
In întîmplnarea zilei de 1 Mai I Proletari din toate firile, unifi-v*!

ÎNTRECERE
INTRE TINERII INOVATORI

La fabrica „Encsel Mauri- 
clu“ din Tg. Mureș, unde ti
neretul reprezintă 70 la sută 
din numărul total al salaria- 
ților, deseori utemiștii se 
întrebau :

— De ce comitetul U.T.M. 
se ocupă atît de puțin de pro
blemele muncii concrete ?

Auzeai pe unii membri ai 
comitetului spunind:

— Tovarăși ! Sarcina noas
tră principală este educarea 
tineretului!

Frumoase cuvinte rosteau. 
De multe ori însă, între vorbe 
și realitate exista o barieră. 
In ședințe se discuta doar in 
treacăt despre contribuția ti
neretului in producție, despre 
munca brigăzilor.

Dar au venit adunările de 
dări de seamă și alegeri. Ute
miștii au 
în muncă, 
conducere

criticat formalismul 
In noul organ 
au fost aleși

★

începutul

de 
cei

i'.
Cu 

și al
sprijinul conducerii fabricii 

_. cabinetului tehnic, condus 
de utemistul Bighianu Crinișor, 
a fost analizată întro ședință 
munca dusă în anul 1956 în rin- 
dul inovatorilor. Multi din aceș
tia au fost premiali. Apoi, în ca
drul unei adunări generale de 
U.T.M., s-a prezentat referatul 
„Preocuparea organizației noas
tre de bază pentru lărgirea miș
cării de inovații și raționalizări 
în rîndul tineretului**.

Tinerii au primit cu entuziasm 
vestea inițierii întrecerii inovato
rilor. In scurt timp s-a organizat, 
pe lîngă cabinetul tehnic, un co
lectiv care să o îndrume și să o 
controleze. Responsabilul colecti
vului a fost ales inițiatorul acțiu- 
unii — utemistul Ludovic Bra- 
nici.

Colectivul lucrează pe baza 
unui plan de acțiune menit să 
stimuleze mișcarea de inovații, să 
atragă tot mai mulți tineri în rin- 
I_________

mai vrednici tineri, muncitori 
și tehnicieni. Munca a porgit 
pe un făgaș nou.

Ludovic Branici, rabotor, de 
curînd primit în rînduri’e cun- 
didaților de partid, este unul 
dintre cei mai sirguincioși 
inovatori din fabrică. El a ve
nit cu propunerea ca ia cin
stea zilei de 1 Mai și a Fes
tivalului Mondial să se orga
nizeze o acțiune pentru lărgi
rea rindurilor tinerilor inova
tori, in cadrul căreia să se a- 
corde titlul de „Cel mai ban 
tinăr inovator din fabrică*.

A doua zi propunere a fost 
discutată de tov. Friss Ist
van, secretarul comitetul»: 
U.T.M. și Dan Constantinescu. 
membru in comitet

— N-ar fi rău să organizăm 
o astfel de întrecere — au so
cotit toți.

★

dul celor ce descoperă no: meca
nisme.

O mare atenție se acordă ino
vațiilor realizate de către tinerii 
care n-au împlinit încă 20 ani 

In urma aprecierii rezultatelor 
economice obținute, se stabilește 
tinărui inovator fruntaș pe între
prindere. ca și secția fruntașa ia 
mișcarea de inovații

(In legătură ca sistemul de a- 
preciere a muncii inovatorilor a- 
doptat de colectivul de aid. păre
rea noastră este că aprecierea va
lorii inovațiilor trebuie să se tacă 
numai pe baza legilor și dispo
zițiilor in vigoare. 14. R-).

Rezultat*
Popularizarea mersu'.zf întrece

rii, prin articole afișate la o ga-
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Tratative în vederea încheiem 
unui acord cu privire la statutul 
juridic al trupelor sovietice staționate 

temporar pe teritoriul R. P. R.

MÎINE, în raionul Mizil ÎNCEPE

Săptămîna însămințării porumbului
pe „loturile Festivalului"

Ca urmare a Înțelegerii intervenite Intre Guvernele R.P.R. și 
t.llS.S, la București au avut loc tratative intre reprezentanții 
celor două țări, in vederea încheierii unui acord intre Guvernul 

Republicii Populare Romine și Guvernul Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste ia scopul reglementării problemelor legate de 

staționarea temporară a trupelor sovietice pe teritoriul R.P.R.
La 15 aprilie sosește In Capitală o delegație guvernamentală 

a Uni mm Republicilor Sovietice Socialiste în vederea perfectării 

și semnării acestui acord.

ba trîne i

ULTIMEI 
ETAPE A 
CONCURSULUI 
NOSTRU

cetăți

Cetoiea de team a domna- 
hn, luptâror prntru independen
ța nnțunutlj, $tejcn — pe cure 
poporul l-a numit, m aema de 
prețuire, . cel Mare- — a re
zistat cream.

In onș se păstrează, de ase
menea, cele mai de seamă cti
torii ale domnitorului moldo
vean. Toate îndeamnă la evo
carea aproape sacră a eroismu
lui acestor meleaguri stropite 
cu singele poporului în lupta 
dîrză cu cotropitorii turci.

Vechea cetate, cu ziduri din 
piatră cenușii, mai păstrează 
încă și astăzi din falnica ei în- 
fățișare. Se disting porțile, piv
nițele pentru provizii; contra
forturile dinspre apus au rămas 
încă întregi, iar înspre versan
tul răsăritean se mai observă 
urme ale frescelor murale.

De jur-împrejur se
jează cărări speciale pentru ca 
vizitatorii, cu prilejul sărbători
rii a 500 de ani de la urcarea 
lui Ștefan cel Mare pe tronul 
Moldovei, să poată escalada 
mai cu ușurință dealul ripos.

ir
Zilele trecute, cetatea a fost 

locul de vizită a unor elevi ve- 
niți de la celălalt capăt al țării 
— din Giurgiu. 30 dintre cei

amena-
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mai buni la învățătură, de la 
Școala mecano-nacală. sub con
ducerea profesorilor, au po
posit in fața străvechilor ziduri. 
Mulți iși notau in caietele lor 
impresii, constatări; ascultau 
explicațiile ghidului ori ale pro
fesorilor de specialitate. Unii 
dintre ei erau abia trecuți de 
cîrsta pionierilor. Alții ceva mai 
mari. In grup, ei pătrundeau 
printre ziduri, cercetau, între
bau — îndemnați de o nestă
pânită curiozitate. Stînd de 
vorbă cu tinerii vizitatori și cu 
profesorii, am aflat că excursia 
durează întreaga perioadă a va
canței de primăvară și că au 
mai fost la lași, urmînd să-și 
încheie itinerariul la mînăstirea 
Putna: cu alte cuvinte, obiec
tul excursiei constituindu-l 
vizitarea monumentelor istorice 
de pe timpul lui Ștefan cel 
Mare, în preajma sărbătoririi 
sale...

I

Ca pe tot cuprinsul tării, ute- 
miștii și tinerii din satele raionu
lui Mizil au îmbrățișat cu mult 
entuzasm chemarea comiletu'ui 
U.T.M. al comunei Siliștea, pen
tru crearea „loturilor Festivalu
lui". De cum au cunoscut aceas
tă chemare, cele mai multe din
tre organizațiile U.T.M. sătești 
din raion au cerut sprijinul sfa
turilor populare și. sub conduce
rea organzațiilor de partid, ii 
început o muncă serioasa pentru 
atragerea tuturor tinerilor In |U- 
ru! acestei initiative In scurtă 
vreme, in raion s-au creat 20 lo
turi ale Festivalului, cuprinzând 
□ suprafață de 25 hectare, care 
vor fi insămințate cu porumb hi
brid.

Se cuvine să spunem că orga- 
n:zatiile U.T.M. s-au bucurat de 
sprijin direct și concret din par
tea comitetului raional U.T.M. 
(prim secretar tov. Vasile Mar- 
:u). După indicațiile comitetului 
raional U.T.M., organizatele 
U.T.M. care s-au angajat să cul
tive loturi ale Festivalului au nu
mit cite un responsabil al lotu
lui — dintre utemiștii cei mai 
juni. De asemenea, organizat'ile 
U.T.M. au creat cite o comisie a 
lotului, cu menirea de a ajuta 
ndeaproape munca responsabilu
lui de lot. precum și a tuturor u- 
temiștilor și tinerilor. In toate a- 
peste comisii au fost atrași tineri 
ingineri și tehnicieni agronomi, 
care vor răspunde de calitatea lu
crărilor, de aplicarea celor mai 
inaintate metode agrotehnice.

îndrumate și controlate îndea
proape de către comitetul raio
nal U.T.M., organizațiile U.T.M.,

comisiile loturilor au obținut 
pînă acum rezultate frumoase in 
munca lor. In urma muncii de 
mobilizare, in raion s-au aeat 69 
echipe in care s-a înscrii marea 
majoritate a utemiștlor și ține
rile*. Întreaga suprafață a lotu
rilor Festivalului a fost arată, 
s a cărat o însemnată cantitate 
ae gunoi de grajd, s-a asigurat 
in întregime sămința, apoi a 
fost schimbată cu sămință hi
bridă.

După aceste măsuri — bune, 
fără îndoială, in totalitatea lor. 
deoarece crează premizele nece
sare obținerii unei recolte bogate 
— comitetul raional U.T.M. a în
ceput să dea semne de oboseală, 
să nu se mai intereseze de mer
sul lucrărilor pe loturile Festiva
lului. Așa se face că, deși în ra
ionul Mizil timpul prielnic însă- 
■nînțării porumbului a sosit de 
mult (gospodăria colectivă din 
Baba .Ana. de pildă, a și insă- 
mînțat peste 30 de hectare). p« 
loturile Festivalului nu s-a insă- 
ininfat incă nici un metru pătrat.

Recent — chiar ieri — tova
răși de la comitetul raional 
U.TM. și-au dat seama de gra
vitatea acestei intirzieri, care ar 
putea aduce mari pierderi de re
coltă. Intr-o scurtă consfătuire, ei 
au hotărî! să cheme toate organi
zațiile U.T.M. sătești să termine 
insăminfatul porumbului, pe toa
te loturile Festivalului din raion, 
in săptămina următoare, adică 
intre 15 și 21 aprilie.

O hotărîre necesară

Festivalului se va obține o pro
ducție medie de cel puțin 3000 
kg. porumb boabe la hectar. A- 
ceasta este o dirâ bună, insă 
pentru realizarea ei trebuie o 
muncă de zi ca zi șL ala, 
trebu'e ca toate Iucrârile să fie 
iăcute in timpul ce! mai minerit. 
Dacă in raionul Mizil — ca și 
in a!te părți ale țârii de altfel 
— insămințatul porumbului s-ar 
intirzîa cupă 29 aprilie, recoiia 
ar fi in primejdie, nu s-ar putea 
obț:ne o producție bogată. Prin 
urmare, hotârirea comitetului ra
ional U.T-M. Mizil de a se isprăvi 
intr-o săptămină insâmințarea 
porumbului pe toate loturile Fes
tivalului din raion era foarte ne
cesară. Este de asemenea necesar 
ca in toate raioanele rămase fn 
urmă cu insâmințarea porumbului 
pe ioturile Festivalului, comitete
le U.T.M. sâ ia hotiriri asemănă
toare, să asigure insâmințarea in 
decurs de o săptămină. intre 15 
și 21 Aprilie.

Consfătuirea de care am amin
tit a constatat insă și alte defec
țiuni — mai mici, e drept — 
pentru care s-au luat pe loc ho- 
târirile corespunzătoare. Astiel, 
deși s-au organizat echipele, sar
cinile lor n-au fost defalcate pe 
diferite etape de lucrări. în func
ție de posibilitățile fiecărui ute- 
mist sau tinăr. S-a luat de aceea 
hotârirea ca tinerii care au atela
je sâ participe la pregătirea tere
nului (cultivat, gripat) și fnsă- 
mințări, cei care nu au atelaje sâ 
fie Impărțiți pentru fiecare pra-

B. CLATICI

Din frumusețile 
Capitalei noastre

Totalizînd angajamentele ute 
mlștilor și tinerilor din raion, co
mitetul raional U.T.M. Mirii a 
ajuns la concluzia că, pe loturile

Chemări de primăvară

S-a măritat Rădija

★
..Stînd acolo, mi-au trecut 

prin minte imagini din luptele 
lui Ștefan și ale oștenilor lui. 
Auzeam parcă, peste timp, zgo
motul armelor trăgînd în oștirea 
otomanilor vrăjmași. Zadarnică 
a fost încercarea turcilor de a 
asedia cetatea. Izbînda lor pro
vizorie de la Războieni a în
semnat înfrîngere în fața cetă
ții moldovene. Purtătorul 
rjchiptrului moldovenesc', 
sprijinit de mase, a continuat 
lupta cu dîrzenie. Și a învins.

Locul este cu atît mai evoca
tor cu cit tot aici Ștefan 
găsit sfîrșitul în ziua de 2 
a anului 1504...

★

...Cînd coboram culmea 
lului împreună cu
niștii. soarele, apunînd, arunca 
reflexe sîngerii peste ruinele 
bătrinei cetăți. Imaginea aceas
ta îmi evoca culoarea pămîn- 
tului stropit cu sîngele celor 
cazuți pentru libertate, cu 
veacuri în urmă.

Undeva, prin văi. am auzit 
zvon de talangă și un îndepăr
tat sunet de bucium, ce părea 
o chemare de corn... Nu știu 
dacă într-adevăr îl auzeam, ori 
mi se părea... Amintirile unor 
vremi glorioase din istoria po
porului nostru, legate de dom
nia lui Ștefan erau puternice, 
copleșitoare...

I. MIHUȚ

și-a 
iulie

dea- 
excursio-

Recital Obrazțov
La Teatrul C.C.S. a avut loc 

-.imbătă seara recitalul dat de 
Serghei Obrazțov, artist al po
porului al U.R.S.S., directorul 
Teatrului Central de ' 
puși din Moscova.

Primit cu aplauze 
Serghei Obrazțov a , 
mult spirit spectatorilor despre 
primii — • -
siune, 
lui de 
care a 
tare.

Serghei Obrazțov a interpretat 
o serie de romanțe și pantomime 
cu păpuși printre care : „O cli
pă" pe muzică de Vertinski, 
„Consilierul de Stat" pe muzică de 
Dargomîrjski, „Cupletele Toreado- 
rului" pe muzică de Bizet, „Im- 
blinzitoarea de tigri", pantomimă, 
„Am stat împreună" pe muzică de 
Ceaikovski etc. Marele artist a 
reușit să realizeze cu păpușile 
sale, minuite intr-un chip magis
tral, cele mai diverse efecte: du
ioșie, dragoste, ironie, satiră, u- 
mor etc. Fiecare număr al recita
lului a cules aplauzele entuziaste 
ale publicului, care la sfirșit a 
ovaționat pe Serghei Obrazțov. 
Acompaniamentul la pian a fost 
susținut cu măiestrie de Olga 
Obrazțova.

Stat de Pă-

călduroase 
povestit cu

săi pași în această profe- 
despre începuturile teatru- 
păpuși in U.R.S.S., teatru 
luat astăzi o mare dezvol-

------•------

A 5-a sesiurie 
a Sfatului Popular 

al Capitalei
Simbătă după-amiază la Casa 

prieteniei romino-sovietice a avut 
loc cea de-a V-a sesiune a Sfa
tului Popular al Capitalei R.P.R.

Sesiunea a fost deschisă de tov. 
ing. Anton Vlădoiu președinte al 
Comitetului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei.

Trceindu-se la ordinea de zi, 
tov. ing. Anton Vlădoiu a pre
zentat raportul asupra realizării 
prevederilor bugetului pe anul 
trecut care s-a încheiat cu un ex
cedent al veniturilor față de chel
tuieli de 26.800.000 lei.

In cadrul discuțiilor la rapor
tul asupra Bugetului Sfatului 
Popular al Capitalei au luat cu- 
vîntul numeroși deputați, care au 
făcut propuneri privind dezvolta
rea economiei.

— Cum adică ?
— Adică, în întovărășirea „Con

gresul al II-lea al U.T.M.** a mai 
intrat cineva ?

— Da. Pînă acum au intrat toți 
utemiștii. întovărășirea are 22 de 
familii, cu 44 hectare. 4uzeam 
intră și Aurică al lui nea Ștefan, 
după ce se însoară.

Vasile P. Constantin, președintele 
întovărășirii „Vasile Roaită**, a dat 
din cap afirmativ. Și-a aprins o 
țigară, apoi s-a dat mai aproape 
de Ștefan.

— Ce zici, cuscre ?
— De, măi Vasile, dacă nu 

mi-ai fi prieten...
— Ce dracu mă, te pui de-a 

curmezișul copiilor ? Am auzit că 
ești contra. Ce, nu-ți place fata 
mea ?

Oamenii se grupară în jurul ce
lor doi. Ștefan oftă și îngăimă :

MCOLAE BARBU 
corespondentul „Scânteii tine

retului’’ pentru regiunea 
București

șire. O întîmplare a făcut ca feri
cita căsătorie să aibă loc. fără ca 
Aurică să știe de frămîntările ta
tălui său.

Intr-o seară, i-a fost dat bătrî- 
nului Coman să se întîlneascâ cu 
viitorul lui cuscru chiar în biroul 
președintelui sfatului.

Voios ca de obicei, Vasile P. 
Constantin a (kt bine*e tuturor, 
apoi s-a adresat președintelui, care 
întocmea o situație la lumina 
lămpii :

— Cum stați. tevarâșe Toma ? 
Vin oamenii ?

— Vin. tovarășe Vasile Ia da
te oleacă mai aproape... Poftim ! 
Cifrele grăiesc. Asta-î situația pe 
comună.

Vasile și-a aruncat repede ochii 
peste cifre și- oprindu-și privirile 
la capitolul „Total", a citit cu glas 
tare:

„O mie două sute cincizeci de 
familii cu._ Așaaa L eu 915 hec
tare pâmînt".

— Bun. Asta înseamnă că mai 
bme de jumătate din oameni au 
înțeles rostul adevăratei lor vieți. 
Dar tinerii ce fac ? — a Întrebat 
d?

Solemnitatea decernării 
Premiilor de Stat

Simbătă la amiază a avut Ioc 
la Consiliul de Miniștri solemni
tatea decernării Premiilor de Stat 
pe anul 1955.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii: Chivu Stoica, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Miron 
Constantinescu, Leonte ‘ Răutn. 
Ștefan Voitec, Alexandru Birlă- 
deanu, acad. prof. Traian Săvu- 
lescu, miniștri, academicieni, oa
meni de știință, artă și literatură.

După înmînarea premiilor, to
varășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri a fe
licitat pe laureații Premiului de 
Stat,, urîndu-le noi succese în 
activitatea lor creatoare.

In numele laureaților au luat 
cuvîntul, printre alții : acad. prof, 
dr. C. Ionescu-Mihăiești, ing. Tr. 
Seceleanu, ajusiorul Petre Duca, 
acad. Tudor Arghezi, artista po
porului Aura Buzescu, care au 
mulțumit pentru înalta distincție 
primită, exprimindu-și hotărîrea 
de a depune toate eforturile pen
tru dezvoltarea și înflorirea știin
ței tehnicii și artei, pentru victo
ria construcției socialiste in pa
tria noastră.

Conducătorii partidului și gu
vernului prezenți la solemnitate 
s-au întreținut apoi cordial cu 
laureații Premiului de Stat.

(Agerpres),

Da, fata președintelui întoviri- 
râșxrii agricole „Vasile Roaită” dm 
GurbăneștL raionul Lehliu, s-a mă
ritat. Aleșnl inimii ei, Aure! Co
man. îi este acum soț. Doi tineri 
harnici au întemeiat o familie 
nouă, fericită, în comuna din mima 
Bărăganului. Mai înainte de a fi 
împreună însă, un vînt de împotri
vire era gata să spulbere visurile 
lor. Dar vîntul nu s-a stîmit. Nu 
s-a stîrnit pentru că bătrînul Ște
fan Coman, tatăl lui Aurel, a chib
zuit Ia cele din urmă bine. Cînd 
a aflat că Aurel și Rădița hotâri- 
serâ să intre în întovărășire după 
ce se vor căsători, bătrînul se su
pără. Ținea mult la Aurică și-i fă
cuse voia totdeauna. Acesta iși 
stima tatăl, îl iubea și-i purta res
pect. De la o vreme însă, bâtrinil 
credea că fiul său nu-i mai dă as
cultare. EI o cunoștea bine și pe 
Rădița. Tatăl fetei, un om de o- 
menie. îi era prieten din copilă
rie. De aceea nu îndrăznea să-i 
spună nimic lui Aurică. Umbla 
toată ziua posomorit prin sat 
Se ducea Ia sfatul popular și une
ori se întîlnea cu mulți oameni. 
Oamenii se sfătuiau între ei, fă-

0 întîinire prietenească
BICAZ (corespondență telefo

nică). «»
In zl&e de 12 și 13 apriE-e, 

delegația Tiâețetului Popular Iu
goslav care ne vizitează țara, a 
poposit pe meleagurile Bicazului. 
Primiți cu multă ospitalitate de 
tinerii de aici, oaspeții au fost în 
prima zi ia Cheile BicWului -și 
stațiunea Lacul Roșu pe care 
.e-au vizitat cu mult interes.

Peisajele, pitorescul stațiunii 
impresionat plăcut pe oaspeți.

★
Șantierul hidrocentralei „V. 

Lenin-Bicaz", șantier național
tineretului, a fost vizitat de mem
brii delegației iugoslave în dimi
neața zilei de 13 aprilie. Însoțiți 
de activiști de partid și U.T.M. 
precum și de tovarășul Ștefan

ceau cereri și intrau în întovărâ- Budescu, director general al șan-

Delegația Tineretului 
Popular Iugoslav 

mijlocul tinerilor 
de la Bicaz

in

au

I. 
al

VICTORIA JURNALIȘTILOR
Străzile largi, bulevardele 

înverzite, animafia vie a Ca
pitalei tării fac pe orice ti- 
năr să se gindească cu drag 
la inima scumpei noastre pa
trii. Despre frumusețile Bucu- 
reștiului însorit a mers ves
tea departe in lume.

Fotografia reprezintă un 
aspect din Piața Republicii, 
punct central al Capitalei 
noastre.

Pînă la 12 aprilie furnaliștii de la uzinele „Victoria“-Calan 
au dat peste plan 2.592 tone de fontă in loc de 2000 tone cit 
prevedea angajamentul luat in cinstea zilei de 1 Mai.

Realizind pină la aceeași dată, peste plan, 575 tone de piese 
turnate, muncitorii din sectorul turnătorie și-au depășit, de ase
menea, angajamentul cu 175 tone. Ei au produs in acest timp 
26 tone bunuri de larg consum peste plan fată de 15 tone cit iși 
propuseseră prin angajament.

fierului hidrocentralei, oaspeții 
vizitat intii șantierul barajului. 
Ei s-au interesat îndeaproape ' 
stadiul lucrărilor, de metodele 
muncă.

La „tunel intrare" oaspeții 
vizitat construcția impunătoare a 
tunelului de aducțiune. Ei au că
pătat aici explicații in legătură 
cu felul în care a fost și este or
ganizată munca și au rămas im
presionați de ritmul in care mi
nerii, in frunte cu Eroul Muncii 
Socialiste Gavrilă Pașca, au reu
șit, aplicind metoda graficului ci
clic, să străpungă tunelul cu 171 
zile înainte de termen.

O deosebită impresie a produs 
asupra delegației vizita la labora
torul central de betoane de la Iz
vorul Muntelui, unde au asistat la 
cîteva demonstrații practice *n 
legătură cu activitatea ce se des
fășoară aici.

In cadrul unei întîlniri în se
diul comitetului de partid al hi
drocentralei a avut loc discutarea 
unor probleme ale muncii în rin- 
dul tineretului.

Oaspeții s-au interesat în mod 
special de problemele muncii 
ideologice in rindurile tineretului, 
de formele și metodele prin care 
organizația U.T.M. de pe șantier 
iși desfășoară activitatea în a- 
cest domeniu. In același timp, 
oaspeții au pus întrebări privind 
condițiile de viață și de muncă ale 
tinerilor de pe șantier, metodele 
prin care organizația U.T.M. reu-

au

de 
de

au

șește să mobilizeze și să asigure 
stabilitatea tinerilor pe șantierul 
marii noastre construcții, precum 
și sistemul de calificare și influ
ența acestuia asupra nivelului cîș- 
tigului realizat de constructori.

Tovarășii Vasile Rusu, secreta
rul comitetului de partid, btefarr 
Budescu și loan Vătășăscu, secre
tarul comitetului U.T.M. al hidro
centralei, au dat oaspeților răs
punsuri și explicații documentate.

Vizita delegației Tineretului 
Popular Iugoslav pe șantierul hi
drocentralei de la Bicaz a prile
juit o nouă manifestare a priete
niei tineretului din țările noastre 
Atmosfera caldă, prietenească, 
care a caracterizat vizita vorbește 
de la sine despre aceasta.

HORIA TOMA

Membrii delegațilei tineaetulul Iugoslav prin Împrejurimile 
Bicazulul



MIINE, în Si ÎNCEPE

Săptămîna însămlnțării porumbului
pe „loturile Festivalului"

(Urmare din pag. l-a) anunțe hotărîrea utemișților și ti
nerilor din Baba Ana să' insa* 
mînțeze porumbul pe „Lotul Fes
tivalului* chiar luni de dițninea- 
ță.

Utemiștii din comuna Baba A- 
na și-au luat angajamentul să 
obțină 4.200 kg porumb boabe 
de pe hectarul lor. Pentru reali-! 

se 
mulțumesc insă numai cu măsu 
rile de pină acum Intre altele, 
ei au mai hotărît să prășească 
porumbul ori de cîte ori va fi ne
voie, să facă, de asemenea, și po
lenizarea artificială suplimentară 
etc. Nu încape îndoială că, dacă 
va munci tot timpul la fel ca 
pînă acum, organizația U.T.M.

șilă în parte și pentru poleniza
rea suplimentară artificială, apoi, 
la recoltare, să participe cu toții.

De asemenea, comitetul raio
nal U.T.M. va ajuta neintîrziat 
organizațiile U.T M., în cursul a- 
cestei săptămîni. să se pregăteas
că în amănunțime pentru prima zarea acestei recolte, ei nu 
prașilă.

In jurul zilei de 24 aprilie, 
după terminarea însămînțărilor 
deci, comitetul raional U.T.M. va 
organiza întîlniri, pe centre de 
comune, ale responsabililor de 
Joturi; aceste întîlniri vor prile 
jui. desigur, un bogat schimb de 
experiență și vor întări spiritul 
de .întrecere între organizațiile 
UTM sătești, pentru producții 
cit mai mari pe loturile Festiva
lului.

din Baba Ana va fi un concurent 
serios la primul loc pe raion — 
poate și pe regiune — în privin
ța recoltei obținută pe lotul 
Festivalului.

★
Astăzi, la Mizil se încheie con

ferința raională U.T.M.. Începută 
ieri după amiază. Fără îndo'ală, 
disculind propunerile care vor ti 
făcute cu privire la munca pe 
loturile Festivalului, conferin
ța va înarma pe tot» utemiștii din 
raion cu hotărîri și indicații co 
respurtzătoare. astlel ca întregul 
raion să se poată mindri, la 
toamnă, cu rezultatele obținute 
de utemiști și tineri pe loturile 
Festivalului.

Lucrările lui LENINLucrările lui LENIN
în tara noastră

I nstru mentenstru mente

Povestește un secretar...
Chiar în timpul desfășurării 

consfătuirii, la sediul comitetului 
raional U.T M. a sosit tehnicia
nul agronom Victor Chivu, se 
cretarul organizației de bază 
U.T M. — sat Baba Ana. In co 
muna Baba Ana — după cum a 
povestit secretarul — există un 
lot al Festivalului, cu suprafața 
de un hectar. Pe această supra 
față s-au dat 20 tone gunoi de 
grajd, s-a făcut arătura, s-a lu
crat cu cultivatorul. După ce a 
fost strînsă cantitatea necesară 
de sămfnță. ea a fost schimbată, 
chiar la gospodăria colectivă din 
Baba Ana, cu sămînță de hibrid 
dublu. în toate aceste pregătiri 
se cunoaște mîna pricepută a teh
nicianului agronom Victor Chivu. 
Nici în ceea ce privește însămîn 
țarea porumbului Victor Chivu 
n-a așteptat să ffe împins de la 
spate. La comitetul raional 
U.T.M., el venise, de altfel, să

In G.A.S. s-au terminat arăturile 
pentru însămințările de primăvară

Gospodăriile agricole de stat 
din întreaga țară au terminat la 
10 aprilie arăturile pentru însă- 
mînțările de primăvară. Ele au 
executat arături pe o suprafață 
mai mare cu aproape 120.000 ha. 
dectt în aceeași perioadă a anu
lui trecut.

Muncitorii din gospodăriile de 
stat depun eforturi să termine în 
timpul cel mai scurt și însămîn- 
țările de primăvară. Pină acum, 
ei au însămînțat peste 100.000 ha. 
cu aproape 75.000 ha. mai mult 
decît însămînțaseră anul trecut 
pînă la aceeași dată.

Insămîntă-rile din epoca I au 
fost terminate la 1 aprilie. Din 
culturile ce se însămîn(eazâ în 
epoca a Il-a realizări importante 
au fost obținute în ultimele 10 
zile la însămînțatul cartofilor. 
Trusturile regionale Gostat Timi

întrecere
între tinerii inovatori

șoara, Craiova, Galați și Aprovi
zionarea Capitalei au tnsămintat 
cu cartofi întreaga suprafață pla
nificată. La legume și zarzavaturi 
suprafața insămințată reprezintă 
41 la sută din plan.

în terenurile destinate pentru 
însămințări de primăvară au fost 
aplicate mai mult de 780 000 tone 
îngrășăminte chimice și naturale 
pe 105 620 ha.

Gospodăriile de stat s-au pre
ocupat în mare măsură de apli
carea unei agrotehnici corespun
zătoare pentru îngrijirea culturi
lor de .toamnă Un număr însem
nat de gospodării agricole de 
stat au executat grăpatul culturi
lor de toamnă pe întreaga supra
față însămînțată. De asemenea 
pe 136.752 ha. au fost aplicate 
culturilor de toamnă îngrășăminte 
chimice suplimentare.

In primăvara aceasta s-au ob
ținut realizări de seamă și in 
sectorul viticol-pomicol. Astfel, 
s-au făcut plantări noi de vii pe 
300 ha., s-au plantat pomi tn li
vezi noi înființate pe 1305 ha.

(Agerpres).

(Urmare din pag. l-a)

zetă de perete „fulger", la gaze- 
t^-xde perete a fabricii, prin lo
zinci, prin conferințe tehnice, ca 
și inițierv^ „colțului tînărului 
inovator*, organizarea -orAlor de 
întrebări și răspunsuri tehnice a 
unui ciclu de „noutăți tehnice", 
n au rămas fără roade.

In anul 1956 1n fabrica „En
csel Mauriciu" din rîndul tinerilor 
erau doar 17 inovatori. La o lună 
de la pornirea inițiativei, numă
rul lor a atins 43.

La un moment dat erau 29 pro
puneri de inovații. Dintre ele 10 
erau acceptate și aplicate în pro
ducție.

— Numărul Inovatorilor crește 
continuu — mi-a spus tov. Friss 
Istvan. Dorim ca pînă la sfîrși
tul perioadei de întrecere numă
rul tinerilor inovatori să se ridi
ce la 100. Aceasta ar însemna ca 
la 4 tineri — unul să fie inova
tor

.Am mers prin secții. Am stat 
de vorbă cu tehnicianul Bokor 
Iozsef. El pregătește acum a pa
tra inovație, Hajdu Domokos, lă
cătuș, a prezentat la concurs, 
împreună cu prietenul său Balint 
Domokos, două inovații. Vizi Mi- 
haly — inginer. Dan Constantin, 
lăcătuș, Szabo Iozsef — strungar, 
sînt inovatori de seamă, prețuiți 
în fabrică.

Pe lingă muncitori, inițiativa a 
început să intereseze și pe tine
rii funcționari. Ei au venit cu 
propuneri pentru înlăturarea bi
rocratismului.

Utemista Nylos Zsuzsa s-a gîn- 
di.t astfel că formularistica pentru 
fixarea plății sporurilor de noapte

este prea complicată. Astăzi șl 
propunerea ei este înregistrată, 
ca o modestă contribuție alătura 
tă efortului colectiv.

Inițiativa se extinde
Inițiativa tinerilor de la fabri

ca ..Encsel Mauriciu* o-a rămas I 
fără răsunet Biroul comitetului | 
regional U.T AL a analizat o și a i 
hotărît ca ea sâ f:e exiinsă în ta 
treprinderile din întreaga regiu ie

Cu sprijinul consiliului regional 
A.S I.T. s.a întocmit un plan de 
acțiune. S-a stabilit că în intre 
prinderile „Gahor Aron*. din Vlâ 
hița, „Gheorghe Doja" din Si. 
Gheorghe, I.R.U.M din Regain 
să se organizeze „zile ale tineri
lor inovatori". Au fost organizate 
brigăzi-raid care au cercetai 
felul cum se aplică în producție 
inovațiile.

Ca și în alte rînduri, cînd a 
fost vorba despre o inițiativă, unii 
au mers cu pași de... melc. In a- 
ceasta privință exemplul cel mai 
elocvent îl constituie însuși comi
tetul orășenesc U.T.M. Tg. Mureș, 
care așteaptă ca sarcinile ce-i re
vin să fie rezolvate de activiștii 
comitetului regional U.T.M.

La sfîrșitul lunii iunie va avea 
loc consfătuirea regională a tine
rilor inovatori, organizată de că
tre comitetul regional U.T.M.

Tineretul din R.A M., în frunte 
cu utemiștii, îșj aduce prin inova 
țiile realizate, ca și prin întreaga 
sa muncă, contribuția la reduce
rea prețului de cost, la mărirea 
productivității muncii, la întărirea 
și înflorirea patriei noastre dragi, 
Republica Populară Romînă.

Sesiune a cercurilor 
științifice studențești 

dedicată domniei 
lui Ștefan cel Mare

!or șt: in nuce 
Facultățile de 
Universităților 
din București, 
și „Ai. L Cura" din lași- La se- i 
siune au participat siudenti ai In
stitutului pedagogic șt ai Conser
vatorului .Ciprian Porumbescu* 
din Capitală.

Sesiunea a fost consacrată a- I 
niversării a 500 de ani de la în
scăunarea lui Ștefan ce! Mare pe I 
tronul Moldovei. Tn ședința de 
deschidere au luat cuvintul pro;. 
Dumitru Berlescu, prodecan al 
Facultății de istorie-filologie din 
lași, prof. Leo Bartfeld, prorector 
al Universității și Aurelian I. Po
pescu, președintele consiliului A- 
sociatiilor studenților din Univer
sitatea din Iași. In continuarea 
lucrărilor studentul Alexandru 
Zub de la Facultatea de istorie- 
filologie din lași a prezentat o 
expunere intitulată „500 de ani 
de la urcarea lui Ștefan cel Mare 
pe tronul Moldovei".

In ședințele pe secții au fost 
prezentate 15 comunicări.

istorie-f

DOCUMENTE

Școala populară de artă din cadrul Palatului culturii din Bră
ila este frecventată de peste 200 de oameni ai muncii din oraș 
și in special de tineret. Secția de muzică are clase de dirijat 
coral, canto, pian, vioară, acordeon ; secția artă dramatică, cla
să de actorie și secția de artă plastică clase de desen și pictură.

In fotografie: profesorul Mircea Cearnă dînd lecții tinerei 
Adriana Puha, absolventă a Școlii medii de comerț.

Chemă r i
de primăvară

(Urmare din pag. l-a)

— Nu asta-i pricina...
— Știu eu care este — îi 

vorba Vasile.’De ce să fii tu 
îndărătnic ca alții ? Nu vezi ? Ui- 
tă-te și tu, că d-aia ai ochi.

Lua „situația* de la președinte 
și i-o vîrî sub nas :

— Na, uite ce scrie acilea. Ce, 
Aurică al tău și Rădița mea sînt 
primii care se înscriu ? Te știu om 
cu inimă...

— Ei, și ce vrei ? Iacă eu tot 
pentru asta am venit. Nu mă bate 
la cap degeaba. M-am frământat 
eu destul zilele astea. Eu nu i-am 
spus lui Aurică nimic. Am aflat 
că cele două hectare pe care i le 
dau le trece în întovărășire...

— Și?... vru să întrebe Vasile.
— ...și iacă, i-am luat-o îna

inte. Am venit sâ mă înscriu cu tot 
pămîntul. La nuntă, asta le dau : 
cererea. E bine ?

Oamenii rîseră. Ieșiră afară glu
mind.

— Hai pe la cooperativă, cuscre, 
propuse Vasile.

Ștefan păși alături de cuscrul 
său. Vtatul primăverii le 
obrajii...

La o săptămînă, Rădița 
ritat Primăvara cea înnoitoare î-a 
adus cu adevărat o viață nouă.

-Ai 
auytD

luă 
mai

micgua

s-a ml-

„Proces verbal”

Bătrânul s-a uitat la mine isco
ditor. Ințelegînd că e vorba de o 
taină, m-am depărtat puțin. Moșul 
s-a scotocit în buzunarul cojocu
lui. A scos o hîrtie albă și, despă
turind-o, i-a întins-o tînărului.

— Na, scrie-o tu — a îngăimat 
el, trăgînd cu coada ochiului la 
mine. Eu nu mă pricep așa bine, 
sînt bătrin.

Secretarul a rîs cu poftă, apoi 
mi s-a adresat:

— A venit să-i fac cerere de in
trare în întovărășire. Se ferește de 
dumneata. Asta-i bună! Dă-o dum
nealui neae Petre, ți-o face ime- 
diat câ se pricepe.

Moșul s-a luminat la chip, apoi 
a prins a grăi domol, bătnnește:

— Taică, mă cheamă Petre Ilie. 
Am un pogon și jumătate de pă- 
mînL. Vreau să intru în întovără
șire. Scrie!

—Se pare că primăvara asta l-a 
chemat și pe moș Patru spre o altă 
*-latâ- în ce privește „procesul-ver- 
bal” susamintit — e cert ca pe zi 
ce trece conturul lui se definiti
vează.

Una dintre fetele 
moșului

Patru fete are mo, Alecu Bo
boc, teran întovărășit din Siliștea, 
raionul Lehliu. Despre toate mi-a 
vorbit cu mindrie. Pe cea mai 
mică. Mana, am cunoscut-o dnd 

i Siliștea au 
Jotul Festi-

Din anul 1944 și 
pină astăzi Editura 
de stat pentru litera
tură politică a tipărit 
din lucrările Iul 
V. I. Lenin 139 ti
tluri intr-un tiraj de 
4.777.900 exemplare.

Editura a tipărit 
pină acum 25 de vo
lume din Opere — 
Lenin, far pină la 
sfîrșitul anului vor 
mai fi tipărite Încă

volume.
Numeroase lucrări
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au apărut în cîte 2, 
3 și chiar 4 ediții, 
însumînd sute de 
mii de exemplare, 

în tiraje mari au 
fost editate operele 
lui Lenin care au 
stat la baza formării 
partidului marxist 
revoluționar de tip 
nou : „Ce-i de făcut", 
„Un pas înainte doi 
pași înapoi", „Două 
tactici ale social-de* 
mocrației în revolu
ția democratică",

Aranjament comercial 
între Romînia și Australia

Ca urmare a tratativelor purtate între 22 februarie

„Materialism șl em- 
piriocriticlsm", ca șl 
celebra lucrare „Im
perialismul, stadiul 
cel mai înalt al capi
talismului", toate a- 
cestea însumînd un 
tiraj de 525.000 e- 
xemolare.

In librării a apă
rut de curînd, într-o 
ediție festivă, primul 
volum intitulat 
mîntiri despre 
nin", urmînd 
pară și cel 
doilea volum.

pentru copii

, A- 
Le- 

să a- 
de-al

- — .__________ ■ ______  ; ȘÎ
aprilie 1957, între, deiegatia comercială romină șl reprezentanți 
ai guvernului Australiei, s-a semnat la Canberra, la 12 aprilie 
a.c. un aranjament comercial între Republica Populară Romînă 
și Australia.

Acest aranjament, care este primul încheiat între Australia 
și Romînia, prevede posibilități de dezvoltare șl strîngere a 
relațiilor comerciale între cele două țări, asigurînd sprijin ofi
cial reciproc.

Principalele produse prevăzute a fi exportate de Republica 
Populară Romînă către Australia sint: produse petrolifere, 
cherestea, hîrtie, textile, geamuri și sticlărie, chimicale și me
dicamente, mașini-unelte și utilaj, instalații de foraj și miniere, 
mașini și aparate electrice.

Mărfurile pe care Republica Populară Romînă le va importa 
din Australia stnt: lină, piei, cereale, zahăr, unt, lapte praf, 
semințe oleaginoase.

Prospecțiuni 
radioactive
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Magazinul „Muzica" din Calea 
Victoriei a pus de curlnd in vln- 
zare primul lot de viori jumătăți 
pentru copiii producție a întreprin
derii l.F.E.T. Reghin. Attt prin 
construcția lor cit și prin materia
lul din care sînt construite (de
altfel recunoscut in Europa pen. 
tru calitățile lui muzicale) viori
le au fost unanim apreciate de 
către specialiști. Ele se vînd îm
preună cu arcuș, la prețul de 300 
de lei. Au mai sosit de la l.F.E.T. 
Reghin și viori jucării, minunate 
viori în miniatură.

Tot prin magazinul „Muzica" 
amatorii pot cumpăra acordeoune 
romînești „Doina" cu 80 de bașt, 
producție rominească, precum și 
muzicuțe de gură de diferite mă
rimi importate dm R.D. Germană 
care se vînd la prețuri variind 
între 15 și 50 de lei.

Ministrul Sănătății al R. P. Mongole 
despre colaborarea sanitară 

a țărilor socialiste
Redacția ziarului nostru s-a adresat doctorului Gurjavin Tu- 

vaan, Ministrul Sănătății al R.P. Mongole, șeful delegației aces
tei țări care a participat la consfătuirea miniștrilor sănătății a 
țărilor lagărului socialist, și la simpozionul național privind pro
blemele cadrelor medico-sanitare din R.P.R., de la București, pen
tru a afla impresiile oaspetelui asupra vizitei făcute tn Rominia.

Tovarășul Gur/avin Tuvaan ne-a declarat următoarele:

l atwiu caKA^I Dom-
I oești, inemniți ta gmerrii
i deschisă, am constatat :

Pină ta prezent in tatovărișiree 
tineretului „Vasile Roaitâ", au in- 

I trat 222 de familii, cu aproape 
200 hectare de pămînL In ultima 
sâptămînă, au intrat tacă 11 fami- 
lii. dintre care doi tineri capi de 
familie.

Prezentul proces-\ erbal insă nu-1 
putem înainta comitetului raional 
U.T.M. Domnești, deoarece nu-1 
încheiem acum. Cauzele sînt obiec
tive. Mai avem de lămurit câțiva 
să intre în întovărășire. Indstă ce 
vom realiza acest lucru. încheiem 
procesul verbal de față**-

In sat nu este organizație de 
partid. Organizația de bază U.T.M. 
are sarcini deosebite. Țăranii vin 
cu cererile lor direct la toxarășul 
Constan tip Șerb an, secretarul or
ganizației U.T.M. Acest lucru e 
explicabil intrucîtva, pentru că u- 
temiștii și-au creat un prestigiu 
deosebit aici.

De curînd. am fost martorul u- 
nei întâmplări.

La cooperativa sătească, unde 
muncește secretarul org. U.T.Mn a 
intrat un bătrânel. Pășea sfios. A 
dat bună ziua, s-a apropiat de tej
ghea,

— Costică, ești ocupat ? Vreau 
să-ți spun ceva.

— Zi-i, nene Petre.

lansat chemarea 
valotai’*.

Z-.TÎtă. cu ratafu părului bogat 
scăpați de sub basmaua înflor^ă 
se cocoțase intr-una din căruțele 
ce se îndreptau spre „lotul Fes- 
tfvaluhri”. Maria era veselă și 
dea. Moș Alecu mergea “ 
Ungă car si o privea cu 
rourati de bucurie.

— Mi e dragă, taică, 
era ea, nici cu intram în___
șire. Naiba știe cum a făcut 
cum a di

tăcut 
ochii

Daci 
îfitov;

ri-
Pe 
in

i nu
aJd*

__ ea, 
--------------- șL-- tatr-o zi, am pus-c 
de rai-a fic-jt cererea. Mi-ani pus 
carul și uneltele la punct și mîine 
o pornesc la ctep, cu alde Cos 
Ucă Rucireanu. cu Nicoîae Badea 
și cu alți vecini ai mei care sint 
în întovărășire.

Cîteva însemnării Mi Je-a tu- 
gerat anotimpul primăverii, hi 
timp ce colindam prin Bărăgan. 
Semnificația lor e mai largă. îm- 
bracă aspectele vieții noi. pe care 
și-o făurește poporul nostru mun
citor sub conducerea înțeleaptă a 
partidului

Tn țările ma-i producătoare de petrol 
din lume se experimentează tn prezent 
cu rezultate promițătoare folosirea me
todelor radioacti/e pentru prospectarea 
zăcămintelor de țiței și gaze. Astfel 
de experimentări au loC și în țarâ noas
tră. ele oglindind nivelul de dezvoltare 
a tehnicii romînești în domeniul indus- 
triei petrolifere, gradul de pregătire 
științifică a cadrelor noastre de specia
liști.

Experimentarea metodelor de prospec
țiune radioactivă în țara noastră con
stituie o contribuție științifică valoroa
să la extinderea utilizărilor pașnice ale 
fizicii atomice. Aceste metode — corn- 
plectînd metodele de prospectare geofi
zică - urmăresc ca prin măsurarea fe
nomenelor legate de radioactivitatea 
naturală a rocelor ce însoțesc zăcămin
tele de țiței și gaze, să pună în evi
dență prezența în adîncime a acestor 
zicâmihte și chia- să le delimiteze.

P-imeie experimentări ale metodelor 
de p-oapecpB-e rftdHtdhl (radiomeVIa 
«i em«Bo<re'r’a) »-ag ficat de dtre un 
cotectic a! Labw»to-ji ji de Cercetări 
Gej^ng-ce din cadrol Ministerului In
dustriei Petrolului șl Chimiei, colectiv 
condus de ing Dumitru BIșir. în prima 
fazi au fost efectuate lucrările de pu
nere la punct a metodicei de lucru șl 
a aparaturii. în fsza următoare s-au 
executat măsurători sistematice pe o 
serie de profile. Pe baza rezultatelor a- 
cestor măsurători s au determinat mi
nimele și maximele de intensitate ra
dioactivă consta’îndu-se interdependen
ța d ntre anomaliile radioactive și pre
zența zăcămintelor de țiței șl gaze. 
Concomitent a fost urmărită influența 
tem per a tarii, umidității, presiunii at- 
rx»*ferce, adlncimii, fondului cosmic 
și a altor elemente asupra rezultatelor 
prospecțiunilor radioactive.

Rezultatele obțtnjte pînă acum per- 
W î..*â * tntrrrad> posibilitatea apli
cării •cesto» metode pe scară largă în 
ța*a noastră.

Pwspeet-.VB extinderii metodelor de 
prospecțiune radioactivă după o perioa
dă ce timp relativ scurtă de la apli
carea carotajului radioactiv și a de- 
fectoscopiei radioactive evidențiată pro- 
Rre$-.'. obținut de industria noastră pe- 
troîfferă cn sprijinul frățesc al UnîunU 
Sovietice.

1 
»
ll 
ll 
ll 
» 
8 w

Consfătuirea miniștrilor sănătății 
ai țărilor lagărului socialist ca și 
lucrările recentului simpozion me
dical, organizat la București, au 
produs asupra noastră o deosebită 
impresie și s-au desfășurat în spiri
tul unei adevărate prietenii și a 
unei colaborări depline. Conside
răm că această consfătuire va con
tribui la o mai bună protecție a 
sănătății oamenilor muncii din 
țările noastre frățești.

Delegația mongolă este încre
dințată că această consfătuire a 
noastră ne dă uriașe premize nu 
numai în ceea ce privește pregăti
rea cadrelor din domeniul medici
ne! și al ocrotirii sănătății publice 
din țara noastră, dar ea este admi
rabilă și prin faptul că noi am 
realizat un rodnic schimb de expe
riență. Mai sîntem bucuroși 
și de faptul că am avut po
sibilitatea de a întreprinde o 
vizită prietenească în R.P. Ro
mînă, în ospitaliera ei capitală, 
minunatul București, și de a cu
noaște personal succesele obținute 
de Romînia populară în construi
rea cauzei noastre comune — so
cialismul.

Patria: DON JUAN. Cornpțectare fii- 
mul stereofonic llNeREȚE EERjClfA; 
București, Gh Doi a- RIPA DRACULUI 
Magheru, Maxim Gorkt: CU FATA 
SPRL PUBLIC și VVES MONTÂND; 
V Alecsand'i. Elen* PaVei. N Bă Ices* 
cu: COASTA LUI ADAM, 1 C Frimu. 
Republica lnt’ăți;*a popoare Li-
beultli: FRHMHAStl F NOPȚII. Lu
mina. Coșbuc: TAI?h\ NOPȚII
EI ERNE; Alex Popav Moșilor. Volga: 
C1NDVA LA PARIS. Unirea. M Emi- 
nescu: TU CAMARAZII TAI:, Victo
ria, ) Mai: VAGABONDUL (ambele se
rii); 23 August Al'shțM RîSETF ÎN 
PARADIS; CulHirțl Munca: llRMblS 
RAMIN; 8 Mai. Aurel Vhtcu: THE» 
RESB RAQUIN; p-joular: PREA TÎR- 
Z!U: Art^ CTO CIO SAN; Do net 
Slmo: URAGANUL; Vâslit Roaită- 
TRANDAFIRI: LUI ALLAH; Grlvita: 
lARîA-MA; Dotna: UN PAHAR CU 
BERE;

Duminică 14 aprilie 1057 
Programul I

ale unor zile de neuitat
de Anatoli Rojnov 

și predate lui Vladimir Ilici. La 
patul lui s-a adaptat un dispozitiv 
asemănător unui pupitru. Lenin 
verifica textul.

Dintre aceste ultime însemnări 
ale lui Lenin, un interes deosebit 
îl prezintă scrisoarea „Cu privire 
la problema naționalităților sau 
despre „autonomizare”. Fiecare 
rînd al ei este pătruns de grija leni
nistă pentru asigurarea unei ade
vărate egalități în drepturi a tutu
ror naționalităților care populează 
Țara Sovietică, de o atitudine ex
trem de atentă față de sentimen
tele naționale ale popoarelor asu
prite în trecut, de grija pentru

Muzeul central V. I, Lenin. Ex
pozițiile muzeului se îmbogățesc 
zi de zi. Multe lucruri noi pot (i 
văzute acolo, acum cînd Țara 
Sovietică se pregătește să sărbă
torească cea de-a 87-a aniversare a 
zilei de nașiere a iubitului nostru 
conducător. Dintre noile docu
mente ale lui Lenin, care au apă
rut în muzeu, atenția vizitatorilor 
este atrasă de însemnările lui V. 
I. Lenin, publicate recent, care se 
referă la ultima perioadă a vieții 
lui. Ele sînt „Scrisoarea adresată 
congresului”, scrisorile „Despre a- 
cordarea unor funcții legislative 
Comisiei de stat a planificării 
(Gosplanului)” și „Cu privire la 
problema naționalităților sau despre 
„autonomizare”. In vitrinele din 
sala nr. 17 vedem aceste file scri
se la mașină avînd un număr ex
trem de mic de modificări făcute 
de Vladimir Ilici.

Lidia Alexandrovna Fotieva, 
caro a lucrat pînă nu de mult în 
muzeu în calitate de colaborator 
științific șef, a fost în anii de după r—-----, .
Octombrie secretara lui Vladimir proletar. Cînd, la sfîrșitul anului 
Ilici Lenin. Lidia Alexandrovna ne 
povestește cum a dictat Vladimir 
Ilici aceste din urmă însemnări. 
Lenin era deacum grav bolnav. 
Stătea în pat. Fiecare din ultimele 
sale articole le-a dictat în mai 
multe etape. Unele — în 2-3 va
riante. Vladimir Ilici rostea în gra
bă fraza care i se formase în min
te și pe urmă tăcea, gîndlndu-se 
mai departe. Du oi ce termina de 
dkV.L însemnările erau imediat 
descifrate. E.iu scrise la mașină

cele mai importante în vederea 
lărgirii drepturilor republicilor u- 
nionale în construcția economică. 
Și mai mult urmează să se facă 
în viitorul apropiat pe baza hotă* 
rîrilor plenarei din februarie a 
C.C. al P.C.U.S.

...Muzeul a fost complectat cu 
o serie de opere de artă. în sala 
Nr. 2 este expus noul tablou al 
pictorului V. Kirilov „Sosirea lui 
V. I. Lenin la Riga”, care aduce 
aminte despre călătoria lui Vladi
mir Ilici din 1900 în legătură cu 
pregătirile în vederea editării zia
rului „Iskra”. în sala Nr. 3 a 
părut lucrarea pictorului A.

a- 
R.

celei de a 87-aIn întîmpinarea 
aniversări a nașterii lui V. I. Lenin

Kravcenko „V. I. Lenin și G. V. 
Plehanov”. Același pictor a pregă
tit încă un tablou „V. I. Lenin și 
I. V. Babușkin”.

Numeroase schimbări observăm 
în sălile Nr. 9 și 10, unde sînt 
strînse materialele care ilustrează 
activitatea lui V. I. Lenin în pe
rioada pregătirii și înfăptuirii Marii 
Revoluții din Octombrie. în aceste 
săli domnește acum o deosebită 
animație. Aceasta este de înțeles 

_ _____ ____ _ căci ne apropiem de un jubileu — 
lui Vladimir Ilici. în ultimii ani cel de-al 40-lea an de existență a 
P.C.U.S. și guvernul sovietic au în- puterii sovietice. Vizitatorii muzeu, 
făptuit o serie de măsuri dintre lui examinează cu emoție relicvele

educarea oamenilor muncii dip 
(ară în spiritul internaționalismului 

1922, se pregătea unirea republi
cilor sovietice, V. I. Lenin se gîn- 
dea pînă-n amănunt la formele de 
organizare a uniunii și a prevăzut 
că pe măsura întăririi politice și 
economice a republicilor unionale, 
pe măsura întăririi puterii lor de 
stat, va crește independenta lor 
economică. Niciodată nu încetezi 
să te minunezi de perspicacitatea

scumpe ale neuitatului an 1917 — 
manuscrisele lui Lenin, primele de
crete ale puterii sovietice, scrise de 
Vladimir Ilici.

Printre noile materiale 
au apărut acolo există un 
cument extrem de interesant 

■noada din 
Konstantinovna 
atunci un ar- 

„O pagină din 
istoria partidului”, unde arăta 
cine este Lenin. Vladimir Ilici a 
citit manuscrisul, și-a introdus 
modificările și articolul a fost pu
blicat în Nr. 21 al ziarului „Sol- 
datskaia Pravda” din 13 mai 1917. 
Filele acestui manuscris sînt expuse 
acum în sala Nr. 9.

In fiecare sală întîlnim lucrări 
noi. In vitrine vedem fotocopii 
după numeroase scrisori ale lui 
Lenin, adresate rudelor, cărți poș
tale trimise din Franța, Elveția și 
alte țări, mamei, surorilor și frate
lui. Prin ele respiră grija lui Vla
dimir Ilici pentru rude, în special 
pentru mama sa, pe care o iubea și 
o stima nemăsurat.

în muzeu au apărut multe foto
grafii noi, care oglindesc lupta 
dusă în 1917 de masele de oameni 
ai muncii la Petrograd, 
și alte orașe din țară.

Schimbări deosebit de 
avut loc în s-la Nr. 15,

se referă Ia pei 
1917. Nadejda 
Krupskaia a scris 
ticoi, intitulîndu-l

Moscova

află documente care caracterizează 
activitatea Iui V. I. Lenin în pe
rioada trecerii la munca pașnică 
pentru redresarea economiei națio
nale. Vedem o nouă hartă mare 
care . înfățișează grăitor planul 
leninist de electrificare a Rusiei. 
A fost constituită o secție nouă în 
care se înfățișează cum decurgea 
o zi de. muncă a lui Vladimir Ilici.

Simțitor au fost îmbogățite mate
rialele ilustrînd lucrările celui de-al 
IlI-lea Congres al Internaționalei 
comuniste, la care Vladimir Ilici a 
arătat însemnătatea internațională 
a noii politici economice. Acum se 
prezintă un mare număr de foto
grafii ale eminenților activiști ai 
mișcării muncitorești și comuniste 
internaționale, foști delegați la cel 
de-al IlI-lea Congres al Comic.ter
nului. Printre aceștia sînt Umberto 
Terrncini (Italia), Vas?1! Kolarov și 
GhiorgM D’mitrcv (Bulgaria), Tho
mas Bely și William Gallacher 
(Anglia). Bela Kun (Ungarie). Mar
co! Caohin și Paul VHHanf-Cou- 
turier (F^nts). Klara Zetldn și 
Ernst Thălmann (Germania) și 
alții. '

Intr-o sală specială sînt expuse 
darurile primite de Ilici, care oglin
desc dragostea nemărginită a oa
menilor muncii față de dascălul și 
conducătorul lor. Iată o armă de 
vînătoare și o trusă cu accesorii 
pentru armă, finisate cu multă gri
jă, împodobite cu încrustații și 
gravuri artistic executate. Ele au 
fost, trimise în dar scumpului 
Lenin, însoțite de o scrisoare cor
dială, de muncitorii uzinelor de 
armament din Tuia.

De cîtva timp se află aici și un 
mic steag roșu, pe care sînt bro
date strofele „Internaționalei”. 
Acest dar l-au trimis lui Lenin 
femeile din Moravia.

Mii de oameni ai muncii din 
Țara Sovietică vizitează în aceste 
zile muzeul. Pe aici se perindă și 
multe delegații din țări străine.

A»'.rele Lenin și învățătura Iui 
sînt nemuritoare. Aceasta o ilus
trează și muzeul central V. I. 
Lenta.

Casa—muzeu
V. I. Lenin 

din Ulianovsk
Cu nespusă dragoste și pre

țuire înconjoară oamenii so
vietici fiecare loc legat de via
ța lui Vladimir IIici Lenin, de 
activitatea conducătorului iu
bit. Astfel, la Ulianovsk, lo
cuința unde Lenin și-a petre
cut copilăria a fost transfor
mată în casă-muzeu. Iată în 
fotografia noastră sufrageria 
locuinței din Ulianovsk. Acolo, 
familia Ulianov se aduna nu
mai în timpul prînzului. La 
masa lungă se disputau parti
de înverșunate de șah, se dis
cutau cu pasiune materialele 
din numerele curente ale jur
nalului de familie , Subotnîk". 
Cel mal activ colaborator al 
Jurnalului era Volodia (Vladi
mir IHcl).

7.00 Muzică ușoară romtnească. 7.40 
De la o melodie la alta. 8.10 Valsuri 
limfonice. 8.30 Teatru la microfon pen* 
tru copii. 9.30 Muzică ușoară. 9.50 Re
vista presei. 10.00 Emisiunea „De toa
te, pentru toți" 12.1 î Muzică din ope
rete. 13.00 Buletin de știri și buletin 
meteorologic. 13.15 Cîntă orchestra de 
studio Radio. 14.30 Mictoradiomagazin.
15.15 Cînță Emil Gavriș. 15.30 Con
cert popular. 16.30 Din melodiile com
pozitorilor noștri de muzică ușoară. 
17.00 Jurnalul satelor. 17.40 Arii ce
lebre din opere. 18.00 Soliști de frunte 
ai muzicii populare romînești. 18.30 
„Drumeții veseli". 19.00 Buletin de 
știri. 19.05 Teatru la microfon „Apus 
de soare" de Barbu Delavrancea. 21.33 
Dansați cu noi. 22.00 Buletin de știri, 
buletin meteorologic și sport.
22.15 Noi înregistrări de muzică popu
lară romînească ale cîntârețel Maria 
Lătărețu. 22.30 Emisiune sportivă. 
22.55 Tn vtrtejul jocului. 23.10 Să dan
săm. 23.52—23.55 Buletin de știti.

Programul II
7.00 Cîntece și jocuri populare ro

mînești. 7.3o Muzică ușoară. 7.50 Bu
letin de știri. 8.00 „Radio Țepeluș”. 
8.45 Cîntă Mia Barbu, Rlgu Bolozan 
și Moise Belmustață. 9.10 Cîntă co
rul și orchestra Academiei „Santa Ce
cilia" din Roma. 9.35 De vorbă cu me
dicul nostru. 9.45 „Ghid muzical". 
10.05 Concert executat de fanfară. 10.30 
Revista presei străine. 10.50 Transmi
siune din sala Ateneului a concertului 
orchestrei slmfoftice a Filarmonicii dfe 
Stat ..George Enescu", Corului Filar
monicii șl Corului Radio reunite. Di
rijor: George Georgescu. 13.00 Con
cert de estradă: Călătorie muzicală. 
14.00 Buletin de știri și buletin meteo
rologic. 14.15 Hai sfi întindem hora 
mare. 14.45 Muzică ușoară romîneas
că. 15.05 Din cîntecele de luptă ale 
poporului spaniol. 15.30 Muzică ușoară. 
16.00 Vorbește Moscova. 16.30 Program 
muzical la cererea ascultătorilor. 17.30 
Muzică Ușoară imprimată pe discuri 
„Electrecord”. 18.00 „Poezia lui Vasile 
Alecsandri". 18.30 Din melodiile prefe
rate de ascultători. 19.00 „Viața muzi
cală". 19.45 Cîntă Trio „Armonia". 
20.00 Buletin de știri șl sport. 29.05 
„Dor ș| iar dor". 20.30 Poftiți la dans. 
20.50 Romanțe interpretate de Mia 
Biâia. 21.15 Radlomagazin. 22.00 Mu
zică de dans. 23.00 Buletin de știri, 
buletin meteorologic și sport. 23.40— 
24.00 Din muzica popoarelor.

Pentru regiunea București : Vremea 
se menține schimbătoare, cu cerul pu
țin noros dimineața $1 cu înnourărl mai 
accentuate după amiază. Averse tempo
rare de ploaie în cursul nopții Și după 
amiază Vlnț-cu intensificări trecătoa
re din sectorfll estic. tembtrrrtura u?°r 
variabilă. Noaptea va oscila între 4—6 
grade, iar ziua va urca tptre 7—20 
grade.

Pentru următoarele 3 zile în țară : 
Vreme* rece în jumătatea de nord a 
tării. în timp ce în sud vremea va fi 
relativ: căl.duroasă. Vor continua să 
cadă ploi ternoorare și sub .formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice 
în toată tara. în munți și în>■ nordul 
tării averse de lapovltă și ninsoare. 
Vlnti potrivit, cu intensificări tempora
re predominînd din sectorul nordic, 
excepttnd ftud-estm tării, unde la înce
put va sufla din sud-est. Țefttperatura 
tn scădere mai accentuată fn Ardeal șî 
Moldova, unde minimele vor coborî lo
cal pînă la minhs 3 grade, iar în est 
vor oscila între 0—5 grade. Maximele 
vâr ft cuprinse între 8-18 grade.
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LA KREMLIN

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 13 aprilie 
K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a înminat la Kremlin 
ordine ale U.R.S.S. unui grup de 
tovarăși, decorați pentru merite 
față de statul sovietic.

Adresîndu-se Iui N. S. Hrușciov, 
K. E. Voroșilov a spus :

Scumpe Nikita Sergheevici.
Sînt bucuros șă vă înmînez a- 

ceastă distincție în numele guver
nului nostru, al Partidului Comu
nist, în numele întregului popor 
sovietic. Dvs. ați dat dovadă de 
o energie și perseverență excep
țională în elaborarea și aplicarea 
măsurilor de valorificare a pă- 
mînturilor înțelenite și virgine și 
această decorație constituie o re
cunoaștere a meritelor Dvs. re
marcabile în această operă mă
reață a întregului popor.

Vă urez din toată inima scumpe 
Nikita Sergheevici, multă sănă
tate și activitate rodnică continuă 
pentru binele poporului sovietic, 
.pentru binele patriei noastre so
cialiste, care merge spre comu
nism sub conducerea gloriosului 
nostru partid.
Primind decorația, N. S. Hruș
ciov a spus:

Scumpe Kliment Efremovici:
Îngăduiți-mi să-mi exprim re-

cunoștința sinceră față de Parti
dul comunist și Comitetul său 
Central, față de guvernul nostru 
sovietic, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S., recunoștința 
profundă fa|ă de poporul sovietic, 
care a răsplătit munca mea prin- 
această inaltă distincție.

Valorificlnd pămlnturile înțele
nite și virgine, am înfăptuit o 
operă măreață. Acest lucru a de
venit posibil numai datorită fap
tului că întregul nostru partid, 
întregul popor sovietic — munci
torii, țărănimea colhoznică, ingi
nerii și tehnicieni, oamenii de 
știință, gloriosul nostru tineret 
sovietic, intelectualitatea din rin- 
durile poporului s-au ridicat la 
lupta pentru valorificarea pămin- 
turilor Înțelenite și virgine. Am 
obținut o mare victorie. Sint 
bucuros că la această opera a in- 
tregului popor am depus și eu 
eforturi și am primit o apreciere 
atit de inaltă.

Primind decorația, vă încredin
țez, că imi voi consacra și de 
acum inainte intreaga mea ener
gie, toate forțele mele măreței 
cauze a Partidului Comunist, po
porului sovietic, construirii socie
tății comuniste.

După aceea. K. E. Voroșilov a 
inminat ordine Lenin, unor acti
viști și lucrători d'n diverse 
menii de activitate.

do-

Forțele gigantice ale nucleului atomic 
in slujba oamenilor

Noi aețiuni de spionaj 
împotriva țârilor 

de democrație populară
PEKIN 13 (Agerpres). — China 

Nouă transmite: La 12 aprilie. 
Direcția securității publice din 
provincia Guandun a anunțat că 
recent la frontiera provinciilc.- 
Guandun și Guansi a fost lichidat 
un grup de agenți înarmați ame- 
ricano-ciancaișiști, alcătn-t din 
cinci oameni. Dintre aceștia, 
patru au fost uciși în timpul 
schimbului de focuri, iar unui a 
fost arestat.

Pe locul-unde au aterizat spio
nii au fost găsite un aparat de 
radioemisie american, carabine, 
revolvere, grenade, parașute, mu
niții etc.

PR AGA 13 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite: De curtnd s-a 
organizat la Bratislava o expo
ziție -'are ilustrează metodele și 
mijloacele de care ăe folosesc ser
viciile de spionaj occidentale 
pentru trimiterea de spioni tn 
Cehoslovacia.

Majoritatea spionilor arestați 
sint foști patroni, speculanți crimi
nali, care au îugit la timpul lor 
în străinătate (in Germania occi
dentală, Austria și in alte țări) 
și care au fost apoi recrutați de 
organele diferitelor servicii de 
spionaj occidentale. Astfel, spio
nul englez M. Dostal a fost 
parașutat din avion, M. Waya a 
ajuns pe calea aerului din Ger
mania occidentală în regiunea 
Plzen cu ajutorul unui balon. 
Spionii americani I. Mikusz, G. 
Tabtea și B. Bartonka, au încer
cat să treacă granița pe fundul 
unor rturi de frontieră Imbrăcați 
în haine speciale de scafandru.

Mulți spioni au fost arestați 
atunci cind au Încercat să treacă 
frontiera terestră. Printre aceștia 
sint agenții serviciului de spio
naj american J. Seghin, B. Joska, 
S. Sesina și alții.

Opinia publică cere încheierea 
unui acord pentru încetarea 

experiențelor atomice
rona și \ icenze. Un prim ^detașa
ment mobil atomic american-, 
care va fi instalat in aceasta re
giune, va fi dotat cu proiectile 
teleghidate cu focos atomic și 
cu tunuri atomict.

In legătură cu aceasta Aduna
rea Partixaniaor Pac. din regiu
nea Veneția, imninifă la Vero
na. a lansat un apel către toate 
forțele mbtioare de pace cerindu- 
le să inierxiQă pe ungă guvernul 
ita han m vederea împiedicării 
tradneeni in fapt a acestei hotă* 
riii

DUBNA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: PuHerea in 
funcțiune a celei mai mari insta
lații din lume pentru studierea 
nucleului atomic a provocat un 
sentiment de satisfacție și bucurie 
in rindurile oamenilor sovietici și 
numeroșilor lor prieteni de peste 
hotare. Aici, in pitorescul orășel 
al fizicienilor, situat printre pinii 
verzi chiar pe malul Volgăi, pe 
adresa institutului unificat de 
cercetări nucleare sosesc telegra
me din toate colțurile lumii.

La 11 aprilie, fa Institutul uni
ficat de cercetări nucleare proi. 
V. Votniba (Cehoslovacia), di
rector adjunct al Institutului, a 
primit un grup de ziariști.

— Ce se poate spune astăzi 
despre sincrofazotron ? a spus el. 
Aceasta este mașina principală a 
institutului, cu ajutorul căreia 
vom putea pătrunde In acele do
menii alt structurii nucleului a- 
tomic care nu au putut fi cerce
tate cu ajutorul instalaților acce
leratoare existente pină in pre
zent Pe viitor se pot aștepta 
descoperiri de noi fenomene in- 
trar.ucieare și chiar de noi parti- 

I cute elementare.
| In continuare prof. Votruba. 
I analizind perspectivele colaboră
rii oamenilor de știință din di 
lente țan in cadrul institutului 
un ficat a comuaicat că in mo
mentul de față in afara fizicie
nilor sovietici aid mai lucrează 
aproape 50 de oameni de știință 
din străinătate

Institutul unificat ocupă o su
prafața uriașa. Fiecare din labo
ratoarele *ale reprezintă un mare 
institut de cercetări științifice. In 
laboratoarele de mari energii zia-

O vizită 
la slncrofazotronul 

da la Dubna
inelul gigantic al eieciroaiagnetu- 
lui. El este executat dintr-un 
oțel special care a fost elaborat 
de s derurgiștii din Kuznețk. 
Dimensiunile inelului pot fi apre
ciate după unutzareie mire : dia
metrul său interior este de apro
ximativ 60 metr., iar greutatea
— 36 000 tone

In mijlocul rr-agnetuh-i circular 
este alezai na P-? tru de coman
da provizoriu. Aa iaaănte sint 
conduse de inginerul L P. Zi
noviev, care, împreuna a nume
roasele sale ajutoare, se ocupa de 
pornirea sincroiazotronului. Pnn 
telefon se transmit aispozipi : -Sa 
se stabilească o tensiune de 2 mi
liarde L. 3 miliarde *.

Se dau tipUcațu asupra prina- 
piulai de iirocțisaare al mașinii. 
Prima treapta a acceleratorului 
este injectoruL De aid proton i
— accizele atomilor de hidrogen
— eliberați de invefcșa: lor elec
tronic >au eiaa*. Faaocalul de 
protoni oafciniește o uriașa ener
gie in tunetul gigapt-ta; accele
rator. unde presiunea este redusă 
la o taiEarĂroe de Mauri ca 
ajutorai a 56 de pompe. Ia tunet

protonii sint accelerați neîncetat 
de un puternic clmp magnetic, 
pini ce ating o viteză apropiată 
de viteza luminii, care, după cum 
se știe, parcurge 300.000 de km 
pe secundă. De pe acum particu
lelor in mișcare li s-a imprimat o 
energie de 8.300.000.000 ev. Cu a- 
jutorul unui asemenea fascicul de 
particule care se deplasează cu o 
viteză uriașă se „bombardează" 
ținte alcătuite din nuclee a> 
substanței de cercetat. Acest 
.bombardament" determină for
marea de particule infime — me- 
zoni, neutroni, hiperoni... și cine 
știe cite fenomene pină astăzi ne
cunoscute vor fi descoperite cu a- 
jutorni „bombelor* protonice I

Se poate afirma, a spus savan
tul in continuare, că odată cu a- 
parția acceleratoarelor s a des
cris o nouă pagină In fizica nu
cleară. In special in ultimii trei 
am s-au schimbat ia uriașă mă
sură concepțiile noastre despre 
particulele elementare și nucleul 
atomic in ansamblu. In prezent 
in iata noastră stă sarcina de a 
stabili roterdependențele din. mi- 
crocosrooiul nocie-zim, de a cu
noaște natura fcațeior carp acQo- 
•eaza ia ace*;* ceea a ta pyr

rone să se puni pe scară și mai 
largă fa shsjbe camemior aceste

I
I
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tre. In vara lui 1936, ta a ci-

Criza de guvern din Iordania 
continuă i

Miez de tprilie... t --------- : ” .’t -'/J- u
Gindurile milioanelor de ti- pătat sprijinul stupilor ■ ultra- 

neri dnstiți de pretutinduii se reaefiunii europene. Hitler și 
îndreaptă spre meleagurile Mussolini. Aceștia, cu tCinsim- 
Spaniei. la tovarășii lor din (ărnlntul Imperialiștilor 
uzinele Castiliei și Catăloniei, ricaiti, englezi și francei 
din adincatU., ■
riei, la tbterii

a.c. s-au ridicat pentru 
apăra drent-irile lor. Deși 
cătușaie, tinerele forțe i 
tate ale Spaniei s-au ti 
luptă pentru ^.se bucu 
toate bucurtOa mieții, 
te bucuriile prevestite 
măvara lui 1931."

Miez de apriU 
Ia urmă cu 2 

14 aprilie, dasa mugiți 
spaniaU, toate jofieie jtoi 
sista conduse de Partidul 
munist au înlăturat jugul 
narhic absolutist 
Ri publica Spaniolă. Speranțe
le pofioru'ai spaniol in realiza
rea unei Republici cu adevă
rat HSncratice au fost înfăp
tuite abiaoeste 5 ani. Irt fe
bruarie 1936. oa-rttmi muncii 
din Spania, tinerele forțe îna
intata, sub steagdi Frontului 
Po k inițiat și tondus de 
Pa Comunist, aa ale, un 
gu guver
nul Poputar. Pelee-
mele infdptuite de acest go
vern cu inspâim^uat rețțția- 
nea spaniolă ca-e, ia 
căutat să se saltele de — ,—

pretutindeni se reacțiunii europen 
■e meleagurile Mussolini. Aceștia,

BONN 13 (Agerpres). — Agen
ția D.P.A. a transmis la 12 apri
lie o știre din Gottingen, in care 
se spune că Societatea științif că 
germană „Max-Planck* a dat pu
blicității la Gottingen un apel 
semnat de 18 cunoscuți oameni 
de știință și specialiști in dome
niul energiei atomice din Germa
nia occidentală. Printre aceștia 
se află profesorii Otto Harm. 
Werner Heisenberg. Max von 
Laue, Karl Friedrich von Weiz
saecker. etc. Trei din cei 18 pro
fesori sint (aureați at premiuiui 
Nobel. In apel se dă un a- 
vertisment împotriva planurilor 
de înzestrare a armatei vestger- 
mane cu arma atomică și se sub
liniază că Republica Federală 
Germană se va putea apara cel 
mai bine și va putea contribui la 
menținerea păcii in întreaga iume, 
dacă va renunța in mod fățiș și 
de bună voie la orice armament 
atomic.

Oamenii de știința care aa sem
nat acest apel declară, de aseme
nea, că nici unul din ei nu inten
ționează să participe in vreun 
mod oarecare la fabricarea, ex
perimentarea, și folosirea arma
mentului atomic.

*
LONDRA 13 (Agerpres). — 

Comitetul Politic al Partidului 
Comunist din Marea Britame a 
dat publicității o declarație in 
problema experiențelor cu arma 
cu hidrogen.

Subliniind că „Un acord inter
național cu privire la interzice
rea experiențelor este posibil și 
miine* Comitetul Politic al Par
tidului Comunist din Marea Bri- 
tanie cheamă poporul englez să 
desfășoare lupta de masă pentru 
interzicerea experiențelor cu arma 
cu hidrogen, organizind mitin
guri și manifestații de protest.

★
ROMA 13 (Agerpres). — După 

cum se anunță din Roma, la in- 
trunirea celor 15 șefi de state 
majore din țările membre ale 
Blocului Atlanticului de Nord, 
care a avut loc recent la Was
hington, s-a hotărît instalarea 
unor baze atomice în regiunea 
Veneția in mod special, la Ve-

• uv Ul«l ■ Șiauțll Alta*

riști au fost inumptnați de șeful 
laboratorului. V. I. Veksler, mem
bru corespondent al .Academiei de 
Științe a L’Jt SS. savant care a 
efaberat pentru prima dată așa- 
mimitui pr.nopiu al autofazării 
care stă la baza funcționării sin- 
crofazotronuiui.

lată și sincrofazotronul. Cind 
. intr. .n uriașa clădire construită 
cu cupolă te uimesc dimensiuni
le uriașe ale majrrui și forma ei 
neob ș.-rci:â Desigur privirea iți 
este atrasă in primul tind de

„Ultimele gînduri le consacru 
țârii mele, idealului meu, 

partidului meu“
In aceste zile, cind poporul 

francez luptă împotriva numirii 
generalului nazist Speidel în- 
tr-un post de conducere al 
N.A.T.O., presa progresistă 
franceză publică articole și 
scrisori ale martirilor francezi 
împușcați în timpul celui de al 
doilea război mondial de către 
naziștii lui Speidel.

E. L. Champion a fost soldat 
în brigăzile internaționale în 
timpul războiului din Spania și 
unul din pionierii mișcării ae 
Rezistență; arestat la 11 iulie 
1942, el a fost împușcat la 19 
septembrie la Issy-les-Monli- 
neaux, după ce a fost supus la 
torturi îngrozitoare.

Publicăm mai jos fragmente 
dintr-o scrisoare emoționantă a 
acestui patriot fruncez, ucis 
mișelește de naziști, scrisă către 
soția sa, în ultimele clipe ale 
Vieții:

Dragii mei.
Anita — scumpa mea, se împli

nesc 3 ani de cind te-am cunos
cut. Iți cer iertare, cu toată dra
gostea care a umplut inima mea, 
de a fi făcut din tine o ființă în
durerată. Plec fericit pentru că 
sînt sigur că tu mă iubești, cu 
toate că nu mi s-a îngăduit să te 
aud spunîndu mi-o cu propriul tău 
glas. Nu mi s-a ingădult să mai 
aud o ultimă oară spunîndu-mi-se 
„papa“, ' cuvinl dulce, care mă fă
cea atît de fericit de fiece dată 
cînd îl auzeam rostit de micul 
nostru Jack. Aș fi dorit atit de 
mult să-l mai aud odată I

Nu e vina mea, cum știi prea 
bine, că nu te-am putut face fe
ricită și că nu (i-arn putut dărui 
bunăstarea pe care ne-am pro-'

pus.o; lupta pentru a o obține 
cere sacrificii.

Iți rătnine insă o dragoste care 
încetul cu încetul va împlini go
lul pe care ți l-am lăsat în inimă. 
Căci în fiul nostru va rămîne pen
tru totdeauna puțin din dragostea 
mea, care a fost cea mai mare, 
cea mai frumoasă din viața mea, 
cu toate că nu am putut-o expri
ma față de tide cu toată ardoarea 
dorită.

Sint sigur că fiul meu nu va fi 
uitat, așa cum nu vor fi uitați 
nici ceilalți copii ai celor căzuți 
în lupta pentru cel mai minunat 
dintre idealuri.

Mor cu siguranța că am mun
cit bine pentru viitorul copilului 
meu, pentru viitorul întregii ome
niri muncitoare și pentru progre
sul omenirii, împotriva barbariei 
și a sclavagismului.

Amintește-ți mereu cuvintele 
marei Passionaria (este vorba de 
tov. Dolores Ibarruri, secretar ge
neral al P.C. Spaniol) ; copilul 
nostru va trăi liber și fericit și 
sacrificiul tatălui său nu va fi 
fost zadarnic.

Și tu ai suferit mult de cind 
a început războiul. Cea mai mare 
parte a tinereții tale n-a fost de- 
ctt un sacrificiu. Pentru tine, A- 
nita mea, suferințele nu
șfîrșit incă, dar ele vor lua sfîr- 
șit în curînd.

Tu trebuie să trăiești pentru 
Jacky al nostru și să faci din el 
un om. Chiar astăzi, la ora 3, el 
va împlini 16 luni. (Cite amintiri 
mă cuprind tn acest moment).

Dragostea mea, după război, te

s-au

•
LONDRA 13 (Agerpres). — In 

Anglia fa amploare lupta pentru 
renunțarea la explozia atomică 
proiectată de guvern pe insula 
Christmas din Oceanul Pacific. 
In această heptă se încadrează 
mereu noi pituri ale opiniei pu
blice engleze.

După cum se anunță, la Man
chester. un grup de cunoscați oa
meni de știință, cultură și artă 
din .Anglia au creat un comitet 
extraordinar de luptă pentru in
terzicerea proiectatelor experiențe.

Un grup de 11 personafități bri
tanice, printre care, cunoscutul 
filozof Bertrand Russell. au adre
sat ziarului „Manchester Guar
dian* o scrisoare in care anunți 
ci au constituit un comitet al 
cărui scoo «Me -de a cuiabora cu 
gavemu. japooez care a ceru’ 
gcve—britanic să renunțe ta 
experiențele cu romba eu hidro
gen din insula Christmas*.

OTTAWA 13 (Agerpres). So- 
Cial stul Colin Cameron, membru 
al Camerei canadiene a comune
lor. a cerut in numeie partidului 
său ca guvernul canadian să cea
tă încetarea experiențelor cu 
arma termo nucleară. Cameron a 
Citat ia Cameră un avertisment 
al Consiliului britanic de cerce
tări medicale in legătură cu pri
mejdiile pe care le implică con
tinuarea acestor experiențe.

CAIRO 13 (Agerpres) — Poe
tul de rad» Cairo a reprodu* a 
știre transmisă de agecția MEN„ 
potrivi: căreia Said Ei Mufti. în
sărcinat cu : armarea noului gu
vern iordanian. a eșuat in misi
unea sa. După relatările agespei. 
acest lucru se datorește faptului 
că partidul socialist națuaai con 
dus de Nabaîsi a respins propu
nerea hri El Mufti de a tare par
te din guvernul pe care vrea să-l 
formeze. De asemenea, alte par
tide aia iosta coaube guverna
mentala aa anunțat că reiuzâ sa 
colaboreze cu El Multi Regele 
Hussrin a însărcinat ataaci ea 
formarea noalaî guvern pe Abori 
Halim Ei Ness', care a mai în
cercat să constituie nool catmet. 
El Nemr este membra a! parti
dului socîaHsâ napoaaL din rare 
face parte fostul prim ministru. 
Nabuisi.

In legătură cu rezolvarea cri
zei din lordama. partidele care 
au alcătuit coaliția guvernamen
tală prezidată de Nabelsă aa de
clarat că orice Mn gmrn ior
danian trebuie să psawnn po
litica adoptau de gurernui fea- 
bulsi. Aceste partide cer ca noul 
guvern iordanian sa continue po 
lirica de eliberare națională, ia 
strinsă colaborare cu Egiptul H 
Siria. menvr.:ndu-se la pnncipiife 
neutralității pozitive, și să res
pingă ..doctrina Etsenhcnrer*

in cercurile pohtice eg piese se 
consideră insă că atuțamemtai ma
ni iestat de oplma psbacă xxxa 
mană fața de po tica ios'ul-- 
p rentier Nabuls. este aa rodez 
ca criza de guvern dia Icrdasa

se întoarce ’.a avaziajul blocului 
țânkx arabe care duc o pol tn 
că de aectraî^ate pozitivi Uni
ted Press rdeteaH ci t-irtâti 
aa avui ioc h Arcr^an siari de- 
■oostrațn ia favoarea guverna iu? 
Xabu’s: și îyprttrna a^a-zisei 
^docxriae Esezrjcwrr*.

Qua oe galera dia Iordania 
depășește injffiiereJe țiru datori
ta importanței sa.e pal txe Atit 
in țânle arabe dt (a Occident 
esolnt'la situației ea Iordania 
este nmântâ cn aieape

In
—e —

S.U.A. .Vlnătoaroa 
de vrdjitoare" 

continuă
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Tinerii din Saint — Leu-La- Foret au manifestat împotriva 
numirii generalului Speidel, pentru eliberarea tui Claude 
Marfy.

Întoarce desigur tn Spania — -------vei___ __________ .
patria ta — este și dorința mea, 
căci iți va lipsi soarele și lumina 
de acolo, ca și tot ceea ce al cu
noscut înainte de a șuieri.

Dar aș vrea ca Jacky al nostru 
să nu uite Franța, in pămintul 
căreia va zace de miine tatăl său.

Care va fi meseria sa ■ N-aș 
putea s-o spun, dar sint sigur că 
el va ii inteligent și bun și că va 
primi in plus și sfaturile cele mai 
bune ale mamei sale și ale celui 
de a| doilea părinte a| său, frate
le tău Alphons. Astfel, el va par
ticipa activ la construirea și rea
lizarea lumii noi, care va fi lumea 
de miine.

Averea noastră tu o cunoști 
mai bine decit mine, scumpa mea 
soție. Cele citeva lucruri pe care 
le-am cumpărat nu valorează cine 
știe cit, dar dacă vei locui cu fra 
tele și mama ta vinde-le și aran 
faza.te mai bine afolo. Odată ea 
hirtiile mele, vei primi de la tri
bunal și suma de 2.800 de franci. 
Asta este toată averea 
dar eram ' „ ? 
noastră și idealul nostru.

Anita mea, copilul meu adorat, 
vă iubesc mai mult decit orice alt
ceva pe lume.

...Adio dragii mei, vă păstrez 
în ultimele mele gindur; indiso
lubil legate de cele pe care le 
consacru țării mele, idealului meu 
și partidului meu.
18 septembrie 1942.

E. L. CHAMPION

noastră.
băgați In dragostea

NEW TORK 13 (AgarMă. — 
P trivit reiaUrlo- presei Coad- 

pentni cercetarea activității antâ- 
âmerican« se hideietiticește fa 
prezent cn „cercetarea penetra
ției comuniste In domeniul Ba
zicii*.

tn fața comisieL care tși ține 
ședințele tn ciWirea tribunalului 
dia Follațr-Square din Nev York, 
au fost atați compozitori inter 
preți, profesori. Allan Boot acom
paniatorul lui Paul Robeson. Ma
joritatea celor interogări au le
gături cu „Metropolitan Music 
School", unde studiază fn prezent 
aprozimativ 400 de elevi.

Majoritatea celor dtați in fața 
comisiei, prevaltndu-se de dreptu
rile pe care le conferă constitu
ția, au refuzat să răspundă la în
trebările puse de comisie Rigger 
a declarat: „Ca american, imt 
este teamă că mi-aș pierde stima 
față de mine insumi daci vă voi 
răspunde*. Membrii comisiei 1-au 
amenințat cu închisoarea pentru 
„lipsa de respect* față de Con
gres.

Ut Pjjhi:

MOSCOVA. La 13 aprilie N A. 
Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a primit 
pe E. Brodiand, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Norvegiei în U.R.S.S. Ambasado
rul a inminat iui N. A. Bulganin 
răspunsul primului ministru al 
Norvegiei, E. Gerhardsen, la me
sajul lui N. A. Bulganin din 19 
martie a.c.

PEKIN. In dimineața zilei de 
9 aprilie, la invitația Crucii Ro
șii din R. P. Chineză, delegația 
de femei a Crucii Roșii din R.P R. 
a făcut o vizită la Comitetul Cen
tral al Crucii Roșii din R. P. 
Chineză. Vizita delegației romi- 
rle a decurs Intr-o atmosferă de 
caldă prietenie.

BUDAPESTA. Ministerul Afa
cerilor Externe al Ungariei a co
municat Că la 12 aprilie Peter 
Mod. reprezentantul permanent al 
R. P. Ungare la O.N.U., a făcut 
o vizită secretarului general al 
O.N.U., dl. Hammarskjoeld. șl i-a 

‘ ‘ ‘ ' cu
O.N.U., dl. Hammarskjoeld. șl 
făcut cunoscut că va fi primit 
plăcere la Budapesta oricînd, la 
orice dată care-i convine.

VÎENA. La 13 aprilie oamenii 
muncii din Austria au sărbătorit 
cea de-a 12-a aniversare a elibe-

rării Vienei de rab ocupantii fas
ciști de către armata sovietici 
Cu acest prilej in numeroase car
tiere ale capitalei Austriei au avat 
loc mitinguri.

PEKIN. La 12 aprilie a sosit la 
Pekin intr-o misiune de prietenie 
o delegație a partidului socialist 
japonez condusă de Asanuma. se
cretar general al partidului.

ROMA. După cum anunță a- 
genția ANSA, tn multe regiuni 
din nordul llaliet bintuie de cite
va zile furtuni însoțite de ninsori 
puternice și de ploi torențiale.

PARIS. Consiliul Uniunii At
lanticului de Nord a anunțat la 12 
aprilie că Statele Unite și-au luat 
obligația să doteze in acest an 
forțele armate ale blocului 
N.A.T.O. cu proiectile teleghi
date.

HELSINKI. După cum trans
mite postul de radio Helsinki, gu
vernele Finlandei și Japoniei au 
căzut de acord .asupra restabilirii 
reia.iilor diplomatice normale.

VARȘOVIA. - Prezidiul Seimu
lui R. P. - • 
de-a 6-a 
mului să 
prilie.

Se prevedq că dezbaterile vor 
dura patru sau cinci zile.

Polone a hotărit ca cea 
ședința plenară a Sei 
fie convocată la 24 a-

__ ,y___ ame~ 
englezi și francezi, au 

4 p0' 
ani' 

luptele.
Ji ține

au vărsai șiroaie 
e singe pentru apărarea Re- 

licii. Alături de patrioții 
ioli au căzut jertfă pen- 

ivara spaniolă, zeci 
le voluntari din zeci 
\kri ale lumii, printre 

fe și (ara noastră. 
14 prilie' devenit 
~M al luptei ‘ftoMru 

....... a poporului și i
- rd4u.lu) spaniol, o dată mi
- rabiliHn istoria Spc-~'

ir,

In ft

dgueniT un 
■u li- 

tine- 
lemo- 

___ . Spaniei, ce a
t depășit granițele ei- ,

Prin mieunata iorțp a pri
măverii tinereții, ea a devenit 
sub stindardul F.M.T.D., Ziua 
internațional a solidarității 

■cu tinerii patrioți spanioli.
Lupta poporului și tineretu

lui spaniol fmpgțrit^dcelora 
core le-au InăbifUt și î« înă
bușă idealurile 'sie libertate 
continuă. Și .in acest miez de 
apruie. tineretul nostril tși ex
primă solidaritatea cu lupta 
curajoasă a t-nerelor forțe îna
intate din Spania, pentrușrtr.

■ r-Obd a al:zn>*a idetduylDr dăsetoe ii»
■ Jeli*} fiZMra ltd 14 a&itie'l'M

j toace Wrr1Mf~l _ 
lire- bertate a 'p<ff

Ședința Consiliului de Miniștri francez
PARIS 13 (Agerpres). — Con

siliul de Miniștri francez s-a în
trunit 1* 12 aprilie sub președin
ția ini Rent Coty. Minisuul Afa
cerilor Externe. Christian Pmeau. 
a făcut o expunere asupra situa
ției internaționale, insistind a- 
supra situației din Orientul Mijlo
ciu. Georges Guiiie, secretar de

stat la președinția Consiliului de 
Miniștri francez, a declarat, după 
dezbaterile ministeriale, că gu
vernul francez nu respinge posi
bilitatea de a se recurge la Cort- . 
s: iul de Securitate, în cazul că ul
timele negocieri cu privire Ia pro- 
blema Canalului de Suez vor 
eșua.

Azi, la Tolosa..Porecesnu împarte primul loc 
cu Dumitrescu

tresa. A Beianz. Gh. Serban. I— 
Zancro și aitii.

Ce patru iagan trag din re 
in ce mai tare. Ca 10. km. inainte 
de Făgăraș. P Gaoe sparge" și 
ei ire ti apoi ingtnttt de pluton. 
Liniștea cu doamește nia In gru
pai celor 3 fugari. La ie^rea din 
Fâgăre*. Fuțov — care se pare 
ca eae pas pe iapte auri — fuge 
o» greu n •-’«zga 4* unui s.n- 
gar proa aa începerea urcușului 
sprq ufrfol Perșăc „ unde «le 
^iss âe Visai și Pescara. Distanța 
iasă „suire ce trei fugari, care 
dac deja semne ce oboseală, și d- 
ciișiă plutocaiui urmăritor se 
■acscceazâ mereu.

Asistăm in continuare la o ve
ritabila vinătoere

Cu 10 km inainte de Orașul 
Sttlia. cd 3 fugari sint prinși de 
pÂiiaa. RMaoi foarte rapid insă 
continuă chiar și pe străzile ora
șului de L ,_ _______ - . -
se dă o adevărată bătălie pentru 
sprintul final. Ce! care ciștigă 
este G Dumitrescu, care este cro
nometrat cu de 3h.24’59~
(TiZdTJ*. timp cu bonificație) 
urmat de N. Maxim, Gh. Jersan, 
Ștefan Porecoanu, L. Zlnoni.

In clasamentul genera’ indivi
dual. după 3 etape. Ștefan Pore- 
ceanj este la ega'itate de timp 
cu C Dumitrescu i 12h.05’27’ 
Locurile următoare sînt ocupate 
fn ordine de L Zanoni, Gh. Ser
bai și C. Șandru.

După cum se poate vedea și din 
clasamentul generat clștigătdrui 
ce’.ei de a X-a ediții a „Cursei 
Sdnteti". va fi cunoscut abia as
tăzi după consumarea ultimei e- 
tape Orașul Staiin—București, pe 
pista stadionului August*.

R. LUCIAN

0 întrecere 
a... celor mici
ț’ăMen se-'d s-c- ixxwaMnnx 
MWit 6^1 raar-t

Acarjauoa l* zare je mău- 

unu de fnoAU- 
uiUa iar am
pnxA urUe am a ucua,
oitra aa eumerU .n.^oiar 
04 mrwees za care aea-
iAferat szeste coafraalGri a e 

ocaxue speftinie 
Ițeau ae mo te p* cei 

ae naan parib^LpG^ifi aa trecut 
prM, g/acf te pr.auMu Iar con. 
asrt fapt care
m 4-a ;ac»X ta ftt uapijufi ae 
MevilaPitUt trac^ gaurm. 
nată por.nți, anuci

c aăit p ea de
paruapanși țeera aceetei «/»- 
tracarL Kegtuameniid pamilca 
in ooncnra numai tutori care 
nu au participat (ca jtocriși) 
UUr-o compeiiț.e oficbaiă, aeu 
eUmenu o căror tăiem urma 
să fie ^reperar* pe parcurs.

Sala Floreasca o primit cum 
se cuvine pe micu /ucăiori ae 
terus de masă. O notă bună 

\ merită organizatorii pentru se
riozitatea cu care au privit a- 
cest concurs.

Anirenoru Angelica Rozea- 
nu, Aaumescu, Vladone au 
urmărit cu muitu atenfie în
trecerea care avea să puna 
trsuo ooservafir- latente.e.

maestru emerită a sportului 
Angelica Rozeanu avea un mo
tiv de atenție m plus, tnca Su 
ae data aceasta nu se aflu ca 
spectatoare privindu-și mama, 
ci ca participantă.

La cele șase mese, 250 de 
tineri s-au întrecut cu ardoarea 
caracteristică virstei, unii ilin 
ei dezvăluind reale caiitați ce 
cultivate le va aduce fără In- 

' doiaiă meritate satisfacții, 
[t-inaaștii; tnaria Teodorescu,
- bilojteia Georgescu, Alexan
dru Popescu, Radu Niculescu, 
Cristina Crinteunu, Nicoieta 
btoian, Herbert Cohn, Octa
vian Pislaru.

Concursul — se poate spune
— și-a atins scopul propus. 
Așa cum spunea și N, Aaumes- 
cu, el își propunea m afară de 
popularizarea acestui spoit 
stimularea celor mici pentru 
practicarea iui m caarul com
petițiilor precum și depistarea 
de noi talente.

Am dori ca in Viitor astfei 
de concursuri să intre mai des 
in planurile forurilor compe
tente.

I

I

lfI
I 
l 
I

E. PITULESCU

Haide, R.P.R.!
Astăzi se consumă primul act jȘ , 

unei competiții ce a devenit tra
dițională : turneul internațional de 
fotbal pentru juniori. Gazdă este 
în acest an Spania. La dificilul 
examen s-au prezentat 16 echipe, 
printre care și cea a țării noastre, 
întrecerile tinerilor fotbaliști — 
desfășurate in patra grupe, învin
gătorii din fiecare grupă disputîftd • 
semifinalele și finalele — se anun
ță a fi aprige. La ora aceasta, 
există destule semne de întrebare 
in privința învingătorilor, dat fiind 
valoarea echipelor care se în
fruntă.

Juniorii noștri participă pentru a 
treia oară la această competiție. 
In 1955 și 1956, formula de dis
putare a turneului limita întrece
rile in cadrul grupelor, fără send- 

____ finale și finale. De fiecare dată, 
ta BoakirTÎmpeL'unde reprezentativa R.P.R. a cucerit pri- 

mnl Inr> xr* rr.nrxn rl.n VAAAra

♦ Turneul internațional de șah 
de ta Ploești a continuat simbătă 
seara cu desfășurarea partidelor 
din runda a Vl-a. Ciociitea a ot^ 
ținut o ușoară victorie tn fața lui 
Diaconescu, după 32 mutări, iar 
Puc a remizat cu Drimmer, la 
mutarea 25-a. Krogius și Kolarov 
au căzut de acord asupra remi
zei. după numai 16 mutări.
* Simbătă seara, sala sportu

rilor de la floreasca a gă2duit 
derbiul campionatului republican 
de volei, intîlnirea dintre echipele 
masculine C.Cui. și Locomotiva. 
Voleibaliștii de la C.C„4. s-au do
vedit superiori, obținind victoria 
cu scorul de 3-0 (15—6, 15—11, 
15—13).

mul loc in grupa din care făcea 
parte, obținind unanime laude 
pentru jocurile prestate. Formula 
de disputare din acest an pune 
probleme noi in fata juniorilor 
noștri. In primul rind este vorba 
de adversarii din cadrul grupei — 
Cehoslovacia. Belgia și Franța, ad
versari de o certă valoare- In ca
zul — sperat și dorit cu ardoare 
de toti sportivii tării noastre —- ,țp 
care juniorii R.P.R. își vor depăși 
adversarii din grupă, ei vor avea 
de dat replica unor echipe ca cefe 
ale Spaniei Ungariei, Angliei, Ita
liei și altele pe care calculul hîr- 
tiei le aduce la startul competiției 
cu multe șanse.

Jucătorii romini sînt într-o for
mă bană, ceea ce ne permite să 
așteptăm cu încredere desfășura
rea turneului. Valoarea pe care au 

’ dovedit-a oe inspiră coavingeroă 
fermă că vor fi bine reprezentate 
culorile patriei. Tinerii noștri fot
baliști aliniază următoarea forma
ție : Clmpeanu — Bărbulescu, M<p 
troc, Mureșan — Petre Emil, Stan- 
ciu — Biscă, Raab, Matcianu, 
Nuna, Renye.

Primul adversar este echipa Cei 
hoslovaciei. Meciul va avea loc iă 
Tolosa.

Deși peninsula iberică este atît 
de departe, ne simțim alătiiri de 
juniorii noștri, incurnjindu-i prin 
gindurile și speranțele noastre.

Haide R.P.R. I

„Ștafeta Tinereții și Păcii
In cinstea Festivalului Mondial 

al Tineretului și Studenților de 
la Moscova anul acesta va avea 
loc în Europa o mare ștafetă in
ternațională denumită „Ștafeta 
tinereții și Păcii". Ștafeta va fi 
organizată pe cinci trasee princi-

M. R.

U
b

pale după cum urmează : 1. Olani 
da. Belgia, Luxemburg, Franța, 
Elveția, Cehoslovacia; 2. R.
D. Germană, R. P. Polonă y 
3. Grecia, R. P. Bulgaria, R. P. 
Romină ; 4. — Italia, Auslr a.
R. P. Ungară; 5. — Danemarca, 
Norvegia, Suedia și Finlanda.

Ieri, la Comitetul Olimpic Romîn
Sîmbătă la sediul Comitetului 

Olimpic Romîn din Capitală a a- 
vut loc o conferință, de presă con
sacrată analizei stadiului de pre
gătire al sportivilor romini în ve
derea celei de-a IlI-a ediții a Jo
curilor sportive internaționale 
prietenești de la Moscova. Cu a- 
cest prilej», tov. L Balaș, vicepre
ședinte al Comitetului pentru

cultură fizică și sport a prezen
tat o informare cu privire la Jo
curile de la Moscova. In continu
are tov. E Ghibu, director in 
C.C.F.S. a făciit o expunere asu-- 
pra bazelor sportive din Moscova 
pe care vor avea loc întrecerile 
și a trecut în revistă unele ama- 
fiunte tehnice legate de buna des* 
fășurare a Jocurtlor și pregătirea 
sportivilor noștri.



După cum am mai anunțat, „Sctnteia 
tineretului" — alăturîndu-se feluritelor 
manifestări culturale ale tineretului 
nostru tn Întâmpinarea Festivalului — 
a organizat un mare concurs-ghici- 
toare cu tema „VERIFICAȚI-VÂ CU
NOȘTINȚELE DE CULTURĂ GENE-

CIIWSWtlE

Cine-i autorul,

RALĂ", menit să stimuleze gustul tl- 
} nerilor pentru literatură și artă, 
i Pentru a putea rezolva și problemele 
p celei de a treia etape a concursului 
(i frecventați în continuare bibliotecile, 
i cer ce tind operele literare și albumele 
d de artă, vizitați expoziții și muzee, 

adresați-vă forurilor culturale locale 
(i (case de cultură raionale, cercuri lite- 
i1 rare, cercuri de artiști amatori, școli 
d populare de artă etc.), ca și unor spe- 
p cialiști, profesori sau oameni de litere 
,i și artă, vizionați mai multe filme și 
d spectacole teatrale ș.a.m.d.
1 [ Iată acum etapa a IlI-a a concursului 

nostru care — așa cum am mai anun- 
țat — este închinată literaturii și artei 

i' universale.
d La concursul nostru pot lua parte

****^******************<»  
toți tinerii între 14 și 28 de ani. Fiecare p 
participant trebuie să trimită numai d 
cîte o singură serie de răspunsuri, în
soțită de cuponul de participare cu nu- p 
mărul respectiv și indicînd totodată d 
numele, profesia, locul de muncă, d 
vîrsta și adresa.

CONCURSUL ESTE DOTAT CU NU- |> 
MEROASE PREMII ȘI MENȚIUNI. d 

Vor fi premiați participanții care au '' 
totalizat punctajul maxim, rezultat din 
adunarea punctelor obținute la fiecare 
din chestiunile puse în toate cele trei 
etape. , i

Dacă — odată cu participarea la con- < 
curs — ați îndrăgit și mai mult lite- 
ratura și arta, ați făcut progrese în ri- 
dicarea nivelului vostru cultural, con- d 
siderăm că acest concurs și-a ajuns ' 
scopul, că ați avut de cîștigat de pe < 
urma lui toți, indiferent dacă veți fi ' 
premiați sau nu. ,

VĂ URĂM DEPLIN SUCCES IN RE- d 
ZOLVAREA ULTIMEI ETAPE A CON- ' 
CURSULUI I !.

J’

Din marii poeți ai lumii
(40 puncte)

Indicați autorii acestor cunoscute poezii
și ceea ce știți mai de seamă tn legătură cu viata șl opera lor.

Pe om îl cînt
(SECOLUL XIX)

PE EL îl cînt, omul simplu, omul 
independent,

Cu toate-acestea proclam cuvlntul: Democratic, 
cuvintul: Mase.

Cint omul material din creștet pînă-n tălpi,
Căci vrednic de muze nu numai chipul îi este, 

ori numai mintea, eu spun :
Făptura lui intreagă-i mult mai demnă, 
Și-o cint: femeia și bărbatul deopotrivă.

Și uriașa lor viață, pasionată, inimoasă, puternici, 
Fericită, făcută pentru cele mai libere fapte, dup. 

legile Providenței,
Omul Modern, pe el îl cint.

oopund.) cine-i eroul?
Citiți cu atenție aceste frag

mente descriind jertfa nobilă 
a unul ttnăr pentru cauza li
bertății poporului muncitor și 
indicați apoi cartea din care 
au fost extrase fragmentele, 
numele autorului și numele 
eroului respectiv, înlocuit in 
text cu steluță șl puncte.

tită asupra guarzilor naționali 
care trăgeau și începu să cînte:

,.De ești urît la Nanterre 
De vină e doar Voltaire, 
De ești prost la Palaiseau. 
De vină e doar Rousseau".

Găsiți soluția exactă (40

Veni-va ziua
(SECOLUL XX)

Liberatorilor, acu-n acest amurg al Americii 
și-n ceața dimineții 
de nimeni străbătută, 
vă-nfățișez șiragul nesfîrșit
al popoarelor mele, măreața bucurie 
a fiecărui ceas de luptă.

Scriitori 
celebri

(30 puncte)
Iată portretele a cînd din 

marii scriitori ai lumii. Indicați 
numele lor și titlurile princi
palelor lor opere.

a fost

com-
fost

Vol-

Epjolras ridică fruntea și răs
punse :

— încă un sfert de ceas de no
roc de-ăsta, și n-o să mai avem 
nici zece cartușe în baricadă.

Se pare că *... auzi cuvintele 
acestea.

Courfeyrac zări deodată pe ci
neva la poalele baricadei, afară 
în stradă, sub gloanțe.

★ ... luase din circiumă un 
coș pentru sticle, ieșise prin des
chizătură și se îndeletnicea in li
niște cu golirea cartușierelor 
guarzilor naționali uciși sub po- 
vîrnișul redutei, în coșul cu care 
venise.

— Ce faci acolo? întrebă 
Courfeyrac.

★ ... ridică nasul:
— Cetățene, îmi umplu coșuL
— Tu nu vezi mitralia ?
— Plouă, foarte bine. Ei șl ? 

răspunse * ...
Courfeyrac strigă:
— înapoi I
— Numaidecît, zise ★ ... §1 

dintr-o săritură, fu In stradă. Ne 
amintim că compania Fannicot, 
retrăgindu-se, lăsase în urma ei 
o seamă-de cadavre.

Vreo douăzeci de morți zăceau 
Ici și colo pe caldarim, pe toată 
lungimea străzii. Asta însemna 
pentru * ... vreo douăzeci de car
tușiere. Iar pentru baricadă o pro
vizie de cartușe.
9 , • . • • • * •

Se tîra pe burtă, alerga în pa
tru labe, lua coșul în dinți, se su
cea, aluneca, unduia, șerpuia de 
la un mort la altul și golea ra
nița sau cartușiera așa cum o 
maimuță ar fi desfăcut o nucă.
e • . • • •

In clipa în care * ... descoto
rosea de cartușe un sergent ce 
zăcea lingă o piatră, cadavrul fu 
lovit de un glonte.

— Fir-ar să fie I spuse ★... 
Uite că-mi omoară morții.

Un al doilea glonț scinteie pe 
pietriș, alături de el. Un al trei
lea îi răsturnă coșul.

★ ... se uită și văzu că veneau 
din flanc. Se ridică drept în pi
cioare. cu părul în vînt. cu mîi- 
nile în șolduri, cu privirea ațin.

Un al cincilea 
să scoată din el 
lea cuplet:

„Sînt voios la 
De vină e doar Voltaire, 
Nu sînt îmbrăcat mișto, 
De vină e doar Rousseau44.
Și asta merse așa cîț.va timp. 

Priviliștea era înfiorătoare și pli
nă de farmec. ★ ..., In care țin
teau, ii necăjea pe cei ce tră
geau. Părea că face un haz nes
pus. Era ca o vrabie care ar ciu
guli vînătorii. Răspundea cu un 
cuplet fiecărei descărcări de armă 
11 ocheau într una și dădeau greș 
de fiecare dată. Gărzile naționale 
și soldații rideau ochindu-l. El 
se culca la pămînt, apoi se ridi
ca, se ascundea în dosul unei 
porți, țișnea, pierea, se ivea iar. 
fugea, se întorcea, răspundea mi
traliei cu tifla și. fărâ încetare, 
prăda cartușe, golea cartușiere 
și-și umplea coșul. Răsculatii gî- 
fiind de frică, îl urmăreau cu 
ochii. Baricada tremura ; el cin- 
ta. Nu era un copil, nu era un 
bărbat; era un spiriduș ștrengar. 
Ai fi spus că e piticul de nevătă
mat al încăierării. Gloanțele aler
gau după el, dar el era mai ușor 
decît ele. Juca nu știu ce joc 
groaznic de-a v-ați ascunselea cu 
moartea ; de cîte ori se apropia 
de el fața rînjită a morții, copi
lul ii dădea un boblrnac.

Totuși, un glonte mai bine țin
tit sau mai ticălos decît celelalte 
îl atinse pină la urmă pe copi
lul acesta năstrușnic. II văzură 
pe ★ ... clătinîndu-se, apoi că- 
zînd. Toată baricada scoase un 
strigăt, dar în pigmeul acesta 
era ceva de Anteu ; ștrengarul a- 
cesta, cînd atingea caldarîmul. 
era ca uriașul cînd atingea pă- 
mîntul ; ★ ... căzuse numai ca să 
se ridice mai bine. Rămase în ca
pul oaselor; o dîră lungă de sin
ge îi brăzda obrazul. Ridică mîi- 
nile în sus, privi în partea de 
unde venise glonțul și începu să 
cînte:

„De-am căzut nu-i un mister. 
De vină e doar Voltaire, 
Am dat cu nasul de...44.
Nu isprăvi. Al doilea glonț al 

aceluiași pușcaș îl opri scurt. De 
data asta căzu cu fața la pămînt 
și nu mai mișcă. Un suflet mare 
își luase zborul.

glonte nu izbuti 
decît un al trei-

caracter,

1. Romanul „Comuniștii 
scris de

NAZIM HIKMET 
ANNA SEGHERS 
LOUIS ARAGON
2. Care din aceste celebre 

poziții pe teme spaniole a 
creată de Maurice Ravel ?

RAPSODIA SPANIOLĂ 
CAPRICIU SPANIOL 
SIMFONIA SPANIOLĂ.
3. Adevăratul nume al lui 

taire a fost...
JEAN BAPTISTE POQUELIN 
FRANCOIS MARIE AROUET 
HENRY BEYLE
4. Filmul cehoslovac „Baricada 

mută" a fost creat după o carte 
scrisă de

ALOIS JIRASEK
KAREL CAPEK 
JAN DRDA
5. In care din aceste localități 

din Romînia a trăit în exil Hristo 
Botev ?

CAI ATT

TURNU SEVERIN
BRĂILA
6. Ives Montand a debutat pe ta- 

rimul artei ca
FIGURANT DE CINEMA 
MIM ȘI DANSATOR 
CÎNTAREȚ
7. Opera „Carmen" de Georges 

Bizet a fost creată după...

O nuvelă de PROSPER MERI- 
MEE

O povestire de STENDHAL
O dramă de CALDERON DE 

LA BARCA
8. In cele două filme închinate 

eroului comunist german Emst 
Thâlmann, rolul principal a fost in
terpretat de

WOLFGANG KILLING
GUNTHER SIMON
EDWIN MARIAN
9. Cine este autorul piesei „Ce- 

zar și Cleopatra ?
WILLIAM SHAKESPEARE
BERNARD SHAW
JEAN RACINE
10. Cine s'rnt Gargantua și Pan- 

tagruel ?
Eroii unei epopei comice de 

FRANCOIS RABELAIS
DOI URIAȘI DINTR-UN 

VECHI BASM POPULAR SCAN
DINAV

Personaje dintr-o comedie de 
SHAKESPEARE

11. Seria de lucrări plastice inti
tulate „Dezastrele războiului" a 
fost creată de

VAN GOCH
EL GRECO
GOYA
12. Eroina căreia Dante Ali- 

gheri i-a închinat cele mai înălță-

toare versuri de dragoste în 
vina Comedie" a fost

LAURA 
BEATRICE 
GIULIA
13. Cine este autorul unor

vestiri evocînd viața și creația___
celebri artiști ai lumii ca: Grieg, 
Ceaikovski, Andersen, Dickens. 
Mozart, Gaidar etc.

Scriitorul danez MARTIN AN
DERSEN NEXO

Scriitorul sovietic KONSTAN
TIN PAUSTOVSKI

Scriitorul american O’HENRI
14. „Cei ce caută fericirea" este 

titlul.
Unei piese de teatru de ORLIN 

VASILI EV
Unui roman al scriitorului so

vietic PIOTR PAVLENKO
Unui poem epic de PAUL 

ELUARD
15. Care din acești compozitori 

maghiari a dat o suită de dansuri 
pe melodii populare romînești ?

FRANZ LISZT
BELA BARTOK
ZOLTAN KODALY
16. Căruia din acești scriitori i 

s-a decernat Premiul Nobel pe 
anul 1955 pentru creația sa lite
rară ?

HALLDOR LAXNESS 
LANGSTON HUGHES 
MULK RAJ ANAND
17. Care scriitor sovietic a fost și 

desenator, compozitor, regizor, sce
narist și actor de teatru și cinema.

DEMIAN BEDNll
VLADIMIR MAIAKOVSKI
V. FURMANOV
18. Cine este autorul romanului 

„UraganuT, închinat luptei revo
luționare a poporului chinez?

DIN UN 
GO MO JO 
CIU LI BO

»Di-

po- 
unor

Albaștri călăreți căzuți 
in adtncimea fără fund a timpului, 
soldați ai flamurilor noi, deabia născute, 
cu marginile proaspete, deabia brodate, 
ostași de astăzi, comuniști, 
voi luptători, moștenitori 
ai marilor torente metalurgice — 
stați și ascultați-mi glasul, zămislit 
tn mijlocul ghețarilor, crescut 
in vîlvătaia fiecărei zile, 
dintr-o pornire simplă: a iubirii.

Sîntem aceeaș lume-acelaș 
popor persecutat: 
aceeaș luptă-ncinge trupu-Americii.

Privit-ați noaptea, 
întunecata peșteră 
în care frații voștri dorm ?

E inima rănită-a 
poporului uitat, frînt sub poveri.

Cineva a jefuit pacea eroului 
și-a zăvorît-o-n carceri. Da, cineva a jefuit 
roadele secerișului stropit cu sînge 
și-a împărțit pămintul, 
statornicind fruntarii dușmănoase 
tărîmuri de-umbră jalnică și oarbă.
Ascultați afundul ecou al durerii pămînturilor, 
pustietățile.
Griul durerilor multe treierate 
sub faldul drapelurilor noastre-ncolțește: 
glasul luptei ne cheamă din nou.

Coborîți în adine, unde zace metalul, 
suiți pe munții unde scapără-n singurătate. 
Dați ochi cu lupta grea pe care omul 
o duce pe pămînt,prin jertfe crunte 
făcute de atitea brațe, luminii hărăzite.

Nu renunțați la ziua luminoasă, 
pe care vi-o încredințează cei care au luptat.

Orișice spic 
crește dintr-un grăunte dat pămintului — 
ți,-niQcmai ca ri griul, poporul nesfîrșit 
unește rădăcini, adună spicele; 
și, din furtuna care s-a stîrnit, 
va ridica-n văzduhuri lumina universului.

AȚI MAI VĂZUT
ACESTE LUCRĂRI ?

(30 puncte)
Aflați titlurile și autorii acestor lucrări de artă 

plastică, aparținind unor foarte cunoscuți artiști ai 
lumii.

O

PARADA FILMELOR
Aritmogrif

(30 puncte)
In fiecare din cele 12 rin- indicațiile de mai jos și știind 

duri ale aritmogrifului de față 
este înscris cîte un titlu de 
film. Au fost alese unele filme 
dintre cele mai valoroase și cu
noscute, reprezentative pentru 
arta cinematografică din 12 țări 
ri care au rulat pe ecranele din 
țara noastră. Ghidîndu-vă după

Către
Ceaadaev(SECOLUL XIX)

Cu glorie, nădejdi, iubire, 
Ne-ai răsfățat tu, amăgire, 
Puțină vreme, în trecut; 
Petrecerile tinereții, 
Ca cețurile dimineții 
Și ca un vis au dispărut 
Ci-n noi dorința arde încă 
Sub cei mai crunți stăpînitori 
Stăm ascultînd nerăbdători.. 
A patriei chemare-adincă. 
Al libertății ceas slăvit 
Cu-ncredere nezdruncinată 
II așteptăm, cum un iubit 
O întîlnire minunată. 
Cît libertatea o visăm 
Și onoarea-n inimi ne trăiește 
Prieteni, țării să-nchinăm 
Speranța care-n suflet crește ! 
Tovarășe, să crezi! Cînd va 
Va răsări măreața stea 
A fericirii mult dorită.
Din somn Rusia s-o trezi!
Pe tirania năruită 
AI nostru nume scris va fi!

d

că fiecărei cifre ii corespunde 
n literă din alfabet, porniți la 
dezlegarea aritmogrifului. Dacă 
ați înlocuit cifrele cu literele 
exacte, dezlegînd corect jocul, 
veți găsi și de la A la B 
titlu de film celebru.
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I) Film indian în două serii.
II) In acest film regizorul Pietro 

Germi a interpretat și rolul prin
cipal.

III) 
fică a 
liev.

IV)
endhal care a fost punctul de ple
care pentru realizarea unui film în 
regia lui Claude Autant Lara.

V) Un impresionant film creat 
de studiourile Defa și închinat vie
ții și luptei comuniștilor germani 
în anii dominației hitleriste.

VI) Cel mai reușit dintre filmele 
mexicane prezentate la noi, po
vestind despre eroismul unei tinere 
învățătoare care militează pentru 
libertatea poporului ei.

VII) Unul din filmele celebrului 
regizor spaniol J. A. Bardem.

Transpunerea cinematogra- 
unei piese de Orlin Vasi-

Unul din romanele lui St-

VIII) O producție a studiourilor 
engleze, dezvăluind aspecte din 
viața școlară.

IX) Celebru film sovietic închi
nat memoriei unui mare tribun al 
cauzei proletare.

X) Răscolitorul film creat de re
gizoarea poloneză Wanda Jaku- 
boska, evocînd ororile comise de 
fasciști în lagărul morții de la 
Auschwitz.

XI) Prin intermediul acestui 
film am făcut cunoștință cu cine
matografia argentiniană.

XII) O povestire cinematografică 
realizată de studiourile din R. P. 
Ungară, despre problemele mora
lei tineretului.

De la A la B — o capodoperă 
a creației lui Charlie Chaplin.

Soluțiile etapei a ll-a
Iată soluțiile celei de-a doua 

etape a concursului nostru „VE- 
RIFICAȚI-VA CUNOȘTINȚELE 
DE CULTURA GENERALA44.

Cîntec pentru prietenii din Bu
curești (15 puncte) : autorul este 
Tabacinikov, cîntecul a fost cîntat 
de Mark Bernes.

Reuniune scriitoricească (25 
puncte) : 1) Gogol, 2) Cehov, 3) 
Gorki, 4) Rozov, 5) Barto, 6) 
Nosov, 7) Bukov, 8) Kolas, 9) 
Sobko, 10) Popov.

Rebul literar (15 puncte): Titlul 
romanului este „Tînăra gardă“.

Carte de vizită (15 puncte): este 
vorba de romanul „Furtuna44 a! 
lui Vilis Lațis.

Unde ați citit aceste fragmente: 
(25 puncte). Fragmentele sînt ex
trase din romanul „Pămînt des
țelenit44 al lui Mihail Șolohov, iar 
eroul principal este Davidov.

Găsiți soluția exactă (30 punc
te) :1) „Corăbii astrale44, 2) N. 
Simonov, 3) Șevcenko, 4) Alexei 
Peșkov, 5) , Spărgătorul de nuci44. 
6) Margarita Aligher, 7) Jurii 
Meitus, 8) Vsevolod Pudovkin, 9) 
Medic, 10) Persia, 11) „Fiica că
pitanului44, 12) Alexei Tolstoi, 13) 
„Rude străine44, 14) Teatrul Aca
demic de Artă din Moscova 
(MHAT), 15) Unui tablou în ulei 
de F. Reșetnikov, 16) „Aculina44,.

17) O grupare de pictori realiști 
independenți din a doua jumătate 
a secolului al XlX-lea.

Personaje celebre (30 puncte) : 
1) Vasili Tiorkin din poemul cu 
același nume al lui A. Tvardovski, 
desenat de J. Perahim, 2) Taras 
Bulba din nuvela cu aceiași 
nume de N. V. Gogol, desenat de 
E. Kibrik, 3) Evgheni Oneghin 
din romanul în versuri cu același 
nume al lui A. S. Pușkin, desenat 
de J. Perahim, 4) Pavel Korcea-

ghin din romanul „Așa s-a călit 
otelul" de N. Ostrovski, desenat de 
Reznicenko.

Din ce tablou e ? (20 puncte) : 
Detaliul apaiține tabloului „Are
starea propagandistului" de I. 
Repin.

Din cele mai iubite poezii so
vietice (25 puncte): 1) „Tinăra 
gardă" de V. Maiakovski, 2) Car
netul de Comsomolist de V. Le- 
bedev-Kutnaci, 3) „In bordei e-o 
sobiță" de A. Surkov. z.
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Decupați acest cupon din ziar șl trimlteți-l îm
preună cu rezolvările pe adresa : „Scînteia tlnere- 
tului“-București, Piața Scinteii nr. 1, raionul 
„Stalin'* — in termen de maximum trei săptămini, 
cu mențiunea : Pentru concursul „Verificati-vă cu
noștințele de cultură generală". Indicați de ase
menea cite}: numele și pronumele, profesia, locul 
de muncă, vîrsta și adresa.

CUPON ( 
^PARTICIPARE

Premiile 
concursului 
nostru:

— o bicicletă
— un aparat de 

radio
— truse de stilou și 

creion mecanic
— echipament 

sportiv
— albume de artă 

și cărți literare
— abonamente la 

publicațiile 
pentru tineret
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