare.

1) au pregătit decorurile și tot 
materialul tehnic al echipelor de 
teatru și estradă. 2). au revizuit și 
montat stația de amplificare a clu
bului cît și cea a institutului. 3). 
au reparat un vechi magnetofon, 
un aparat de radio, un pickup... 
îneît înregistrările, audițiile, re
transmisiile au intrat în domeniul 
realului.

Cele spuse piuă aici n-ar putea 
decit Să fie întregite scriind des
pre pasiunea pentru compoziție 
muzicală a lui liane Ion, despre 
primele încercări poetice ale stu
dentului Stoenescu.

Există însă și un „dar" care 
merită să fie de asemenea discutat.

întreaga activitate extraprofesio- 
nală e înțeleasă la I.M.F- în pri
mul rind pe linia ei distructivă, de 
amuzament, de petrecere plăcută a 
timpului liber. Cultivarea senti
mentului de student — cetățean, 
educarea politică a viitorului me
dic sînt lăsate cel mai adesea în 
afara planurilor de activitate, în a- 
fara preocupărilor cadrelor de 
U.T.M. și Asociației. Despre con
ferințe tematice, procese literare, 
simpozioane, întî'niri cu oameni de 
știință și cultură, cu vechi comba
tanți pe tărîm social și politic eto, 
despre toate acestea la I.M.F. deo
camdată se știe puțin, prea puțin.

în spiritul celor scrise în capi
tolele precedente, alături de acto
rii noștri, sportivii noștri, tehnicie
nii noștri, se alătură evident reme- 
diabilele — păcatele noastre.

Acel „La noi la I.M.F." — pro
nunțat nu odată cu mîndrie, pe 
un ton meritat demn și superior, 
nu se revoltă. Mai mult ca oricînd 
adevărații entuziaști sînt ehemați 
să răspundă prin fapte acestui 
semn de întrebare mepit șă îndem
ne la meditații.

Asociațiile au primit în cadrul bu
getului lor fonduri pentru plata 
instructorilor de cor, dansuri, tea
tru, fonduri pentru stimularea ac
tivități artistice instrumente mu
zicale. Studenții beneficiază de re
duceri la filme, spectacole de tea
tru, operă, manifestări sportive.

Toate cămtode institutelor noa
stre au fost radioficate iar recent 
Institutul politehnic și cel de me
dicină au fost înzestrate cu cîte 
o stație de radio-amplificare.

E în curs de amenajare Casa 
de cultură a studenților, care va 
trebui să devină un focar de cul
tură în centrul nostru universi
tar.

Pentru traducerea în viață a Ho- 
tăririi Biroului Politic al C.C. ai 
P M^. din iunie 1956 cu privire 
la anele măsuri de îmbunătățire a 
muncii politico-educative în rfnduj 
studenților, organizațiile U.T.M. 
vor trebui să vegheze permanent 
cb Asociațiile Studenților să-și în- 
deplineaseă sarcinile în domeniul 
muncii culturale propuse în planu
rile adoptat* i* conferințele și a- 
dunările generale.

In lupta pentru formarea unui 
student cu un înalt nivel cultural 
in fața organizațiilor U.T.M. stau 
largi posibilități. Tntîlniri cu oa-

, simpozioane pe te- 
reviste vorbite, con

i p pro 
cu ti-

educati-

a inițiat ta cămine tn fiecare joi 
reuniunea mtjțpl^tă „Zile de o- 
dihnă" ta cadrul 
te tatîliuac cu 
vieții politice, 
nostru.

După cm un arătat la toceput, 
ta această problemă a folosirii ta- 
structiv.educative a timpului liber 
intră M activitatea sportivă. Ca și 
ta domeniul muncii culturale tre
buie arătat faptul că cele 11 for
mații divizionare, dștigarea cam
pionatului republican la handbal 
masculin și șah, clasarea pe tac 
fruntaș a echipei de fotbal nu ne 
pot satisface exigențele ia ceea ce 
privește latura educativă a spor
tului. In cadrul acestor secții de 
performanță activează aproximativ 
130 de studenți.

va, la tihne stat mijloace deosebite 
prin care putem antrena studenți
mea din centrul nostru universitar 
C folosirea din plin a timpului

Organizațiile U.T.M. au po
sibilități vaste de muncă, de ini 
pativă. In munca culturală de masă 
trebuie să existe ingeniozitate, spi
rit creator și entuziasm. Numai a- 
sigurtnd aceste calități rezultatele 
muncii culturale de masă în tin
sul studenților din orașul Ținu 
șoara vor fi din ce în ce mai mari-

îparțe de cămin, în club, 
ihipă de amatori entuziaști 

- în accepție studen- 
?rogram de estradă 
ost”, (libretul: stu

dentul Pavel Emil, regia muzicală 
— studenții Prinț Alfred și Doru 
Niculescu). Și pentru că exempli
ficările se impun mai trebuie a- 
mintițj talentațij Titus Laslău, Mi
hai Pepenaru, lana Gh. și în ega
lă măsură Mioara Spineanu, Lia 
Piso, Angela Ciocan care se stră
duiesc să îmbine într-un program. • 
unitar vechile doine bănățene cu 
„Mai spune-mi odată că tu mă iu
bești** și cu „Montand”-ianul 
„C’est un chanson".

SPORTIVII NOȘTRI". O glo
rie, trecută nu întîmplător peste 
hotarele Timișoarei, e prima carte 
de vizită a I.M.F.-ului sportiv. Și 
începînd de la Manciu Petre și 
Ploeșteanu Nicolae, titulari ai di
vizionarelor A, pînă la studenții a- 
nului I care abia .4Și pun mintea... 
cu «portul”, volei-ul, basketul și 
fotbalul, constituie pasiuni care 
suscită conflicte (citește meciuri) 
toterani și interfacultăți, crează ti
tulaturi omagiale de „component al 
echipei” și justifică suporteri care 
au-și precupețesc coardele vocale.

Lipsa unui teren propriu de fot
bal și capacitatea redusă a tribu
nei terenului de basket au... ridi
cat de asemenea probleme și pro
puneri care au fost incluse în pla
nul de activitate al studenților de 
la I.M.F.

De asemenea meritoriu — după 
cum observă același entuziast tov. 
Elefterescu — transformarea gim
nasticii în disciplină facultativă nu 
a redus numărul celor care fac din 
sport o ocupație plăcută și utilă

La cinematograful 
Politehnicii

Desființarea obligativității ore
lor de educație fizică a făcut ca 
studenții să activeze în cadrul 
cercurilor pentru care se simt a- 
trași. Faza inter-institute din cam
pionatul universitar, spartachiada 
de iarnă, au scos la iveală noi și 
noi elemente cu mari perspective 
pentru sportul de performanță.

Organizațiile U.T.M. îndrumă 
permanent asociațiile spre stimu
larea acțiunilor sportive de masă, 
pentru a antrena un număr cît mai 
mare de studenți în aceste compe
tiții și a contribui astfel și prin 
sport la educarea și formarea unui 
intelectual de tip nou, capabil să 
devină un activ constructor al so
cialismului.

rin grija partidului și statu
lui nostru s-a asigurat stu
denților și baza materială a 

activității cultural-artistice-sportive.

Concerte educative
Ce poate fi mai plăcut pentru 

un student decit o audiție muzi
cală, cind în sunetele acorduri
lor „Eroicei- lui Beethowen, sau 
tumultuosului concert pentru pian 
al lui Ceaikovski își poate odih
ni gîndurile obosite de cele 8-10 
ore de cursuri, seminarii, labora
tor ?

Organizația U.T.M. a Institu
tului politehnic a înțeles să orga
nizeze în mod frecvent audiții 
muzicale care se bucură de un 
deosebit succes în rîndurile stu
denților. In ultimul timp, de două 
ori pe săptămînă, într-unul din 
amfiteatrele institutului cu o ca
pacitate de 200 locuri au loc ast
fel de manifestări artistice. In

săptămînă trecută Iubitorii de 
muzică din Institutul politehnic 
au audiat într.una din zfle întrea
ga operă „Boema- iar în altă zi 
Simfonia Vl-a de Beethowen și 
Preludiile lui Fr. Liszt. Una din 
audițiile de larg răsunet a fost a- 
ceea închinată operei lui George 
Enescu, despre care a ținut o in
teresantă conferință lectorul L. 
Boleanțu.

In afara acestor audiții, Comi
tetul U.T.M. și Asociațiile Stu
denților din Institutul politehnic 
au contractat abonamente per
manente cu Opera, teatrele de stat 
și Filarmonica „Banatul- la 
care merg studenții fruntași din 
institut.

Participînd într-una din 
serile trecute la un spectacol 
al cinematografului din In
stitutul politehnic ne-am dat 
seama că oricît de plăcut 
este să asiști la un spectacol 
vizionarea unui film nu 
poate bucura pe codașii in
stitutului.

In acest an, la propune
rea comitetului de partid, 
comitetul U T.M. al institu
tului a luat inițiativa pre
zentării pe ecran, Înaintea 
spectacolelor de sîmbătă 
seara, a unor imagini dese
nate care critică pe chiulan
gii, indisciplinati etc. Diapo
zitivele, diafilmele și jurna
lele de actualități. în afara 
faptului că popularizează o 
serie de succese obținute în 
institut, contribuie din plin 
la stîrpirea atitudinilor ne
gative ale tuturor acelora 
care nu înțeleg să aibă o 
comportare demnă în anii 
de studii.

Mai jos, vă prezentăm 
cîteva desene realizate de 
comisia de cineficare a in- 

ți 
în

stitutului 
prezentate 
urmă cu cîtva 
timp pe ecra
nul cinemato
grafului.

alăturată pu- 
moment din-

Facultatea de

9

plingindu.se


Așa procedează utemiștii

EDUCATOR

La subsecțla avicolă a G.A.S. Reghin, din Regiunea Auto
nomă Maghiară, s-au obținut, datorită unei bune îngrijiri a pă
sărilor, rezultate foarte bune. Planul trimestrial a fost realizai 
de la 10 martie. De la această dată planul este depășit zilnic 
cu 2600 de ouă. Secția are 4200 găini, rasa Rohodislaudh.

Tînăra Covaci GyOgyi, de la subsecția avicolă a G.A.S. Re
ghin, este bucuroasă pentru rezultatele obținute și pentru cum 
arată „pensionarele" sale.

II s 
f.
I
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(Urmare din pag. l-a) 
plinește tn curtnd 5 luni — a fă
cut să particip în ultima vrame 
mai puțin la viata teatrală și cu 
attt mai puțin la cea cinemato
grafică.

De curtnd mi-am reluat tnsă 
rolul în opereta „Mademoiselle 
Nitouche". Pentru Început doar 
atît. Fiți siguri insă că peste pu
țin timp voi participa ia unul din 
concursurile organizate de stu
diourile cinematografice și am 
convingerea că tntr un an, doi, 
mă veți vedea fntr.un nou film.

Mai activ și mai puțin „vitre
git de soartă" e Karamitev..

— In ultima vreme am avut 
cîteva roluri bune și tn teatru și 
în cinema. Ca și Romeo, Ferhad, 
despre care am amintit mai sus, 
luptă pentru iubirea cea mare, 
sinceră și frumoasă, căreia I se 
dăruie fără rezerve.

Nu de mult timp am început 
turnarea de interior a filmului 
„Jurămîntul haiducului". Tema 
lui este lupta poporului bulgar 
pentru eliberare de sub jugul o- 
toman. In acest film fmi 
revine rolul lui Strahil Voi
vod, conducătorul haiducilor — 
o figură legendară a poporului 
nostru. Strahil e iubit de oame
nii simpli tocmai pentru că in-

țelege că nu poți fi fericit fără 
să lupți pentru popor. fără a 
lupta pentru libertatea patriei E 
un rol de mare încercare pentru 
mine.

Discuția a continuat prdungin 
du.se mult. Am trecut ,Ja partea 
a II-a* după cum spunea Lambri- 
nova Și in partea a ll-a gazdele 
puneau întrebări, iar eu riapun- 
deam.

l-am informat despre activita
tea teatrală și cinematografică 
de la noi. le-am vorbit despre ope
reta noastră, despre !on Dac an. 
Puica Aieiandrescu. despre Forv 
Eterle. Iurie Dane. Emanoil Pe- 
trut pe care-1 simpaiizeaaâ Ioane 
mult Karamitev, și a?,ii Și tgtaror 
artiștilor noștri, cei tfci protago
niști ai filmului „S-a teriapiat 
pe atradă* ie-an trausanis sain- 
tări.

Ambii și-au exprimat 
de a lega prietenii ma 
ca artiștii și tinerotui 
ooasțre, de a Uce schimb ie vi
zite. spre a ne coacere mai 
bine. M-au rugat să transmit 
mulțumirile lor tutnor acelora 
care le-au scrX Karamitev a 
desprins o fui dm oloi rotes și 
mi-a dat prezentei sa'.at. E or. 
salut caid și prietenesc, ixvorft 
din inima, dui rtxîtri prietare. 
poporului bu gar pentru poporal 
și tinerelul romio.

1: ' "' 2
iii tnaa st rinse 

V ^atre

Toată ziua cerul fusese poso
morit. Norii se goneau înnebuniți, 
întunecând cînd o parte din cer 
cînd cealaltă.

Aproape toți ucenicii au rămas 
în cămin. Către seară cei plecați 
au început să se reîntoarcă. Lipsea 
numai Ion Zamfir, electrician din 
anul III. Orele se scurgeau și Ion 
continua să întîrzie. Unde ? Ni
meni nu știa. Să întîrzie tocmai 
unul din băieții cei mai buni... 
Asta era aproape de necrezut

Ucenicii au adormit de mult 
Miezul nopții se apropie cu pași 
mari, tăind noaptea în două. Ușa 
s-a deschis cu un scîrțîit abia per
ceptibil. Patul e-n apropiere, așa 
că Ion n-are de făcut mai mult 
de cinci pași. Desculț, nu-1 aude 
nimeni.

Oare într-adevăr nimeni ?
Tresare. Cineva i-a apăsat amă

rui drept. Ce spaimă ! Ce-o să 
urmeze acum ? Cum o să-și justi
fice întîrzierea ? Instinctiv s-a 
sculat în picioare. Ion Ioniță — 
educatorul — l-a luat prietenește 
de după umeri.

— Șezi. Mai bine să vorbim 
prietenește- Ți t-a întfanplat ceva ?

— Nu 1 Adică da. Mi-e rușine, 
tovarășe educator. Am venit ca 
un hoț în miez de noapte. Știți— 
n-am acest obicei, dar azi am fost 
la cinema, cu— Ion s-a întrerupt 
brusc.

— Va si zică ai fost la cinema. 
Cu cine ?

— Cu o fatA—
Educatorul nu s-a mirat asa 

cum își inchipoise eievuL losiță. 
încă de pe vmcea cînd era ucsEie 
al unei seeH prrfer.oaale. se îm
prietenise cn o fată.

— Zamfire — totrebă ei — 
$pune-mi cum te perp ca prietena 
ta • Ai făcut btse să tmpeedid o 
fată încă foarte tinări să vină 

pfcri h anezul nopții ?
în jurul acestei probleme au 

discutat pfcză ttrrâ.
ÎBgteypUiea cc Zamfir avaa să 

se adanje veni jir de ahe eveni
mente, și fiecare dm de aducea 
edncatorahri certitudinea că mun
ca n ere doct Laturi mdfcohjbil 
jețate între de: educarea ocem- 
afer și pregătirea sa personală.

Cu nrufi timp te urmă, am a- 
sistaî la o discuție. Urm sustmeau 
că educatorul trebuie si fie — 
neapărat — un bătrind -trecut 
prin make" p care să poarte 
ochelari. A)tti Isi exprmau păre
rea ei » tteâr. pregătit apropiat 
ucenicilor, ponte fi un bnn e- 
dncator.

Dbcuția aceasta nri-am amân 
tit-c te zăea dad V«m camoaco» 
pe Ion IcojțA. adnentnr le Scoale 

ă de aewari „23 Aa 
Bjcurești- Un tinăr de

26 de ani, îngrijit îmbrăcat, căruia 
ucenicii i se adresau cu un ton 
plin de respect. Vechimea în me
serie — 5 ani — l-a învățat multe.

Viața de internat, preocupări 
bune și meschine au existat și pe 
vremea cînd educatorul era ucenic. 
Abia acum știa însă să le distingă, 
știe cum să procedeze în anumite 
situații și aceasta îl ajută în munca 
sa. „Firea oamenilor se aseamănă 
cu un adevărat labirint. Nu poți 
folosi un procedeu pentru toți — 
îmi spunea IonițA. Comunistul Ilie 
Simici — directorul școlii noastre 
m-a învățat acest lucru și veridi
citatea Iui mi-a demonstrat-o 
practica”.

Pe vremuri Ioniță fusese atras 
de aviație- A zburat, dar un acci
dent l-a împiedicat să-și vadă pe 
mai departe de această preocu
pare. S-a făcut educator ca să 
simtă mereu oameni in jurul său. 
Pe atunci se enerva însă 
uneori chiar se 
pe ucenici — —___
țeles frumusețea meseriei 
utilitatea ei, a început lupta cea 

Azi nu putini sint cei ce-i 
pentru că au devenit

ușor.
chiar se repezea si tragă 
sa de ureche. Ciad a în- 

sale.

dat, sub

aca.

g»f

INIȚIATORI ÎNDRĂZNEȚI

■t tac

ria. 1 Mat VAGABONDUL (ambele Be
rii); 23 August. Alianța: RÎSETE TN 
PARADIS; Cultural Munca. URMELE 
RAMIN; 8 Mai, Aurel Vlalac THE 
RESE RAQUIN; Popular: PREA TÎR- 
ZIU; Arta: CIO-CIO-SAN; Donez 
Simo: URAGANUL; Vasile Roeită 
TRANDAFIRII LUI ALLAH; Gririța: 
IARTA-MA; Doina: UN PAHAR CU 
BERE; Olga Bancic; HOȚUL CENU
ȘIU; C-tin David; ARTISTA CU ORI
CE PREȚ; T. Via dim!reșca: AL 41-

Patria: DON JUAN. Compiectare fil
mul stereofonic TINEREȚE FERICITA: 
București. Gh. Doja RIPA DRACULUI 
Magheru, Maxim Gorki: CU FAIA 
SPRE PUBLÎC și YVES MONTAND; 
V. Alecsandri. Elena Pavel, N. Bălces- 
cu : COASTA LUI ADAM; I. C. Frimo, 
Republica, înfrățirea între popoare. Li
bertății: FRUMOASELE NOPȚII; Lu
mina. Goșbuc: TAINELE NOPȚII 
ETERNE; Alex. Popov, Moșilor, Vo'.ga: 
CTNDVA LA PARIS; Unirea. M. Emi- 
nescu: TU ȘI CAMARAZII TAI: Victo-

(Urmare din pag. 1-a)
Rebutorile le.an dat de furcă 

însă și turnători ier din brigada cao> 
dusă de tinăra! Mihai Caraiman.

O serie de piese turnate de es 
aveau adesea sufluri, goluri inte
rioare, Defectai se observa și aici 
abia după ce piesele respective su
fereau operațiile de prelucrare me
canică. in loca! turnării directe, 
după o serie de încercări, tinerii au 
ajuns la un sistem de turnare op
tim, bazat pe principiul sifonului. 
Avantajele noii metode sint ilustra
te prin cei 23.000 lei economisiți 
în primele două luni ale acestui an.

La ascuțitorie lucrează brigada 
de tineret în frunte cu tinărul 
Gh. Ungureanu. Membru ei s-au

dicâ b perie 13.000 lei.
In acțiunea lor, după 

tam H mai xu, tinerii au (ort spri
jiniți îndeaproape de către servi- 
ciul contabilității al întreprinderii.

Contabilul sectorului TI. tos. Va- 
sile Cobzaru. este socotit de tineri 
ca cm om care a contribuit direct 
la realizarea economiilor obținute. 
De ce ? Tovarășul Cobzaru ține o 
evidență clară, individualizată pe 
brigăzi sau oameni, perfectă oglin-

al
Ar-

Acad George Călînescu R.P.R. participă la tîrgurile internaționale 
~"cartolSiddo“‘’re de la Milano, Bruxelles și Parisde la Milano, Bruxelles și Paris
Academia R.P.R. organizează 

vineri la ora 17 o ședință come- 
moratină cu prilejul împlinirii a 
250 de ani de la nașterea drama
turgului italian Carlo Goldoni, 

la conferenția 
Cițjusru.

In cîteva
* In vederea 

provizioaârii ca

acad. George

rînduri...
îmbunătățirii a 
legume a popu

lației, in prezent, o serie de gos
podării anexa ale unor întreprin 
deri aa trecut sub tutela sfatului 
popular al raionului „1 Mai** în- 
fiiBțîndu-ae în acest scop o gos 
podărie agrozootehnică care în 
somează un număr de circa 10C 
de hectare teren arabil ce va fi 
csttrrat cu ’.egume și altele.

♦ Prund* tmfandale (ceapă, 
usturoi verde, spanac, salată, ri- 
dxto de lună ele), au fost livra 
le BB’tă' țor de stat de către 
GXS. Roșia și altele.

* Te: te scodjI creșterii pro
bei ’egumieme an fost distri- 
•e popdație! din cadru! raio- 
tai, prin sectorul cooperatist, o

cantitate de 15 tone îngrășămin
te dtimjce care au fost împrăștia 
te pe ogoare
• Prm secțăa agricoli a sf<- 

tshp popular J Mai* se distri- 
Kte popB^pe pai o za aduși 
dki ineubatoarde GAS^wilor. 
Pînâ în prezent aa fost distri- 
baiti 9000 de pui. plano! pe Iu
tii apriie fiind depășit cu 2000.

BZ*

Pe urmele primăverii 
prin Bărăgan

(Urmare dm pag. l-a) înfipt ta nesf:rș:tal verde
Bă-ăgirralni s-s staM'-it Îs 

>punerea lol a fost numai- drâțețt; bo S.M.T. ooder=.
primită ca o explozie de jn ?r;măva.'a aceesU metan 

iaSB1- zatorii din Aadrtțătti au prob le-
Ața o să tenninăiB In doi me deosebit de serioase.
ți trei mișcări campania Istr-c bacă zi de primăvară 

■iazivară! _ soarele a începu: să ’-.cătaească
sosțiaat ca toțu propune- pămtatu! din per*, s de Bărăgan 

(i. chiar ia ședința aceea, ce-i revine SM T^jlui din An 
ae Paraschi» ți Gbeorghe drățești. Tn clipa aceea, tractoa
re aa fost aleși țefi de e- rele de la S-M.T. s-au împrăștiat 
. S-au întocmii pe tec și în sector. Iți era mai mare dra- 
eie. gul să le vezi cum ară ! întorceau
urmă a început campania, brazdă cu brazdă și pontatorii a- 

il ii știi! bia mai reușeau să țină socoteala
i ieșit afară inipreană ca hantritor. A mers așa o zi. două, 
dintele. Oprea se uita in sas nouă...
dea nemulțumit din cap. Acum tractoarele stau. Stat tn
* retene ploaie ! — zicea. perfectă stare, ap coanbnstibiL an
Asta țiae de capriciile vre- hibrefiznt: au tota' — număr 
i împotriva ei ce puteți face? pâmiru n-au. La prima .riere
Facem aoi ceva ți imporți- afirmația ar părea absurdă, doar
: perdele forestiere de pro- ne aflăm In Bărăgan. Insă pă- 

mtatnf. a cărui tacrare să fie coo- 
Ați in-ifte ? tractată cu S-M-T-ul lipsește
Păi doar ne stăm ro mfimle De vină nu e numai S.M.T-ad d 
L Ce credeai că. dacă sintra ți sfaturile populare .-renanaIr. ca 
i de miini cu insăm-ntărite. ț: conducerii urter unități coape- 
ți privim ia font ? riad ratiste de lucrare a păaiintului 
ncmrt nă.ta __ - «are n-au conimctat cu S_M.T.-uLncepot odată — ■ ue du(b k
opnm pină la iarnă. AMM xn ^tă lucrarea roerontzată a 
ivea furnicături la palmă ! pămlntulcr Asrfe! tractoarele na 
npede. au ? Oamenii fwpa- duduie, aa ma taie brazdă 
se cunosc de te e poștă. K brirdi, jar poetaloru aproape 

că și-au uitat meseria.
Esie o aitaade foarte aaormală. 

la care ar trexii să se gtadească 
mai setfoa pestru vfitar conduce- 

trac-

Primirea de către 
Ministrul Afacerilor 

Externe a noului 
ministru al Israelului 

la București
Miercuri 10 aprilie. ministrul 

Afacerilor Externe, Grigore Preo
teasa. a primit pe trimisul 
extraordinar și ministrul plenipo- 
tentnr a! Israeiulm în Republica 
Populară Roastni, Arieh HarelL 
In legătură cu apropiata depu
nere a scrisorilor sale de acre
ditare

La primire a asistat șeful Pro
tocolului Ministerului Afacerilor 
Externe, Caius Franțescu.

Concursul 
tinerilor actori

In primăvara aceasta țara noastră 
participă la tîrgurile de la Milano, 
Bruxelles și paris. La Milano Romînia 
a mai fost reprezentată și in anii 1955 
și 1956; la Bruxelles și Paris von> par
ticipa anul acesta pentru prima dată 
după cel de al doilea război mondial. 
Este explicabilă deci atenția deosebită 
ce se acordă acestei participări care 
trebuie să dea publicului larg din occi
dent posibilități concrete de a cunoaște 
unele dintre realizările poporului nos
tru tn anii de dezvoltare economică 
post belicg.

La tirgul de la Milano, care v« a- 
vea loc intre 12 și 27 aprilie vom pre
zenta mărfuri din sectoarele petrolifer, 
al industriei prelucrătoare a lemnului, 
textile, confecții, artizanat și mal ales 
agro-alimentar.

Destul de asemănător cu cel de la 
Milano sub aspectul participării, va 
fi standul romînesc la tîrgui interna
țional anual de primăvară de la Bru
xelles organizat intre 27 aprilie și 12 
mai Aici vom expune în principal pro
duse ale industriei noastre alimentare, 
produse ale industriei prelucrătoare a 
lemnului produse ale Industriei petro
lifere șl produse de artizanat.

Odată cu mostrele noastre petrolifere, 
In general bine cunoscute pe toate 
piețele străine șl în special pe cea 
franceză, sint prezentate pentrq prima 
oară la Paris produsele Industriei ro. 
mlnești de utilaj petrolifer — mîndria 
constructorilor noștri care au cules a-

titra aprecieri elogioase la tîrgurile 
din anii trecuți.

întreprinderea „Romtnexport” va 
prezenta unele din produsele sale cele 
mai reprezentative, printre care mos
tre de materiale de construcții, produ
se textile articole de marochlnărle fină 
și încălțăminte manuală.

Produsele agro-allmentare romineștl 
și cu deosebire specialitățile în acest 
domeniu, — caviarul și altele, aprecia
te în Franța vor fi și ele bine repre
zentate. Pavilionul romînesc va arăta 
parizienilor și celorlalți vizitatori ai 
expoziției creațiile gingașe ale artei 
populare, ale artizanatului nostru, attt 
de înfloritor în ultimii ani fi atlt de 
prețuit peste hotare.

In toamna acestui an Romînia a pro
iectat să participe cu pavilioane la 
tîrgurile da la Salonic, Damasc, Za
greb, Koln, Leipzig, Pekin și în țări 
ale Americii Latine

Redeschiderea 
cinematografului „Flacăra”

Azi, va avea loc redeschiderea 
cinematografului „Flacăra" din 
Calea Dudești. Cu acest prilej, 
spectatorii vor putea viziona fil
mul sovietic „Garnizoana nemu
ritoare".

Transmiterea la radio a concertului 
A. Gaukdirijat de

Joi II aprilie, la ora 19,45, pe 
programul I, posturile noastre de 
radio retransmit din sala Ateneu
lui R.PJI. concertul Orchestrei 
simfonice Radio tub conducerea 
dirijorului Alexandr Gauk, artist 
al poporului din R.S.F.S.R. Soli».

Ce trebuie să 
de odihnă

ti: pianista Silvia Șerbescu, artis
tă emerită a R.P.R.

In program: Simfonia nr. 27 de 
Miaskovski; Concertul nr. 1 in 
mi bemol major pentru pian și 
orchestră de Liszt și poemul sim
fonic „TUI Eulenspiegel“ de Ric
hard Strauss.

știe organizatorii taberelor 
pentru copii și tineret

Pentru buna des
fășurare a acțiunii 
de organizare a o- 
dihnei de vară a 
copiilor și tinerilor, 
Ministerul Sănătă
ții și Prevederilor 
Sociale aduce la 
cunoștință organi
zatorilor de tabere 
și colonii a respec
ta următoarele pre
vederi .

Că in vederea e- 
liberării de autori
zații sanitare, să 
depună cereri la 
Sanepid urile re
gionale in raza 
cărora amenajea. 
ză localuri de ta
bără sau colonie 
cu cel puțin 30 de 
zile înaintea des
chiderii acestora.

pentru a îndeplini 
in termen reco
mandările sanitare 
necesare unei bu
ne funcționări.

Primirea în ta
bere și colonii a 
copiilor și tinerilor 
se face pe bază de 
fișe pentru copiii 
de la 
dovezi 
pentru 
la 15

Nici 
nici un tinăr nu va 
fi primit in tabără 
fără efectuarea 
vaccinărilor pre
văzute de Ministe
rul Sănătății 
Prevederilor 
ciale, fără 
complectată și

3-15 ani și 
de sănătate 
tinerii de 

ani In sus. 
un copil și

aviz epidemiologie 
individual.

Personalul de 
deservire a tabere
lor și coloniilor de 
copii este obligat 
să facă examene 
medicale șl de la
borator prevăzute 
de Ministerul Să
nătății și Prevede
rilor Sociale

Pentru preveni
rea bolilor trans
misibile In colo
niile și taberele de 
copii și tineri, or
ganizatorii se vor 
îngriji de avizul 
epidemiologie co
lectiv care se obți
ne la cerere cu 48 
ore înainte de ple
carea fiecărei serii.

Miercuri x tneeput In tari f»» 
l.-.ierrecnsiiâ a ccacursului re
publican ai tisentor actori din 
teatrele dramatice Concurau, a 
'nceput in centrele lași ți Oradea

Pe scena Teatrului biaiional 
din tați, Teatrul de Stat din Ga-. 
lati a prexeetat după amiază co- 
aedta _D-ale Carnavalului- de 1 
L L. Caragiaie, iar seara, „hota 
serj la purtare' de Virgil Sto- 
ectsc- ți Octavian Sava.

La Lași ja afară de teatrele dir. 
lacaktate vor nai participa la 
concurs teatrele de aat uin Bră 
da. Biriad, Bacău ți Constanta

La Oradea a Început întrecerea 
tcoenlar actori din teatrele mă- 
gure. In cele 5 ule dt va dura 
coocureul torni actori de la tea 
riele stagnare de stat din Cluj, 
Țg. Mureș, Si. Gheorghe, de la 
aecțnie magritare ale teatrelor de 
stat din Baia Mare. Timișoara și 
Oradea se vor prezenta cu ua 
repertoriu interesant din care fac 
parte piesele „învierea" de Lev 
Tolstoi, „Rotnec ți Juliette- de 
Snakespeare, ..Speranța" de H, 
Hejennaus ți altele.

INFOBMATII

Turneul internațional de șah
PLOESTl Turneul internațio

nal de șah de li Ploești a con
tinuat miercuri cu disputarea 
partidtlor întrerupte din primele

Meciul de țah 
Botvinik — Smidov

trei runde. Ciocîltea a clștigat la 
polonezul Dziekolowșki. Kotarov 
la Diaconescu, Drimer la Rado
vici iar Golz a pierdut lg Puc. 
Partida Reicher-Alster s.a termi
nat remiză.

După trei rundle tn clasament 
conduce maestrul romtn Victor 
Ciocîltea cu 3 puncte, urmat de 
Krogius (U.R.S.S.) cu 2'/, 
puncte.

Necazuri în plin 
anotimp romantic

La S.H.T. s-ar părea că primă
vara este totul. Ea est, ua Mi
raculos elixir care, strecurat ta 
sufletele oamenilor, al firelor ie 
iarbă și parcă și In mașini. forte 
și pune totul tn mișcare, sduee 
tainice neliniști, înfrigurări

In toi de primăvară S_HT.-ui 
este instituția asupra căreia 
tîmă responsabilități uriașe 
aceea, de pildă, a sporirii roade
lor pămtntulnl.

Știu bine asta tractoriștii.

a-

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
L» 10 aprilie s-a continuat cea de 
a 15-a partidă a meciului de șah 
Botvini-Smislov, tntreruptă cu 
mare avantaj pentru campionul 
.ural Intrtnd in criză de timp 
Botvir.ik a ratat victoria și la 
mutarea 57 a fost nevoit să ac- 
eepte remiza.

Scorul meciului este acum 8-7 
tn favoarea lui Smlslov.

rea stațuzni: de mașini și 
toare drn Andrișeșri

încă un sat
Bdrdgonul fMmțot ptng .___

V» bucățele mărunte, ^tedâcâdMah**, 
w adună acum mereu mai repede 
in fr-un tot compact, așa cum te 
ți code unei întinderi nerțlrpte de 
pămint fertil, menit celor mai rod
nice producții agricole!

In ztua H cere mă aflam acolo, 
tecd 960 hectare dm mereaua to
tului Mircea cei Bitrtn, adică tot 
ce rămăsese te sectorul individual 
t-au alipit pămintului celor 70 de 
familii întovărășite te anii trecuți- 
Incă un sat in care pămîntul nu 
mai are de cit un singur hotar: 
acela al unei tarlale in care oame
nii își lucrează laolaltă pămintul, 
cu mijloace mecanizate, în scopul 
unei recolte mult mai bogate.

Săptămîna aceasta, tractoarele 
S.M.T.-ului au intrat în tarlaua în- 
tovărășiților ți au răsturnat brazde 
zdravene, aducătoare de belșug.

Cicliștii bulgari 
fac pronosticuri
l-am găsit pe cicliștii bul

gari așteptînd... ștartul ședin
ței tehnice în legătură cu des
fășurarea „Cursei Scînteit*. 
Prima țintă a interviului nostru 
fulger a fost apreciatul alergă
tor Kiril lliev ale cărui perfor
manțe sint cunoscute publicu
lui nostru.

— Sînt foarte fericit sa par
ticip la un concurs atît de di
ficil alături de cicliștii romîni 
cunoscuți — ne-a spus Iliev 
Cred că lupta va fi strînsă 
deoarece atît lotul romîn, cît. 
și cicliștii bulgari se găsesc 
după o perioadă de intense 
pregătiri,

— Cui acordați șansele vic
toriei ?

Iliev ezită să răspundă. Jn 
sfirșit, după insistențe, se hată- 

, răște :
— Are mari șanse să cîștige 

Liuben Gheorghiev. Dealtfel și 
eu, ca și ceilalți cicliști bul 
gări, sînt hotărît sa lupt pen
tru un loc fruntaș..

Liuben Gheorghiev se afla 
pe scaunul de alături și zîmbea. 
11 întrebăm ce crede despre 
pronosticul lui llipv. Gheor
ghiev are o altă părere

— Cicliștii romîni vor avea 
probabil întîietatea deoarece 
cunosc terenul și vor fi în nu
măr mai mare. După mine, Du
mitrescu este favoritul nr. 1.

Pronosticurile celor doi ru
tieri bulgari erau diferite. Am 
solicitat atunci si o a treia pă-, 
rere. Ne-am adresat tovarășa- ■ 
lui Anghelov, conducătorul lo-' 

' tului bulgar. Răspunsul? latăd:
— Duminică, voi putea spu- < 

ne exact cine-i cîștigătorul...
Prudența tovarășului Anghe

lov ne-a dezarmat. Era o re
zervă tradițională, impusă de 
modestie ? Să așteptăm deci 
pînă duminică.

Miercuri 10 aprilie a. c. pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romlne, 
Chivu Stoica, a primit in audien
tă pe ambasadorul Extraordinar 
și plenipotențiar gl R. D. Germa
ne, Georg Stibi.

întrevederea a decurs tntr-o 
atmosferă cordială.

★
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala îndreptindu-se spre Mos. 
cova, Dr. Kovrîghina, ministrul 
Ocrotirii Sănătății a U.R.S.S., con
ducătoarea delegației sovietice 
care a participat la lucrările Sim
pozionului national privind pro
blemele cadrelor medico-sanitare, j 
și dr. E. V. Kerbikov, membru ai 
delegației.13.52—23.55 Buletin de știri.

JOI II APRILIE 1957 
Programul I

5.05 Din ctntecele de luptă ale po
poarelor. 5.30 Buletin de știri. 5.35 
Marșqri. 6.00 Jocuri populare romtnești. 
6.15 Emisiune agrară. 6.25 Muzică 
ușoară. 6.45 „Atenție la start, copii". 
7.00 Buletin de știri, buletin meteoro
logic și sumarul presei centrale. 7.10 
Muzica populară romînească. 7.35 Con
cert de dimineață. 8.30 Muzică. 9.00 
Muzică din opere de compozitori din 
școlile naționale. 9.30 ..Ce ți-a plăcut 
mai mult ?”. 10.00 „Mari interpret! ai 
lui Bach“. 10.40 Muzică ușoară. 11.00 
Buletin de știri. 11.45 „Radio Prichin- 
del" 12.00 Muzică populară. 12.30 Me
niul de mîine. 12.35 Cîntece despre 
trecutul de luptă al poporului nostru. 
13.00 Buletin de știri. 13.05 Muzică 
simfonică- 14.00 Din operetele lui Sup- 
p6. 14.45 Concert de estradă. 15.00 Bu
letin de știri. 15.05 Concert de estradă 
(continuare). 15.30 Cîntece de dragos
te. 15.55 „Din viața de concert a Ca-

Ditalei". 16.45 Muzică ușoară de Ema
nuel îonesctf. 17.60 Buletin de știri «i 
țjuletin meteorologic. 17.30 „Colegi de 
școală". 18.00 Din dansurile popoare
lor. 18.15 Vorbește Moscova I 18.45 
Cîntece de Ion Chirescu. 19.00 Buletin 
de știri. 19.05 Jurnalul satelor. 19.45 
Transmisiune din sala Ateneului a 
concertului orchestrei simfonica Radio 
»ub conducerea dirijorului Alexandr 
pauk, artist al poporului din R.S.F. 
S.R. 22.00 Buletin de știri, buletin me
teorologic și sport. 22,30 Poftiți la dans

La Filatura Romină de 
bumbac din Capitali se a- 
plică un nou procedeu de 
prelucrare a firelor subțiri 
de bumbac pieptinate. care 
contribuie la creșterea pro
ducției cu 30* >. Pentru apli
carea lut s-au reamenajat 
4 secții cu utilajul și am
plasamentul necesar. In pri
mul an de exploatare după 
noul procedeu, prin diferen
ța de preț a firelor de im
port și cele fabricate la noi

In țară, s-a realizat o im
portantă economie. Secțiile 
reamenajate ău fost înzes
trate cu 6 laminoare noi fa
bricate la Întreprinderea 
„Metalurgica** din Sibiu și 
cu mașini de mercerizat și 
răsucit aduse de la alte în
treprinderi din țară.

In fotografie, utemista Ma
ria Maria lucrează fn secția 
de pieptănat. unde obține 
inimoase rezultate in muncă.

Foto: AGERPRES

Pentru regiunea București : Vremea 
rămîne în general umedă cu cerul tem
porar acoperit, favorabil ploii slabe 
trecătoare Vtnt slab. Temperatura în 
creștere ușoară, noaptea va oscila în
tre 2—4 grade. Iar ziua va urca între 
10—12 grade.

Pentru următoarele trei zile în țară: 
Vremea în general rece, cu cer schim
bător, mai mult noros fn sudul țării. 
Vor continua să cadă ploi intermitente 
sub formă de averse tn cea mai mare 
parte a tării, fiind însoțite la sfîrșltul 
intervalului de descărcări electrice. în 
munți, lapovită și ninsoare. Precipita
țiile vor fi mai abundente tn munți și 
tn Cîmpia Dunării. Vtntul va sufla po
trivit pînă la tare din sectorul sudic, 
și apoi din Nord. Temperatura va creș
te la început în Cîmpia Dunării, apoi 
în scădere generală. Tn Nordul țării 
minimele vor oscila între minus & 
grade și 2 grade, iar în sud între tnK 
nits 1 grad și plus 4 grade. Maximele 
vor fi cuprinse între 6 grade și 14 
grade.

* Duminică dimineața, pe sta
dionul Tineretului se va desfășu
ra un concurs de atletism denu
mit „Ziua sprintului și demi fon
dului**. Concursul face paite din 
competiția pe tară dotată cu 
„Cupa comisiei centrale de atle
tism". întrecerile au loc in fie
care regiune urmînd ca rezulta
tele să fie centralizate la Bucu
rești.

★ Turneul international de șah 
de Ia Buenos Aires a luat sfirșit 
cu remarcabila victorie a mare
lui maestru sovietic Paul Keres. 
Din cele 17 partide jucate in a- 
est turneu. Paul Keres a clștigat 

13 și a remizat 4, totalizînd 15 
puncte.

★ Timp de 15 zile la Erevan 
s-a desfășurat campionatul femi
nin de șah al R.S S. Armene. 
Un frumos succes a obținut ele
va din clasa a 9-a medie Marie- 
na Abovian care a cucerit titlul
e campioană a republicii. El a

terminat turneul fără să fi su- 
erit nici o înfrîngere și a tota

lizat li1/, puncte din 12 posibile.
★ Anul acesta campionatele 

europene de aeromodelism vor a- 
vea loc în capitala Uniunii So
vietice. După cum anunță cores
pondentul agenției TASS pe lingă 
Aeroclubul U.R.S.S., întrecerile 
se vor desfășura pe aerodromul 
Tușino din Moscova intre 23 și
28 «riite. E, O, K

<



In urma unor practici ilegale în Canalul de Panama

din

NOTA AMBASADEI UNIUNII SOVIETICE IN S 
REMISĂ DEPARTAMENTULUI DE STAT

MOSCOVA 10 (Agerpres). — tanții administrației canalului au 
TASS transmite : La 8 aprilie am
basada Uniunii Sovietice în 
S.U.A. a remis Departamentului 
de Stat al Statelor Unite următoa
rea notă :

„Ambasada Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste asigură 
de respectul ei Departamentul de 
Stat al Statelor Unite ale Amcri- 
cii și are onoarea să comunice ur
mătoarele :

I.a 2 ianuarie 1957, cînd mo
tonava sovietică „N. Ostrovski" 
a sosit în rada portului Balboa, 
situat la intrarea în Canalul Pa
nama, pe bordul vasului au so
sit vameși americani împreună cu 
18 persoane din paza armată a 
canalului. Au fost percheziționate 
în mod minuțios toate încăperile 
de locuit și de serviciu, inclusiv 
obiectele personale ale echipaju
lui, au fost fotografiate toate 
mecanismele, instalațiile și încă
perile.

Deși vasul dispunea de toate 
actele necesare pentru trecerea 
prin Canalul Panama, reprezen-

efectuat o măsurătoare minuțioa
să a încăperilor șt au verificat toa
te livretele mecanismelor vasului. 
Inspecția vasului, începută la ora 
11,00. a luat sfîrșit la ora 18,00. 
Reprezentanții administrației ca
nalului au declarat că motonava 
,,N. Ostrovski" poate trece prin 
canal abia la 3 ianuarie ora 
07,00, în timp ce vasele tuturor 
celorlalte state au trecut prin ca
nal fără să fie reținute. In tot 
timpul staționării motonavei so
vietice în rada portului Balboa, 
lingă ea a stat un vas al poliției.

La 3 ianuarie, ora 07,00, pe bor. 
dul vasului au sosit din nou 18 
oameni înarmați din unitățile de 
pază ale canalului. Paza canalu
lui a instalat o linie telefonică 
directă de pe punte la secția ma
șinilor, a plasat posturi de pază 
la dunete. Ia echea cîrmă, la pos
tul de radio și pe punte.

In timpul trecerii vasului prin 
canal el a fost urmat de un vas 
al poliției. Membrilor echipajului 
sovietic care nu erau tn schimb Ii

s-a interzis să rămînă pe punte.
Măsuri discriminatorii asemă

nătoare au fost întreprinse de că. 
tre autoritățile americane și față 
de vasele sovietice „I. Babușkin** 
si ..Amiral Seniavin“ în timpul 
trecerii lor prin Canalul Panama 
la începutul anului 1957.

Ambasada protestează pe lingă 
Departamentul de Stat împotriva 
acestor acțiuni discriminatorii ale 
autorităților americane față de 
vasele sovietice „N. Ostrovski", 
„I. Babușkin" și „Amiral Senia- 
vin“. Aceste acțiuni ale autori
tăților americane constituie o vio
lare flagrantă a principiului ega
lității depline a tuturor țărilor în 
folosirea canalelor de importanță 
internațională, proclamat în ce 
privește Canalul de Panama prin 
tratatul cu privire la Canalul de 
Panama din 18 noiembrie 1901 și 
confirmat prin practică.

Ambasada își exprimă speranța 
că autoritățile corespunzătoare ale 
Statelor Unite vor lua măsuri 
pentru a preveni repetarea unor 
astfel de cazuri în viitor.

Tineretul din Leningrad a 
hotărit să Intimpine prin 
victorii în muncă cel de-al 
Vl-lea Festival Mondial.

Tinerii muncitori de la 
uzina „Ruschi Diesel" au 
luat sub patronaj producția 
unei noi mașini. In fotogra
fie organizatorul comsomo- 
list al secției B. Ivanov " 
centru) tehnologul Usov (la 
stingă) și V. Fedorov 
secția de asamblare.

MISTER DULLES

Solidari cu lupta 
poporului algerian

O importantă măsură a C. C. 
al P.C.U.S. și a guvernului sovietic

Cuvîntarect tov. N. S. Hrușciov

ca- 
din 
re- 
din

agrară înapoiată într-o tară care 
ocupă astăzi locul al doilea în 
lume în ce privește volumul pro
ducției. Au rămas în urmă țâri 
cu un înalt nivel industrial ca. de 
pildă, Anglia, Franța și altele.

In prezent, a spus N. S. Hruș
ciov, noi le-am lăsat în urmă și 
le-am lăsat atît de mult în urmă, 
incit ele nici nu se mai gindesc 
să ne ajungă și, firește, nici nu 
ne vor ajunge. N. S. Hrușciov 
a subliniat ca poporul sovietic a 
creat puternica sa economie fă^ă 
ajutor din afară, fără 
turi din partea țăriloi 
și în condițiile luptei 
agresorilor imperialiști 
războiului civil și în 
de-al doilea război mondial. El 
a relevat că împrumuturile inter
ne au avut un mare rol in do- 
hindirea succeselor de importantă 
istorică mondială ale poporclui 
sovietic.

N. S Hrușciov a arătat că Co
mitetul Central al Partidului și 
guvernul consideră necesar să di 
rijeze mijloacele obținute de stat 
prin înghețarea împrumuturilor, 
spre satisfacerea nevoilor po
porului, să sporească alocațiile 
pentru construcția de locuințe, 
construcția de școli, spitale, ma
ternități, creșe și pentru alte ne
cesități, adică pentru tot ce este 
legat de îmbunătățirea vieții oa
menilor sovietici. El a declarat 
că ultimul împrumut de stat va 
fi lansat în 1957 nu în sumă de 
26 miliarde de ruble, așa cum se 
proiectase anterior, ci în sumă de 
12 miliarde de ruble.

Propunerea Comitetului Cert 
trai al partidului și a guvernului 
sovietic de a se suspenda lansa 
rea și amortizarea împrumuturi
lor a fost prezentată spre discu
tare la un miting al muncitori-

imprumu- 
capitaliste 
impotriva 
In anii 

anii celui

lor de la uzina „Krasnoe Sormo
vo* din Gorki, la care au parti
cipat peste 20.000 de persoane. 
Propunerea s-a bucurat de un 
sprijin unanim. De același spri
jin s-a bucurat această propunere 
la un miting care a avut loc la 
uzina de automobile din Gorki, 
la care au participat 50.000 de 
muncitori.

Propunerea Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și guvernului so
vietic cu privire la încetarea lan
sării Împrumuturilor și suspen 
darea amortizării lor este spri
jinită in unanimitate și tn ho- 
tărtrea consfătuirii lucrătorilor 
din agricultură dintr-o serie de 
regiuni și republici autonome din 
R.S.F S R„ in rezoluția adoptată 
la mitingul oamenilor muncii dgi 
Gorki la 8 aprilie 1357 cu prile
jul încheierii acestei consfătuiri 
(la miting au participat 150.900 
de persoane).

I

ȘI FESTIVALUL...

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și guvernul sovie
tic au considerat că este posibil 
să propună oamenilor muncii, ca 
începînd din anul 1958, să înce
teze lansarea împrumuturilor in
terne de stat (cu excepția impru- 
mulului liber convertibil cu do- 
bîndă de 3 la sută). Acest lucru 
a fost anunțat de N. S. Hrușciov 
la 8 aprilie 1957, la Gorki în 
drui consfătuirii lucrătorilor 
agricultură dintr-o serie de 
giuni și republici autonome 
R.S.F.S.R.

N. S. Hrușciov a spus: „Noi 
nu am luat încă o hotărîre pen
tru că am vrut să ne sfătuim cu 
muncitorii, colhoznicii, funcțio
narii și intelectualii. Dacă ei vor 
sprijini măsurile noastre, atunci 
va fi posibil să se adopte o ho- 
târire corespunzătoare”.

După cum a arătat N. S. Hruș
ciov, este posibil să inceteze lan
sarea de împrumuturi, numai în 
cazul cînd în același timp va fi 
suspendată plata ciștigurilor și 
amortizărilor asupra împrumutu
rilor lansate anterior. Se pro
pune să se amine plata ciștigu
rilor asupra Împrumuturilor pe o 
perioadă de 20-25 ani. Dacă con
siderați că acest lucru este just, 
a spus N. S. Hrușciov. fac apel 
să sprijiniți această propunere.

N. S. Hrușciov a arătat că ar 
fi imposibil să se achite dintr.o- 
dată suma globală a împrumutu
rilor de stat lansate pînă acum 
în U.R S.S. De aceea, se propune 
ca achitarea acestei sume să se 
facă treptat, aproximativ cite 13 
miliarde de ruble anual.

Sub conducerea partidului, po
porul sovietic, în decurs de 40 
de ani de putere sovietică, și-a 
transformat patria dintr-o țară

Of flinllic dc luptători

Record de profituri 
pentru monopoluri 

în S.U.A.
NEW YORK 10 (Agerpres). - ! 

CEL MAI MARE TRUST PETRO
LIFER DIN LUME. STANDARD 
OIL DIN NEW JERSEY A FA 1 
CUT CUNOSCUT CA IN ANUL 
1956 PROFITURILE SALE AU A- 
TINS UN NOU RECORD IN 
REGISTRIND UN SPOR DE 14 
LA SUTA FAȚA DE NIVELUL 
ANULUI 1955. VENITUL NET 
AL SOCIETĂȚII A FOST DE 
808 535 000 DE DOLARI. SINGU
RUL TRUST CARE A DEPĂȘIT 
IN 1956 ACEASTĂ SUMA A 
FOST „GENERAL MOTORS* CU 
UN PROFIT NET DECLARAI 
DE 847.396 000 DE DOLARI.

Mister Dulie, a pornit ofen
sivă împotriva Festivalului 
Mondial al Tineretului de la 
Moscova. După cum s-a a- 
nunțat, Departamentul de 
Stat al S.U.A. a trimis recent 
ambasadorilor lor tn firile 
blocului nord-atlantic o circu
lară In care a indicat să se ia 
măsuri ca guvernele firilor 
membre ale N.A.T.O. „să îm
piedice prin orice mijloace 
plecarea tinerilor la cel de-al 
Vl-lea Festival Mondial de la 
Moscova*. Acest lucru a fost 
relatat de corespondentul din 
Atena al agenfiei TASS.

Circulara a însemnat desi
gur semnatul. De aci înainte 
Departamentul de Stat Iși va 
intensifica ofensiva împotriva 
Festivalului de la Moscova. 
Există și o explicație de ce lui 
mistei Dulles nu-i este pe plac 
Festivalul: el contribuie la 
întărirea prieteniei tinerei ge
nerații. Or, este știut ci ad
versarii păcii au nevoie de 
scindarea și învrăjbirea tine
retului Ei se străduia să otră
vească conștEnța tineretului ca 
propagandă eudiaristă. să 
ațițe vrajba Intre popoare. Ad 
e buba!

Și de astă dată, ca derbhei 
, tonul propagandei occidenta-e 

il dau palavrele pe tema j>e-

ricolului comunist- — cunos
cutul lat-motiv al diplo
mației americane, ori de cit, 
ori nu dispune de argumente 
reale.

Circulara lui mister Dulles 
se dovedește fără putere Insă 
tn fața mișcării tineretului lu
mii. dornic de a participa la 
Festival.

Se pare ci chiar numeroși 
tineț; americani ti vor juca un 
renghi lui mister Dulles. Co
respondentul din Chicago al 
agenfiei bmied Press trans- 
m.te declarația făcută de ba
lerina Barbara Perri — mem
bră a comitetului american 
pentru pregătirea Festivalului. 
Per-i a declarat ci In ciuda 
poziției negative a Departa
mentului de Stat, pină in 
prezent aproape 700 de tineri 
americani și-au exprimat do
rința de a participa Ia Festi
valul Mondial al Tineretului 
de la Moscova. Perrj a spus 
că printre alții intenționează 
să participe la Festival 20 de 
studenți ai universităților 
Harvard și Princeton, și un 
mare grup de studenți de la 
universitatea din Wisconsin. 
Numeroși studenți de la școli
le de muzică se interesează 
dacă pot participa la Festival. 
Ea crede ci la Moscova

Dedesubturile propunerilor 
americane de „ajutor"

vor

* Familia CALVIER avea 18 copii. * Cel mai mare a fost 
împușcat de naziști în 1942: n-avea încă 18 ani. ♦ Astăzi, 
frații, surorile lui ROGER CALVIER și alături de ei 

toți tinerii din Villeneuve spun: NU lui SPEIDEL.
Vdleneuve-Saint-Georges păs

trează vie amintirea celor îm
pușcați de naziști. Gara Lyon 
din Paris este la fel de 
agitată ca deobicei. Tre
nul șuieră și apoi pără
sește gara. Zece minute după 
aceea sosește la gara Villeneu- 
ve-Triaj. Sena curge liniștită. 
La umbra arborilor de pe ma
lul ei, pescarii profită de a- 
ceastă sîmbătă de primăvară. 
Micile cafenele situate în apro
pierea apei oferă bărci de în-

chiriat. în apropiere de micuța 
primărie, popicarii discută va
loarea fiecărei lovituri. lată-i 
și pe tinerii membri ai Tinere
tului Comunist. Sînt trei care 
așteaptă: Serge — secretarul 
cercului, Jean — a cărui față 
este înfrumusețată de un în
ceput de barbă, și Guy Calvier, 
metalurgist care n-a împlinit 
încă 18 ani... tocmai vîrsta cînd 
fratele său Roger a fost ucis 
de naziști.

CEI OPT FRAȚI

WASHINGTON 10 (Agerpres).
Secretarul de stat Dulles și mi

nistrul adjunct al Apărării. Ro- 
I bertson, au iâcut declarații in 
. fata Comisiei senatoriale speciale 
! care studiază metodele și mijloa- 
| cele pentru a da o cit mai mare 
eficacitate programelor america
ne de „ajutorare* a statelor 
străine.

Referindu-se la planurile gu
vernului In această privință, Dul
les a recunoscut că programul a- 
merican „de ajutor" este unul din

Ministrul adjunct al Apărării, 
Robertson, care a luat de ase
menea cuvintul In cadrul comi
siei. a declarat că programul de 
„ajutor" militar american este o 
„parte integrantă* a întăririi sis
temului militar american.

pleca de asemenea o serie de 
sportivi care reprezintă diferi. 
>e colegii.

In ciuda lui mister Dul
les — telegrame sosite din 
toate coifurile lumii arată că 
pregătirile pentru Festival 
continuă cu însuflețire.

La invitația Comitetului In
ternational al Festivalului, la 
Moscova a sosit o delegație 
de oameni de cultură și știin
ță din Republica Federală 
Germană. Delegația este for
mată din profesorii Johann 
Aufkauser (Munchen), August 
Ohallinger (Munchen), Franz 
Paul Schneider (Wurzburg). 
Delegafia va vizita stadioane, 
săli de concerte și teatre care 
vor fi puse la dispozifia tine
retului In perioada Festivalu
lui.

Din Londra ne-a sosit o 
veste tmbucurătoare. Cunoscu
tul teatru englez „Workshop” 
a acceptat invitația de a par
ticipa la Festivalul de la 
Moscova. Acest teatru situat 
ia cartierul muncitoresc East 
End al Londrei, se bucură de 
o mare popularitate tn rinau- 
rile oamenilor muncii engl. zi. 
Artiștii teatrului intenționea
ză să prezinte la Festival, in 
premieră, comedia muzicală 
,.Rămas bun la iarmaroc", 
motivele unor cintece populare 
engleze, precum și „Macbeth" 
de Shakespeare.

Postul de radio Colombo a 
transmis o știre potrivit căreia 
in momentul de fată se des
fășoară alegerea celor oOO de 
persoane care vor face parte 
din delegafia ceyloneză la 
Festivalul de la Moscova.

Tineretul lumii se pregăteș
te si participe la Festival 
Acesta este răspunsul lui la 
circulara lui mister Dulles.

C. R.

Mitinguri ale oamenilor muncii 
La Clu|

Miercuri după amiază, după
încetarea lucrului muncitori, in
gineri, tehnicieni și funcționari 
ai uzinei Carbochim din Cluj 
și-au exprimat, țn cadrul unui 
miting, solidaritatea cu lupta 
dreaptă a oamenilor muncii și a 
întregului popor algerian, împo
triva colonialismului.

„Colonialiștii francezi — a 
spus tov. Șipoș Geza, membru în 
comitetuî de întreprindere — de
clară că problema algeriană nu 
poate fi soluționată decît prin 
fier și singe, prin represiune săl
batică a mișcării de eliberare. 
Oamenii muncii din țara noastră 
se solidarizează cu lupta dreaptă 
a poporului algerian, pentru re
zolvarea justă a problemei alge
riene și protestează cu indignare 
împotriva acțiunilor arbitrare ale 
colonialiștilor francezi".

Au luat apoi cuvîntul mai mulți 
participanți la miting care și-au 
manifestat simpatia față de lup
ta poporului algerian.

Participants la miting au a- 
doptat un mesaj adresat munci
torilor algerieni din industria 
chimică, prin care își manifestă 
solidaritatea cu lupta lor dreaptă.

La iași
Peste 1000 de muncitori, teh

nicieni, ingineri și funcționari 
ai atelierelor C.F.R. X. TI„C 
lie" din Iași s.au Întrunit mier
curi după amiază pentru a ridica 
protestul lor impotriva teroarei 
colonialiste din Algeria.

Primul a vorbit Vintilă San
du. membru fn comitetul de între
prindere al atelierelor, care a a- 
ratat că întreg colectivul Atelie
relor C.F.R. „Iile Pintilie" se so
lidarizează cu lupta dreaptă dusă 
de poporul algerian împotriva te
roarei colonialiste, pentru 
te și independență.

Au luat apoi cuvîntul 
roși vorbitori din sală ca

rut Bălănescu Mihal, șeful sec* 
ției a Il-a vagoane, fierarul Va- 
sile Tinică, turnătorul Sînpetru 
Iftime și alții.

La sfîrșit s.a adoptat tn unani
mitate o moțiune prin care 
prezenți au exprimat deplina 
lidaritate cu lupta dreaptă a 
porului algerian.

La Craiova

cei 
so- 
po-

CRAIOVA (prin telefon de la 
corespondentul n-ostru). — Sala de 
festivități a uzinelor „Electronu- 
tere" din Craiova s-a umplut. 
1500 de muncitori au venit aici 
după terminarea schimbului înfii 
pentru a-și spune cuvîntul în le
gătură cu ceea ce cred și gîndesc 
despre agresiunea trupelor fran
ceze în Algeria.

— Ți se fringe inima de durere 
cînd vezi că un om moare. Cînd 
este vorba insă de zeci de mii, de 
sute de mii de asemenea oameni, 
cînd este vorba că toate aceste 
crime sînt eăvîrșite de un asupri
tor, indignarea este fără margini. 
Odată cu mine spune acest lucru 
fiecare muncitor din sectorul 
nostru de aparataje electrice.

Așa a glăsuit Ion Benea în fața 
tuturor celor adunați la miting.

—- Cei ce nu se mâi satură de 
crime și jaf să ia aminte la gla
sul popoarelor. Noi nu permitem 
ca în secolul nostru oamenii să fie 

.„UM.MU.,. tr.at^i, ca niște sclavi - ? corn- 
Ilie Pinti- Plectat cuvintul celorlalți tinărul 

Constantin Monteseu de la servi
ciul de contabilitate.

Dar numărul vorbitorilor nu 
s-a oprit aici. .Au mai luat cuvîn
tul și alții. Unul dintre aceșt.a 
este constructorul de tramvaie, 
tîmplarul Mihal Marin, inginerul 
Anton Enăchescu.

Spre sfîrșit. muncitorii au întoc
mit o moțiune de protest pe care 
au trimis-o guvernului francez 
condamnînd agresiunea și poziția 
acestui guvern în problema alge
riană.

liberta-

nume- 
ingîne-

Cuvîntarea rostită de Mao Țze-dun 
la recepția oferită de J. Cyrankiewicz

A- bune urări ale poporului chinez 
pentru poporul polonez. 

Urăm ca Republica ~ 
Polonă să construiască 
bine socialismul. Urăm 
nea Sovietică, Polonia, 
celelalte țări socialiste 
nească și mai strîns.

Urăm ca țările lagărului socia
list, împreună cu celelalte țări și 
popoare iubitoare de pace din În
treaga lume, să depună și mai 
multe eforturi în numele păcii 
generale și progresului omenirii.

PEKIN 10 (Agerpres). — L 
genția China Nouă transmite 
textul cuvtntării rostite de pre
ședintele R. P. Chineze, Mao 
Țze-dun, la recepția oferită de J. 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Po
lone, cu prilejul vizitei delegației 
guvernamentale a R. P. Polone 
în R. P. Chineză în care a spus 
printre altele:

Rugăm delegația guvernamen
tală poloneză să ducă cu ea sen
timentele de prietenie și cele mai

Populară 
și mai 

ca Uniu- 
China și 
să se u-

'«cele mai importante mijloace de 
' expansiune politici americani și

I

<

a

8 Copii din Villeneuve — Saint Georges au fost împușcați de 
naziști. Printre ei, Roger Calvier.

Familia Calvier este binecu
noscută la Villeneuve și în îm- 
prejurimi. O familie cu 18 co
pii: opt băieți și zece surori. 
Nu e lucru, obișnuit. O familie 
mîndră și demnă. Roger Cal
vier era al doilea, membru al 
Tineretului Comunist, de dina
inte de război. Tînăr încă, el 
muncea într-o uzină metalurgi
că din Villeneuve. împreună 
cu alți tineri comuniști, ca Bre
tagne și Deschanciaux, el a or
ganizat lupta, împărțea mani
feste, organiza acte de sabotaj 
etc.

— într-o zi, povestește Ray
mond, cel mai mare dintre 
frați, Roger mi-a vorbit despre 
un vagon cu muniție care să
rise în aer în gară. La 1 august 
1942, Roger fu arestat și 11 
zile mai tîrziu împușcat la 
Mont Valerien... Am primit o- 
biectele ce le avea asupra sa, 
portofelul... Mult mai tîrziu am 
găsit în pod, ascunse cu grijă, 
manifeste și un revolver. Era' 
un băiat minunat, sportiv, mun-' 
citor. Fiecăruia îi vorbea fie 
despre munca sa, fie despre 
fotbal. îi plăcea să discute. Ur
mărea toate problemele politi
ce și devenea furios numai la 
gîndul exploatării din uzina 
unde lucra. îi plăcea să fluiere, 
să cînte, era ațît de vioi...

Astăzi Roger Calvier odih
nește sub o piatră de mormînt, 
la fel ca și Brefagfie și Deschan
ciaux, împușca(i și ei de na
ziști, aidoma lui J’anift, fostul

1 de extindere a „conducerii" lor 
•militare asupra țărilor lumii ca- 
1 pitaiiste.
1 Expunînd tezele politicii gene- 
1 rale ale diplomației americane,
1 Dulles s-a pronunțat In sprijinul
I alianțelor și coalițiilor militare 

( create de Statele Unite pentru 
\ a-și asigura interesele lor mili- 

i tare, pe care secretarul de stat
II le-a calificat drept „interese ale 
i apărării comune". El s-a pronun- 
p țat în mod categoric impotriva 
p celei mai mici slăbiri a sistemului 
i1 alianțelor militare conduse de 

* Statele Unite.

primar comunist din Villeneuve, 
la fel ca Quenouille — medi
cul pe care naziștii l-au spîn- 
zurat, aidoma multor altora, ti
neri și bătrini, a căror amintire 
rămine mereu vie in memoria 
celor din Villeneuve...

PROTESTUL
Cînd am aflat despre numi

rea lui Speidel, ne spune mai 
apoi Raymond, noi, cei șapte 
frați care am rămas, am scris 
o scrisoare președintelui repu
blicii pentru a protesta... 
Sintem de acord să ne împă
căm cu poporul german, dar în 
nici un caz cu alde Speidel, sau 
Krupp... ăștia nu sînt germani, 
ci naziști.

Acum i-a cuvîntul Serge, se
cretarul :

— Bazați pe textul acestei 
scrisori noi am sprijinit campa
nia tinerilor din gara Triaj îm
potriva numirii lui Speidel. Au 
fost împărțite manifeste și oa
menii de pe stradă sînt de par
tea noastră, pentru că ei îl cu
nosc pe Roger Calvier după 
care este denumit cercul nostru.

UN CERC ACTIV

Am mers puțin prin oraș. Și 
în timpul acestei plimbați am

„L’Humanite1* demască uneltirile premierului francez
PARIS 10 — Corespondentul 

Agerpres transmite: In ultimele 
zile ziarul „Le Populaire de Pa. 
ris", organul Partidului Socialist 
Francez, care de citeva săptă- 
mîni duce o campanie de calom
nii și atacuri virulente la adresa 
Partidului Comunist Francez, a 
publicat la 7 aprilie, un articol 
în care cere în mod deschis in
terzicerea Partidului Comunist 
Francez.

La 9 aprilie ziarul „L’Humani- 
te“ a publicat în întregime ar
ticolul din „Le Populaire de Pa
ris" din 7 aprilie, însoțindu-1 de 
un comentariu în care demască 
uneltirile Jascizante ale șefilor 
radfcal-socîaliști francezi Acest 
articol, semnat de o anu-

me Suzanne Labin, a fost 
publicat prlntr-o hotărîre a 
lui Guy Moliei Aceasta pen
tru că Mollet, tn momentul 
de față, urmărește să arate cer
curilor reacționare — a căror po
litică a urmat-o în Algeria și în 
toate celelalte domenii — că gu
vernul pe care-1 conduce es!e dis
pus si meargă încă și mai de
parte. pentru a continua să me
rite încrederea acestor cercuri, 
pentru a continua să se mențină 
la putere.

Demascînd acțiunea anticomu
nistă și antidemocratică a condu
cerii partidului radical socialist, 
L’Humanită cheamă activiștii so
cialiști de rînd la unitate de ac
țiune cu comuniștii.

BUDAPESTA 10 (Agerpres).- 
M.T.I. transmite : La 9 aprilie Mi
nisterul Afacerilor Externe al
R. P. Ungare a remis legației
S. U.A. la Budapesta o notă tn 
care se spune între altele : „La 3 
aprilie 1957, ora 16,30, pe șoseaua 
ce duce la Lepseny, ofițeri ai ar. 
matei populare au oprit în loca
litatea Mezoszentgyorgy o mașină 
a corpului diplomatic înregistrată 
sub numărul D.T. 652. în care se 
aflau colonelul C. J. Todd, atașat 
militar al legației S.U.A. în R. P, 
Ungară, și căpitanul T. R. Glea- 
sen, atașat militar adjunct.

Martori oculari au declarat că 
au văzut pe ce| doi diplomați to- 
tografiind din mașina lor o ca
zarmă ungară care se află in a. 
propiere de șoseaua menționată.

Ministerul Afacerilor Externe 
menționează cu acest prilej că că
pitanul Gleason făcea numeroase 
călătorii in provincie In apropie-

rea unor obiective militare impor
tante pe care le fotografia.. 
S-a dovedit că încă cu mult îna
inte de evenimentele contrarevo
luționare din octombrie 1956, că
pitanul Gleason s-a dedat la ac
tivități de spionaj. în continuare, 
în notă se arată o serie de fapte 
oglindind activitatea de spionaj 
dusă de căpitanul Gleason. în 
special cu prilejul evenimentelor 
contrarevoluționare din octombrie 
1956.

In conformitate cu principiile 
suveranității și ale dreptului in
ternațional — se spune tn notă 
— guvernul Republicii Populare 
Ungare care dispune de dovezile 
sus menționate și de altele, pro
testează în modul cel mai ener
gic împotriva activității de spio
naj dusă de căpitanul Gleason și 
cere ca acesta să părăsească te
ritoriul Ungariei în decurs de 48 
de ore.
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întîlnit pe Georges, un al trei
lea frate al lui Roger, care, ime
diat după eliberare, a fost pri
mul secretar al cercului Uniu
nii Tineretului Republican Fran 
cez ,din Triaj.

— In familia noastră, toți 
băieții, unul după altul, se în
scriu în Tineretul . Comunist. 
Știi de ce ? lnt'r-o familie cu 
18 copii doar tata muncea. Noi, 
de îndată ce aveam vîrsta, eram 
nevoiți să-l ajutăm. De la a- 
ceasta, pînă la Tineretul Comu
nist e un drum foarte scurt.

în 1945 mi s-a spus că Uni
unea Tineretului este pe cale 
de a fi creată. Cercului local 
i se va da numele fratelui tău. 
Iată de ce tu trebuie să fii se
cretarul cercului. Nu făcusem 
niciodată politică, dar am spus 
da. După aceea am devenit 
membru de partid.

Astăzi Tineretul Comunist 
este constituit pe baze solide.

— în decembrie, continuă 
povestirea sa Serge, cercul s-a 
născut cu 11 tineri membri. 
Mai erau doar patru membri 
ai Uniunii Tineretului Republi
can Francez, ceilalți mutîn- 
du-se sau căsătorindu-se. în ia
nuarie am organizat o reînnoire 
a cărților de membru și cu oca
zia prezentării unui film am

J

1

obținut 18 adeziuni. în februar 
rie am organizat un. bal, scriind 
cețor demobilizați , reveniți 
din Algeria, că de la plecareq 
lor n-a mai avut loc vreun bal 
în cartier și că Tiherețul Co
munist îl organizează pe a- 
cesta, tocmai cu prilejul în
toarcerii lor. 150 de persoane 
au participat la bal. Am mun
cit toată noaptea ca niște lei, 
dar duminică dimineața eram 
atît de mulțumiți, îneît ne-am 
dus cu toții să vindem „L’A- 
vant- Garde". Pentru moment 
vindem 30 de numere. Și țelul 
nostru este să vindem 50 pe 
săptămînă.

E lucru cert că urmînd ca
lea luptei - patriotice, a apărării 
revendicărilor și drepturilor ti
neretului, cercul iși va conti
nua drumul înainte, cîștigind 
noi membri și abonați ai zia
rului „L" Avant-Garde”.

Pe zidurile Triajului se pot 
citi numeroase inscripții: „Pace 
în Algeria*" și „Nu, lui Speidel”.

— Aceasta este munca noa
stră... Am strîns de asemenea 
semnături pentru pace în Al
geria, am făcut pachete pentru 
tinerii care sînt acplo, am fă
cut un club de tenis de masă 
și am organizat excursii, ca de 
pildă cea din aprilie, cînd am

AMMAN. După cum anunță a- 
genția France Presse, la 10 aprilie 
Suleiman Nabulsi, președintele 
Consiliului de Miniștri al Iorda
niei, a prezentat regelui Hussein, 
demisia guvernului său.

vizitat cu recruții contingentu
lui 1958 castelele din Loire. 
•. i Dar vizita noastră s-a în
cheiat. Plecăm din nou la gară 
și trecem prin fața barăcilor 
unde locuiesc în 
muncitorii de la 
Orașul a fost 
timpul războiului 
damente.

— După cum 
spune, aici nu se 
diri provizorii; 
unde e cartierul 
reconstruiește totul.

— Tatăl meu 
au murit sub 
spune Jean.

— Să nu uiți 
mai spune în 
care mu urc in 
vier — că cumnații noștri, so
ții celor opt surori ale noastră 
în viață, vor face și ei o scri
soare pentru a protesta împo
triva numirii lui Speidel.

Trenul a părăsit gara. Tova
rășii ne salută. Pe un zid de-a- 
lungul căii ferate mă întovără
șește o inscripție: „SPEIDEL 
NU VA TRECE”.

numdr mare 
căile ferate, 
devastat pe 
de bombar-

vezi, mi se 
fac decit cld- 
dincolo Insă, 
„Șefilor", se

și surioara mea 
bombe — na

să scrii — îmi 
momentul în 

tren, Guy Cal-

B. BERTRAND
(după L’Avant.Garde, organ 
al Uniunii Tineretului Comu

nist din Franța)
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