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în Întreaga tară continuă 
să aibe loc numeroase ma
nifestări cultural-artistice în. 
chinate Decadei culturii 
R.S.F.S.R.

• în Capitală, la Teatrul 
Tineretului s-a ținut UN MA
TINEU LITERAR „LEV TOL
STOI". Scriitorul Horia Delea- 
nu a evocat viața și opera ma
relui scriitor clasic rus. Au 
fost prezentate apoi fragmente 
din piesa „Cadavrul viu" de 
L. Tolstoi de către actori ai 
Teatrului Tineretului.

? • La clubul Monetăriei Sta-
I tului a avut loc un simpozion 
1 cu tema „Prin marile centre 
' industriale ale R.S.F.S.R.**, iar 
■ la uzina „Mao Țze-dun“ ing. 
1 Ion Avram a vorbit despre 
' „Leningrad — puternic centru1 
. industrial**. /

• Despre „Fabula rusă" a” 
vorbit la Casa prieteniei ro-, 

' mîno-sovietice scriitorul Mar- 
< cel Breslașu. *

• In sala Ateneului R.P.R.,' 
orchestra simfonică Radio, di- 
r.jată de Sergiu Comissiona, a, 

' dat un concert care a cuprins 1 
■ lucrări de Ceaikovski, Haciatu-; 
1 rian, Prokofiev și Kabalevski.

: Vizite'e oaspeților
Joi delegația oamenilor 

de cultură din R.S.F.S. Rusă 
care participă la Decada cul
turii R.S.F.S.R. a sosit la 

: ciuj.
In cursul dimineții membrii 

delegației oamenilor de cultu
ră din R.S.F.S.R. au vizitat 
monumente Istorice din oraș : 
grădina Botanică, Librăria 

" „Cartea Rusă" și altele.
♦ In cursul după-amiezii E. 
î I. Afanasenko și prof. R. V,
♦ Merțiin, rectorul universității
♦ „Cernlșevski" din Saratov, au 
T vizitat universitatea „Victor 
| Babeș" ; Scriitorul V. A. Za-

Î
krutkin s-a întîlnit la Palatul 
Culturii cu scriitorii clujeni, 
iar E. P. Kareatkină. artistă a 
poporului din R.S.F.S.R.. s-a 
î întîlnit cu actori ai Teatrului 
I Național și ai Teatrului Ma- 
♦ ghiar de Stat din Cluj. Tot in 
J cursul după-amiezii E. I. Afa- 
| nasenko, a conferențiat la 
ÎCasa Universitarilor despre 
„Cultura marelui popor rus", 
iar V. A. Krotov, președintele 

I Prezidiului filialei din Siberia 
J de est a Academiei de științe 
* a U.R.S.S., a vorbit in aula 
J universității „V. Babeș" des- 
♦ pre ,.Cultura și economia Si- 
♦ beriei de est”.

SE APROPIE CONGRESUL 
A.S.I.T.

Proletari din toate t&rile, uniți-vă!
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O bine meritata răsplată

la uzinele de tractoare
ORAȘUL STALIN (de la co

respondentul nostru).
Stăteam intre cițiva tineri pe 

care-i cunoșteai că atunci ieși
seră din schimb și fiecare dorea 
să vadă și să audă totul. Un lu
cru normal. Cine poate să stea 
nepăsător cînd se petrece un a- 
semenea eveniment: guvernul 
țării noastre felicită întregul co
lectiv al uzinelor de tractoare 
pentru succesele obținute in anul 
1956 și acordă eea mai înaltă 
distincție, drapelul roșu al Con
siliului de Miniștri al R.P.R. Și, 
in liniștea ce s-a lăsat tn snlă 
tovarășul Pcpa Gherasim, mi
nistrul Industriei Grele, trece in 
revistă realizările mari obținute 
de harnicul colectiv. Ți se umple 
inima de mlndrie. Din decembrie 
1946 cind a ieșit primul tractor 
rominesc l.A.R. 22 și pină astăzi 
cînd pe poartă iese cea de a 7-a 
generație tractorul universal 
U.T.O.S. 26 uzina a primit de 
opt ori steagul de fruntașă pe 
ramură, odată mențiunea l-a pe 
țară și acum pentru a doua oară 
drapelul roșu al Consiliului 
Miniștri al R.P.R.

Continuind succesele din 
nul trecut. In primele luni 
anului acesta ea a obținut

de

a- 
ale 

rr--T-— — —- eco
nomii tn valoare de 971.000 lei, 
dînd in același timp prototipul 
tractorului U.T.O.S. 26 cu 15 zile 
înainte de termen și fdbficind in 
serie ridicătorul hidraulic nece
sar agriculturii noastre. Tineretul 
uzinei, tineret harnic Iși are con
tribuția lui valoroasă la cuceri
rea drapelului de colectiv fruntaș 
pe țară, Brigăzile de tineret au 
fost mereu in fruntea întrecerii, 
în anul ce a trecut tine-

SECRETARUL:
— Scrie. „Proces-verbal" Sarcina a fost dusă Ia îndeplinire 

fără dificultăți..."

In comuna Călieni. raionul Lleștl, tinerii au tnttrzlat 
fnsămtntatul pe „lotul festivalului*’ pîaă cînd această ope
rație a făcut-o un țăran vîrstnic.

Desen: M. CARANFIL

e e /

>>

l

O sală mare, cu bănci lungi, 
drepte, pe care din loc în loc 
sclipește un sistem original de 
scrumieră mobilă, îngropată în 
lemn. Sala are acoperiș de 
sticlă și o acustică perfectă. Se 
adună într-însa unul cîte unul, 
timp de trei ceasuri, 15 oameni. 
Unii vin din cîmpie și din 
munți. Sosesc la timp. Alții vin 
de aici din oraș. Sosesc cu un 
ceas mai tîrziu. Cam un sfert 
nu vin deloc. Va să zică s-a 
întrunit comitetul raional al 
U.T.M.-Turda. Biroul ia loc Ia 
o masă cu pînză nouă, cu flori 
proaspete.

Și acum...
— V-ați adunat toți ?
— Nu, nu...
— Bun. Declarăm deschisă 

plenara noastră.
— Dar ?...
— Dar ce I Ai ? Nu vrei s-o 

declarăm deschisă ? Ei, vezi că 
vrei 1 ? Știam eu că ești băiat 
bun.

Deci, vom discuta, dragi to
varăși, despre felul cum ne pre
gătim noi pentru Festival. To
varășul Vaier Suciu va prezenta 
referatul.

Se ridică sus. O sucește, o 
învîrtește, timp de... 10 pagini 
dactilografiate la un rînd de-ti 
vine să fugi la cea mai apro
piată fabrică de conserve și să 
propui o nouă rețetă de prepa
rare a ghiveciului. Dar nu fugi, 
căci rețeta nu-i complectă. Ur
mează discuțiile. Mai corect 
urmează întîi chemările severe, 
de a te înscrie la cuvînt, apoi 
invitațiile afectuoase, apoi ru
gămințile lacrimogene aproape, 
apoi... nici eu nu mai știu ce. 
Făptura plăpîndei Ana Nemeș,

așa-i de frămîntată, de răvășită, >> 
că mi-e teamă să nu se destra- 2? 
me cumva, aici pe loc. \\

— „Să iau cuvîntul ? — ci- 
tești în ochii ei. «

Dar despre ce să vorbesc ? \\ 
Stai să le iau la rînd, așa >> 
cum și referatul a încercat. 2?

1. Învățămîntul politic de or- \\ 
ganizație.

2. Informări politice, confe. //
rințe etc. V.

3. Difuzarea presei în rîndul $$ 
tineretului.

4. Concursul „Iubiți cartea".
5. Cercurile tinerilor natura- >> 

liști.
6. Diferite activități sportive. \\
7. Munca culturală, în ge- >> 

neral.
8. Educarea tineretului prin <<

muncă zz
și urmează alte șiruri de ?( 

puncte, în legătură cu tot ce se 
poate spune despre tineretul 
muncitoresc și cel sătesc. 2?

Nu, Nu! N-am să spun << 
nimic. Nu știu — sînt prea >5 
multe. Mă încurc în ele. Mai << 
bine tac". >>

Și Ana tace. Și vecinul ei 22 
tace. Toți tac. Numai Suciu, << 
secretar, vorbește despre 
toate și despre nimic. Numai (t 
Ion Pîrvu, el prim secretar, SS 
vorbește, vorbește... dar își dă << 
seama că nu spune mai nimic 22 
și trece grăbit la concluzii. » 
„Prin urmare nu mai avem ni- 
mic deosebit de spus. Bine. 22 
Aveți grijă să respectați planul >> 
de măsuri. Cu asta basta 1"

C. SLAVIC 
corespondentul 

„Sclnteil tineretului" 
pentru regiunea Cluj

retul a reluat inițiativa de la 
,,Progresul"-Brăila făcind de la j 

15 septembrie la 30 decembrie , 
economii echivalente cu prețul de 
cost a 13 tractoare. Această ini
țiativă continuă și acum. Pină la 
cel de-al Vl-lea Festival Mon
dial, vor totaliza economii echi- < 
valențe cu prețul de cost a 25 de 
tractoare. Trebuie arătat de ase
menea că tinerii au adunat in , 
cursul anului 1956 cantitatei de 
453.753 kg. fier vechi, iar in a- 
cest an pină acum, ei au strins 
188.380 kg. fier vechi. în sală 
printre cei care ascultă cu aten 
ție cuvintul bătrlnului oțelar /lie 
Micu ce ține strins drapelul pri
mit și vorbește emoționat parti- 
cipanților la miting, Intllnești pe 
cei ce au creat aceste festive cli 
pe emoționante, lată-l și oe tină 
rul Aurel Buf de la turnătorie, 
pe Gheorghe Nicolau și Ion Savu 
de la oțelărie, Anghel Bărbuțoiu 
de la șasiuri, fon Barbălată de 
la motoare și alții.

Iată că, tot aici sosesc noi 
vești îmbucurătoare pentru colec
tivul uzinelor de tractoare: Te
legrama de felicitare a colectivu
lui uzinelor „Ernst Thalma/in" 
din Magdeburg (R. D. Germa
nă) și o notă telefonică a C.C, 
al U.T.M. în care se spune; 
„Pentru meritele deosebite in 
muncă se acordă Diploma de 
onoare a C.C. al \l.T.M. utemiș- 
tilor Cornel Bonta, Constantin 
Mareș, Mihai Iliuc și Laur ian 
Midau.

în încheierea adunării tov. 
Ion Chiș, secretarul comitetului 
U.T.M. din uzină a dat citire unei 
telegrame adresată C.C. al 
P.ALR., tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, și Consiliului de Miniș
tri, tovarășului Chivu Stoica in 
care colectivul uzinei ,, Ernst 
Thălmann* exprimă mulțumiri 
pentru înalta apreciere acordată 
și se angajează să dea patriei 
mai multe tractoare de bună ca
litate, și la un preț de cost re
dus.

Cunoașteți noile 
invenții romînești ? j

Primul congres al ASIT —j 
care a avut loc în anul 1951 | 
— a consemnat și primele re- j 

. . zuîtate în dezvoltarea mișcării j 
[ de inovații și invenții din țara | 

j | noastră.
In perioada anilor 1952—j 

• j 1956 au fost acceptate aproa-1 
i } 150.000 inovații și invenții J

t din care au fost aplicate in > 
[ procesul de producție aproape 

| f 121-000. Toate acestea au a-i 
Idus statului nostru economii j 

antecalculate în valoare de pe-1 
(ste 1.800.000.000 lei. j
t Spiritul inventiv de care dau j 
! dovadă muncitorii, inginerii și j 
} tehnicienii este ilustrat de o J 
I serie de mașini și prototipuri j 
î de mare randament care res-j 
( pund celor mai exigente ce- J 
i rințe a'e tehnicii mondiale. 3 
(Printre cele mai reprezentări-j 
| ve invenții se numără '„Mași- J 
( na de îndoit fier beton în bu-) 
! de“, al cărei prototip l-au j 
I realizat maistrul Andrei Ion J 
( Mihăilescu și inginerul Obro- j 
[ gea Georgescu, Cu ajutorul j 
f acestei mașini se meeanizea- J 
( ză munca manuală la îndoi- j 
[ rea barelor lungi și groase în j 
( vederea transportării acestora J 
i pe șantierele de construcții, j 
( O altă invenție importan- j 
1 tă este „Mașina de echilibrat J 
i cu cadru electric" realizată de ! 
j tinărul inventator ing. Dan j 
( Teodorescu. Laureat al Pre- J 
j miului de Stat.

f 
f

Colectivul la
boratoarelor de 
geotehnie, mine
ralogie și petro- 
grafie de la Co
mitetul Geolo
gic din Capitală desfășoară o 
intensă activitate pentru stu
dierea rocilor. Datele obținute 
în laboratoare sînt folosite in 
calcule geofizice și geologice 
pentru construcții de baraje, 
tuneluri, galerii de mină, căi 
ferate, etc.

Iată petrografa Lucia Bor- 
coș. studiind la microscop 
șisturile cristaline din Dobro-

Hie ego

Citiți în pag. 3-a: „TINEREI 
IUBITOR DE CULTURA" un 
articol din viața .uzinei evi

dențiate

Vizitele delegației 
parlamentare 

a R. P. F. Iugoslavia
Joi, in ultima zi a călătoriei 

prin (ară, delegația Scupșcinei 
Populare Federative a R.P.F. Iu
goslavia a vizitat regiunea Plo- 
ești. ,- .5

In cursul dimineții parlamen
tarii iugoslavi s-au oprit la Si
naia.

După.amiază oaspeții au vizi
tat schela Băicoi și rafinăria nr. 
1 Ploești.

După vizitarea rafinăriei nr. 1 
membri! delegației s-au înapoiat 
la București. (Agerpres)

2000 DE ANI DE LA NAȘTEREA
poetului Ovidiu

La ordinea zilei 
în agricultură: 

îngrijirea culturilor

E noapte tîrziu... 
Liniște adîncă. Doar 
apele mării se învol
bură izbindu-se caden
țat de țărm. Discul 
extatic al lunii se răs
față în valurile albastre, 
zîmbitor și calm ca în- 
totdeauna. Sub poleiul 
lunii, chipul poetului 
Ovidiu capătă o înfăți
șare ciudată... Citesc 
tristele stihuri gravate 
pe soclul sau așezat în 
piața centrală a Con
stanței — versuri pe 
care Ovidiu le-a scris 
sub imperiul presenti
mentului morții:

qui jaceo, tenerorum lusor 
amorum 

Ingenio perii, Naso poeta meo...
(Eu care aici odihnesc, Naso, al 

dulcilor dragosti 
Bard neferice, pieirii jertfă 

talentului meu...).
★

Către începutul erei noastre, la 
Roma se acoperea de glorie un 
mare poet. Numele lui era Pu
blius Ovidius Naso. Ptefiunțlnd la 
onorurile societății, el și-a închi
nat poeziei întregul sens al exis
tenței. Era în vremea împăratului 
Octavian August — epocă ce cu
noaște oarecare prosperitate. Dar 
tocmai cînd răsfățatul poet își du
cea traiul mai tihnit, ca un trăznet 
cade din senin, o necruțătoare ves
te : Cezarul hotărîse exilarea poe-

tului pe țărmurile bătrlnului Pont 
Euxin, în îndepărtatul Tomis — 
Constanța de astăzi. Dușmanii în- 
răiți ai poetului uneltiseră împo- 
trivă-i. Se presupune că el ar fi 
tăinuit relațiile de dragoste dintre 
nepoata lui August, Iulia Minor, 
și nobilul roman Decimus Iunius 
Silanus, fapt ce i-ar fi atras mî- 
nia împăratului, care-l pedepsește 
cu „relegatio in insulam' — exilul. 
Cauzele exilului însă par a fi mai 
adinei: nonconformismul poetului 
îl face să cadă victimă intrigilor 
de la curtea împăratului Octavian 
August.

Cu conștiința amară a celui 
părăsit de prieteni și rude, întoc
mai ca un ciumat, întristatul poet 
trebuie să părăsească tara, din or
dinul împăratului, în nu mai mult 
de 24 de ore...

•k
De n-ați uitat de Naso, de-1 

pomeniți arar,
De-i vie amintirea, sau numele 

măcar,
Să știți că el se află departe-ntre 

barbari,
Sub niște aștri aspri și-atît de 

solitari,
Că în oglinda Mării nici cînd nu 

se răsfrîng !...
Barbaria mi-i țara, și sînt străin, 

și plîng...
Gîndiți-vă : pămîntul e-atît de lung 

și lat,
Și eu, în țara asta mă aflu 

exilat...

CUM îl VEJI CREȘTE,
AȘA II VEȚI AVEA!

Uzinele ..Vasile Tudose” din 
Colibași sint o construcție nouă 
și de mari proporții. Marea ma
joritate a lucrătorilor de aici o 
constituie tineretul. In oricare 
dintre hale ai intra, lntîlnești ti
neri cărora de abia a început să 
le mijească mustața. Numai ici- 
colo, printre ei, se află cite un 
muncitor mai vîrstnic. Această 
„compoziție" își are și ea o ex
plicație firească. Uzina fiind 
nouă și avind nevoie de sute șl 
chiar mii de muncitori, de unde 
putea să-i ia ? Cîteva zeci i-au 
dat alte Întreprinderi din țară; 
școlile profesionale alte cîteva 
sute, iar restul a trebuit să și-i 
crească singură. Uzina a dat de 
veste prin împrejurimi că anga
jează tineri pentru calificare in 
diverse meserii. Și tinerii au ve
nit. Cei mai mulți habar n-aveau 
ce e un strung sau o freză. Trep- 
tat-treptat, au început să se fa
miliarizeze cu procesul de pro
ducție al uzinei, să Învețe să mi- 
nuiască mașinile. Mulți s-au ca
lificat la locul de muncă. Cifra 
e mare.

Totuși cunoștințele practice că
pătate de la un muncitor sau al
tul, mai mult sau mai puțin stă- 
pin pe meserie, erau minime 
raport cu sarcinile complexe 
se puneau in fața uzinei.

Procentul de rebuturi era

ceput Lecțiile teoretice, urmate 
de demonstrații practice predate 
de inginerii halei celor 15 tineri 
de la atelierul de prelucrare au 
dat posibilitatea să acumuleze cu
noștințe tehnice șl practice noi. 
Tinerii n-au lipsit de la cursuri. 
Ii cbema pasiunea de a pătrunde

Calificarea tineretului 
la uzinele 

„Vasile Tudose"— 
Colibaji

in 
ce

ri- 
dicat, mai ales la turnătorie, pla
nul de producție se îndeplinea Ia 
unele linii rareori.

La hala numărul 4, de pildă, 
linia de axe $i bolțuri anul trecut 
nu-și realiza planul, cu toate că 
unele mașini (frezele, de exem
plu) erau manevrate nu de unul 
ci de doi muncitori. Care era ex
plicația ? Tinerii nu-și cunoșteau 
mașinile, nu știau să-și organi
zeze locul de muncă, nu price
peau tehnologia metalelor și ast
fel iroseau multe minute. In ur
ma unei asemenea stări de lu
cruri era și firesc ca tinerii să 
ciștige puțin. Salariile ajungeau 
pină la 4-500 lei lunar.

Tocmai aci, în toamna anului 
trecut, utemiștii, consultîndu-se 
cu muncitorii mai vîrstnici și ca
drele tehnice, au ajuns la conclu
zia că este necesar să Se organi
zeze în atelier un curs de minim 
tehnic.

Cine putea să se împotriveas
că ? A fost o dorință unanima. 
Tov. Ion Dobre, maistrul secției 
și-a asumat chiar răspunderea or
ganizării cursului, Și cursul a in-.

mai adînc în tainele meseriei pe 
care o îndrăgiseră. Organizația 
U.T.M. a atelierului veghea și ea 
pentru buna desfășurare a cursu
lui.

Roadele acestui modest curs au 
întrecut așteptările celor mai op
timiști. Iată cîteva fapte grăitoa
re. Linia de axe și bolțuri, deser
vită aproape in întregime de ti
neri care au absolvit cursul de 
minim tehnic, nu mai are situația 
de anul trecut. Incepind din ia
nuarie tinerii de aici obțin depă
șiri intre 30-100 la sută. In plus, 
linia este deservită in prezent nu 
de 15 strungari, ca anul trecut, 
ci numai de șase. Și aceștia rea
lizează o producție mai mare de- 
cit realizau anul trecut toți cel 
15, mărindu-se astfel considera
bil productivitatea muncii.

Dacă unele freze de la această 
linie erau deservite, anul trecut, 
de cite doi muncitori, acum, in 
urma ridicării calificării, la ele 
lucrează numai cîte unul singur.

Odată cu realizările fabricii a 
crescut și ciștigul muncitorilor. 
Strungarul Gheorghe Dima. de 
pildă, care anul trecut a cîștigat 
maximum 600 lei lunar, acum a 
reușit să realizeze cîștiguri luna
re de peste 1.000 Iei.

Acțiunea de calificare inițiată 
Ia atelierul de prelucrare al halei 
numărul 4 a avut și alte urmări. 
Conducerea uzinei, convinsă că 
ridicarea calificării tinerilor mun
citori este o necesitate impusă de 
viață, a trecut, la începutul aces
tui an. la organizarea de cursuri 
de minim tehnic cu durata de 
șase luni. In prezent aceste 
cursuri cuprind un număr de 225 
tineri de diferite profesii — 
strungari, frezori, verificatori, 
tratatori termici etc.

Deși s-a trecut cu mult entu
ziasm la organizarea cursurilor

de minim tehnic, interesul pentru 
buna funefionare a acestora, ma
nifestat de organele competente, 
nu este cei dorit. Programul nu 
este respectat întotdeauna. ” 
s-a luat măsura ca tinerii 
urmează cursurile să nu fie stin
gheriți cu diferite ședințe mai 
puțin importante. De asemenea o 
mare parte dintre cursanți lip
sesc. Sint zile cînd vin la cursuri 
numai 50-75 la sută din numărul 
celor înscriși. Cauza ? Nu o cu
noaște nimeni. N-au analizat-o 
nici serviciul de cadre și invăță- 
mint, nici organizația U.T.M., nici 
sindicatul.

In fața unei asemenea stări de 
lucruri nu cred că din partea 
conducerii uzinei există o satis
facție deplină. Cu atit mai mult 
cu cit în procesul de producție se 
mai semnalează încă destule de
ficiențe. Se știe, de pildă, că în 
trimestrul I 1957 s-au Înregistrat 
pe uzină rebuturi in valoare de 
1.525.000 lei.

La sectorul 224 lasă încă de 
dorit lipsa de întreținere și folo
sire a mașinilor de către tineri.

O zicală romînească spune : 
„Cum Iți așterni așa dormi". Fie
care uzină, după cum își crește 
cadrele de care are nevoie, așa 
Ie va avea și le va folosi.

MARIN OPREA 
corespondentul ..Scinteii tinere
tului" pentru regiunea Pitești

Nu 
care

Aceste versuri — care fac parte 
din Cartea a IlI-a a „Tristiilor", E- 
legia a X-a, traduse de Eusebiu 
Camilar — reflectă starea sufle
tească a poetului. Cele cinci cărți 
ale „Tristiilor4 cuprind elegiile 
scrise de Ovidiu în timpul aces
tui exil; ele constituie un valoros 
document de epocă cu pronunțat 
caracter autobiografic. „Ponticele*4 
— asemănătoare „Tristiilor"— sînt 
rodul aceluiași exil. Ele consem
nează artistic sfâșietoarele cereri 
adresate zadarnic vechilor săi a- 
mici și soției să intervină pe 
lîngă împărat pentru a-i ridica 
pedeapsa. Dorul de țară, de fami
lie, de țărmurile calde și însorite 
abruzziene, atitudinea refractară a 
lui August, lipsa prietenilor, mi
zeria, îl împing pe culmile deznă
dejdii...

Alături de Elegii, titlul de glorie 
al poetului roman îl constituie

„Metamorfozele" — o adevărata 
enciclopedie poetică a legendelor 
mitologice. Plecînd în surghiun, 
Ovidiu a ars-o; totuși, ea s-o păs
trat, fiind transcrisă în mai multe 
manuscrise.

Sciția austeră a îmbătrînit omul, 
dar inima poetului, sensibilă și re
ceptivă la suferințele umane, la 
viața nesigură, grea a pămînteni- 
lor bîntuiți de năvălirile cumplite 
ale sarmaților, a rămas tînără. Oa
menii locului, cu care la început 
nu s-a putut înțelege decît prin 
semne ,au început să-i devie dragi; 
poate și destinul vitreg comun îi 
apropia. La o serbare populară, la 
Tomis, Ovidiu a recitat o poemă 
scrisă în limba localnicilor pe care 
de acum începuse s-o cunoască. 
Poema-i atrage respectul unanim 
al geților, care-l declară cetățean 
de onoare al orașului.

Ovidiu simte că i se apropie 
sfirșitul. Tîmplele îi încărunțiseră 
ca presărate cu sarea din undele 
mării. Acum el lucrează mai in
tens decît orieînd. Continuă „Fastii- 
le“, scrie „Haiieutica" — un poem 
al pescarilor — și altele...

★
1 ianuarie al anului 17. 

iarnă cumplită ca în anii 
sise pe aceste meleaguri. 
Ovidiu își trimite ultimele gtnduri 
către țărmurile însorite ale Italiei, 
pe care n-o va mai revedea nici- 
cînd, către soția sa iubită, Fabia...

...Pe un pat sărăcăcios, poetul 
Ovidiu își dădea sfîrșitul...

★
O dimineață însorită și calma de 

mai. La orizont, soarele își tri
mite primele raze, ce se topesc pe 
siluietele silozurilor din port. In 
locul stepei aride și neprimitoare a 
Sciției de odinioară, al bălăriilor 
de acum 2000 de ani, în locul To- 
misului, s-a înălțat un oraș fru
mos și un port modern, al unei pa
trii noi, ospitaliere, care cinstește 
memoria poetului Ovidiu așa cum 
se cuvine...

...Sirena unui vapor sună pre
lung... Profilat pe orizontul de iri- 
diu, el se depărtează în larg încet, 
încet, ducînd în pîntece belșug și 
pace. In vîrful catargului flutură 
un drapel cu stema patriei noastre 
iubite, în bătaia razelor roșietice 
ale soarelui răsărind...

Au trecut 2000 de ani...

Aceeași 
cînd so-
Bolnav,

Condițiile bune în care s-au fă
cut însămințările de toamnă ca și 
cele de primăvară, precum și 
timpul ploios din ultima lună au 
favorizat o bună dezvoltare a 
culturilor în toate regiunile țării.

Timpul ploios a favorizat însă 
și creșterea masivă a buruienilor^ 
împiedicînd desfășurarea norma
lă a lucrărilor de îngrijire a cul
turilor.

Din analiza datelor primite de 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii de la regiuni rezultă că 
plivitul păioaselor de toamnă s-a 
executat satisfăcător. Aceasta lu
crare este întîrziată însă la pă- 
ioasele de primăvară, deși anul 
acesta combaterea buruienilor pe 
cale chimică a fost mult extinsa.

în ce privește prașilele, lucră
rile s-au executat pină acum în 
proporție de 71 la sută la sfecla 
de zahăr, 52 la sută la floarea- 
soarelui, 48 la sută la cartofi. 16 
la sută la porumb și 9 la sută 
la bumbac, rezultate cu totul ne- 
șatisfăcătoare față de timpul îna
intat și de starea de îmburuieni- 
re a terenului.

întîrzierea plivitului la semă
năturile de primăvară și a prăși- 
tului la culturile prășitoare poate 
aduce pagube însemnate gospo
dăriilor agricole și economiei na
ționale.

Pentru apărarea culturilor de 
pe luncile rîurilor și a zonei inun
dabile a Dunării împotriva inun
dațiilor trebuie să se execute lu
crări simple de îndiguire și de 
astupare a privatelor. De aseme
nea se vor lua măsuri de scurge
re a apei de pe terenurile mai 
joase, unde stagnează.

In majoritatea podgoriilor s-a 
început stropitul viilor pentru 
prevenirea atacului de mană, fa
vorizat de condițiile de umiditate 
din ultima vreme. Se recomandă 
să se execute stropitul în vii fără 
nici o întîrziere.

O atenție deosebită se va da 
depistării atacului de dăunători 
și aplicării imediate a măsurilor 
indicate de inginerii și tehnicienii 
agronomi pentru combaterea lor.

In lupta împotriva rățișoarclor 
care retează porumbul la răsărire 
să se aplice grăpatul repetat care 
împiedică atacul acestui daună-

I. MIHUȚ (Agerpres)

sovietic (e adevărat, produs al 
unor vremuri noi care se răsfrîng 
din plin și în lumea arenei) sezi- 
sezi proporțiile absurdității unei 
afirmații care împingea circul, ca 
gen, la periferia vieții artistice.

Circul sovietic sintetizează fan- 
fi

zică, măiestria. Superlativele ni se 
par sărace, categoric insuficiente. 
Avem doar de-a face cu supraome
nescul. Nu mă refer numai la Kio 
care te uluiește, care te pune în 
fața unor miracole a căror expli
cație o cauți apoi cu înfrigurare 
ore întregi, deși ești conștient — 
fără vreo fărîmă de îndoială — că 
totul aparține iluzionismului. Dar 
supraomenescul adus pe tărîmul 
firescului ți-1 sugerează cu o măie
strie indestructibilă gimnasta ae
riană Nemcinskaia, cei 7 Kojevni- 
kov acrobați la basculă, jonglerul 
Abdulaev și alții. Nemcinskaiei 
înălțimile nu-i mai inspiră senza
țiile obișnuite de prudență și 
teamă în fața necunoscutului. Ea 
urcă pe trapez calmă și în cîteva 
clipe devine stăpînă pe spațiul 
aerian. Unul dirr cei 7 Kojevnikov 
ne-a oferit spectacolul greu de 
imaginat al salturilor acrobatice pe 
niște picioroange de cel puțin 2 
metri. Privindu-1, inima încetează 
parcă să-ți mai bată. Iar el rămîne 
cu același zîmbet împietrit pe 
fața-i tînără.

Supraomenescul de care pome-

Cîteva foi de cort, un maldăr 
de seînduri 
o mîrțoagă 
întîlnire cu 
și cotidian, 
mai genera 
lentul erau . ~___
Circul devenise o artă care pri- tezia, îndrăzneala artistică și... 
begea ocolită de esteții cu pre
tenții rafinate, îngrădită în lumea 
iarmarocului. înmănunchiate, ace
ste elemente inspirau — unora — 
sentințe crude, profund nedrepte : 
circul este o artă minoră.

După ce ai văzut însă circul

și un vagon tras de 
jigărită. Neîntreruptă 
moartea. în arenă ca 
acolo unde fardul nu 
iluzii. Curajul și ta- 
mărfuri prost plătite.

* [ Sereda și clinele său minune )

E. OBREA

Minunata jongleră Nazi Sil



EEEDS STUDENȚEASCĂ

Același și totodată altul

In ajunul sesiunii

DE EXAMENE
multă introducere, 
tovarășul profesor 

să ne vorbească 
in institut, acum

Iași 1957 — același șl totodată altul, bă- 
trin dar nu îmbătrinit, mîndru deopotrivă 
de noile sale construcții și de vechile așe
zăminte, trăind din plin tinerescul său 
„azi" și împletind prin el ca-n zilele unei 
cronici peste timpuri înțelepciunea lui „a 
fost odată" cu îndrăzneala lui „așa va fi".

O sută de ani, de mult împliniți și tre
cu ți, despart și apropie vechea școală de 
ingineri a lui Gh. Asachi de Institutul Po
litehnic de azi. Vechea Academie Mihăi- 
leană și prima Societate de medici și na. 
turaliști iși au și ele in timp continuatori 
ca menire și deacendenți ca generație, 
ascendenți prin semnificația nonă a epocii 
Bătrina universitate -AL I. Caza" de pe 
drumul Copoulni ca și nonl Institut Agro
nomic „Ion Ionescu de la Brad" de la 
marginea Copoului adună între zidurile 
Iar. in amfiteatre și laboratoare, ca nfci- 
crâ<L o organizație nonă, entuziastă, de 
adevirati viitori intelectuali

Șl din UM Iași 1957: 4 institute de In- 
rtțăminl sopezior, 4 nutitule ai cArvr mH 
de atadenți înțeleg mai mult ca aricind că

istoria eetiții de scaun a marelui Ștefan și 
istoria Nicolinei proletare se împletesc 
din totdeauna prin semnificații, că teiul lui 
Eminescu și istoria „Vieții romînești", ac
tivitatea primelor cercuri socialiste și a 
„Contemporanului", formează un singur 
tot de năzuințe și tradiții, pe care ei, in
telectualii de mîine, vor trebuie să le con
tinue în adevărata lor lumină cultural-pro- 
gresistă. Și aceiași studenți înțeleg deopo
trivă că lașul care a renăscut după urgia 
războiului, lașul care a știut să rămînă, în 
pofida vitregiilor, romantic și avîntat, la
șul realist care și-a reconstruit parcurile și 
bibliotecile, lașul schelelor și noilor așeză
minte, lașul bătrin dar nu îmbătrinit, care 
grăbește azi pe drumul socialismului, lașul 
lor, părinte de veacuri — cere de la fiii 
săi porniți pe drumul culturii să poarte cu 
cinste făclia vieții noi, făclia dragostei de 
om, așa cum au făcut-o și bătrînii lor, 
Ștefan cel Mare și Vasile Lupu, Ion Vodă 
și Dimitrie Cantemir, Kogălniceanu și 
Cuza, Creangă și Cobălcescu, n arele E- 
minescu și fiul Nicolinei, Ilie Pintilie.

Iași 1957 — același și totodată altul.
Fără prea 

l-am rugat pe 
C. Simionescu 
despre munca 
în preajma sesiunii de examene.

— Mă tem că n-am să vă spun 
lucruri noi. Ce facem acum sînt 
lucruri pe care le facem an de 
an. în fiecare sesiune de examene 
— a început discuția tovarășul 
profesor Cristofor Simionescu.

— E adevărat, problematica e 
aproape aceiași în fiecare an. Cu 
siguranță însă că rezultatele și 
comportarea studenților nu sînt 
aceleași.

— Nu sînt la fel, e drept, deși 
de cîtva timp rezultatele la învă
țătură, în institutul nostru, păs
trează o oarecare constanță, pro
centul de promovați n-a crescut. 
Și totuși, nivelul de pregătire al 
studenților este mult mai ridicat 
decît în anii trecuți. Am să ex
plic de ce se întîmplă acest lu
cru. Anul acesta, la sfîrșitul pri
mului semestru, am avut un pro
cent de 60 la sută promovați. Nu 
este un rezultat bun și nu ne 
mulțumește. Cu toate acestea stu
denții sînt mai bine pregătiți 
pen-tru că exigența față de ei a 
crescut. Noi, cei de la institutele

tehnice, e necesar să-1 avem In 
față tot timpul pe studentul — 
viitor inginer, care trebuie să 
aibă o pregătire serioasă. O gre
șeală de un milimetru făcută le 
un inginer înseamnă, de pildă, 
o mașină stricată. Severitatea 
noastră — unii vor spune exage
rată — apare astfel explicabilă, 
cred.

— Este explicabilă in măsura 
in care condițiile șl preocuparea 
cadrelor didactice pentrw pregă
tirea studenților este la nivelul 
acestei exigențe.

De vorba 
cu prof. C. Simionescu 
rectorul Institutului 

politehnic

lai ivit ir 
scp’îBâ

„SERINGA"
O seringă foarte utilă, cu 

calități deosebite, iși desfășoară 
activitatea, spre marea nemulțu
mire a chiulangiilor șt a celorlalți 
de teapa Lbr, la Institutul de me
dicină din lași. Ea s-a născut sub 
forma unei gazete de perete sati
rice. Curînd insă, caricatura și 
versurile satirice care au conti
nuat să apară la gazetă au căpă
tat o formă mai vie în interpreta
rea citorva studenți, membri ai 
brigăzii artistice de agitație și ai 
orchestrei Institutului.

Textele ctntecelor, ale monoloa
gelor, sînt originale. Autorii lor, 
studenții At asie 
Jean și tlnărul 
absolvent dr. 
Vancea Petre, 
au știut să sur
prindă aspecte
le cele mai dem
ne de criticat 
din viața stu
dențească din ca. 
drtd institutului, 
In cămine, can
tine, la reuni
uni Nu tn ver
suri de nivelul 
unor autori con- 
sacrafi ce-i 
drept, dar con- 
ț ini nd un umor 
de bun gustt 
care reușește să 
ridiculizeze pe 
cei vizați șt 
metehnele lor.

în cursul repertoriul său bri
gada își plimbă cu imaginația 
spectatorii peste tot. De exemplu, 
la cămin. Pe un mic ecran sini 
proiectate fotografii, înfățișînd 
paturile, masa, dulapurile din ca
mera unor studenți căminiști, 
care nu știu ce-i ordinea. Imagi
nile sînt însoțite de un „comen
tariu1* al studentului Atasie Aris
tide, care explică de ce untul stă 
lingă săpun, pasta de dinți lingă 
pantofi etc.

Sînt unii 
scoală prea 
regularitate ...... ~~...... g.-------
absentează de la cursuri. Pe a- 
ceștia „Seringa11 i-a surprins va-

— In privința aceasta studentH 
n-au de ce se plînge. Mai repere 
s-ar putea plînge că sînt p-ea 
mult supravegheați de cadrele di
dactice. Trebuie să știți că fiecare 
dintre cele mai bune cadre didac
tice ale institutului, răspunde de 
cîte un an de studiu Decar: 
poate fi în fiecare zi în mijlocul 
studenților să știe cum se desfă
șoară munca lor Profesorul care 
răspunde de un an de studiu are 
această posibilitate. Nici la că
min studenții nu simt lipsa ca
drelor didactice. Sigur că cei de. 
zordonați nu se bucuri de astfel 
de vizite. Cel ce face o rizrti tn 
cămin nu este Insă nn simpla in
spector. El pleacă urechea ta ne
voile studenților, rășpxsde tatre- 
bâriior lor și ser sează celor ta 
drept nemulțumirile Aseoeoea 
vizite ar trebui să fie insă mai 
dese pentru a avea o mai 
eficacitate

Toate aceste măsuri ale noas
tre au dus la cîteva rezultate 
bune. In primul rind frecvența la 
cursuri și seminarii nu mai este

mare

Aristide, Hurjai

studenți care nu se 
de dimineață și cu 
Intlrzie sau chiar

gabondînd prin parcuri fără rost. 
Scena este prezentată pe muzică 
din cunoscutul film „Vagabon
dul": „Slntem studenți"?! (Sin- 
tem hoinari).

In să’ile de dans, tn timpul reu
niunilor studențești „Seringa" și-a 
ațintit privirea in special asupra 
celor ce-și bălăbănesc mtinile și 
picioarele Inchipuindu-și că reali
zează figurile unor dansuri la 
modă tn occident.

Regizorul, dr. Vancea Petre, in- 
terpreții, cit și membrii orches
trei au imprimat micului spectacol 
o notă spontană, tinerească, care 
cucerește. Fotografiile făcute de 
Harry Goldemberg ca și caricatu
rile aparțintnd lui C. Asmarandei 
și Emil Stoicescu, au complectat 
textul sublinlindu-l.

înțepătura „Seringii" e bine cu
noscută nu numai printre medi- 
ciniști, ci și printre studenții tu
turor institutelor de Invățămîntturor institutelor de 
superior din Iași.

LUCRE- 
ZA SER

Scrisoare către

Fmi 
a fost

pas S’nteți un om ale legii, jurist, 
r: și dator să apărați drep
tatea. Dreptul de a fi membru al 
crganizaLei revoluționare de ti
nere: și-i poate apăra însă nu- 
=a. fiu. dumneavoastră, care are 
:~:*bil peste 21 de ani și căru
ia facaltatea i-a dat suficiente 
CTCoșunte, l-a ajutat să se mațu.

reze. Ei știa bine ce avea de 
tex pentru a merita calitatea 

4e atcfBst. l se cereau cîteva lu
cre-. eiesaeatare : să-și facă da. 
tara, să muncească in așa fel 
InE: prm Întreaga sa comportare 
si Ee q sa cap mai sus decit 
as snepla student Esențial era 
să-s ct-ecsascâ dragostea și a- 
asame»; pentru organizația al 
A-a seabrx era. o Înțelegere 
-tfiBacvi a ladatoririlor sale. Și 
*-» scseit-oi Cei puțin prin

Colaborări din lumea întreagă 
la Buistnul testitutului politehnic

>>>>»>>>

r»»î oxz.

un tată
Vin examenele ! Dar cind ești bine pregătit iți poți permite 

să te bucuri și de frumusețile primăverii. Și studenții grupei 
314 a Facultății de horticultura, grupă fruntașă, se bucură din 
plin petrecindu-și (după cum se vede în fotografie), cele cîteva 
clipe de răgaz în parcul institutului.

tizat. Carnetul U.T.M. nu 
Insă o carte de vizită ca 
chide porțile unui serviciu 
Aceasta o știe toarte bine și fiul 
dumneavoastră.

Valdemar a absolvit facultatea 
și ca orice absolvent va primi o 
muncă. E un drept al lui. Iși va 
începe meseria, și dacă intr-a
devăr hotărîrea colegilor lui, ex
cluderea din organizație l-a zgu
duit, făcindu-1 să gindească și 
să dorească a munci pentru a-și 
recîștiga dreptul de utemist, o va 
putea dovedi. In orice caz, or
ganizația U T.M. nu și.a închis 
pentru totdeauna porțile pentru 
fiul dumneavoastră, ci doar pină 
atunci cind va merita din nou 
să-și recapete titlul de utemist

Scrisoarea aceasta n-are inten 
ția să influențeze asupra discu
tării contestației lui Valdemar. 
Am vrut să vă spun doar • să-1 
lisați pe fiu! dumneavoastră să 
se descurce singur, să dovedeas
că el insuși, in activitatea viitoa
re că atașamentul lui pentru or
ganizație este sincer.

L. IL1EȘ

EXAMENUL
nu este o marfă

Up

Am înttinit deunăzi un om, un caz „original" cu totul 
deosebit prin modul de a-și asigura reușita la un examen.

Faptul in sine e simplu și poate fi scurt prezentat. Valeriu 
Cangiopol, student tn anul II al Facultății de mecanică, căzuse 
la doua examene. Un al treilea „insuficient" putea fi fatal, 
egal cu repetenția. Examenul trebuia deci luat cu orice preț. 
Pentru început trebuia găsită p cale, cea mai simplă, pentru a 
obține un calificativ de trecere. Și In sfîrșit a găsit-o...

...S-a înttinit cu asistentul grupei sale. Ion Enescu, și l-a 
rugat, simplu, să-1 ajute pentru a-și lua examenul. In situația 
lui, fără ajutor nu poate face nimic — i-a explicat Cangiopol 
asistentului.

— Cu plăcere, l-a răspuns binevoitor tovarășul Enescu. Am 
meditații cu studenții fn fiecare zi, pentru examene. Vino și 
dumneata să discutăm pe tndelete tot ce nu ți-e clar, din 
materie.

— Nu E prea puțin. Nu asta am vrut să vă rog. Știți ce? 
— a Îndrăznit într-un ttrziu Cangiopol. — Vă propun o afacere 
Dvs. să-mi dați înainte de examen un bilet pe care să-1 pre
gătesc și eu... să vă plătesc I

Tîrgul l-a costat scump pe „ofertant". Asistentul Enescu, ca 
orice om de bun simț, n-a acceptat să facă comerț cu cunoștin
țele, iar colegii au sancționat aspru tentativa de mită.

Intîmplarea va servi ca lecție: ea a demonstrat amatorilor 
de afaceri cu examenele că în viață nu se poate cumpăra totul.

BILANȚ
Cu halatele parcă 

mai albe ca nicioda
tă. studenții grupei 
a lll-a, altul >'T me
dicină generală, Iși 
așteptau rîr.dul la 
examinare De invi
tat. încinseră ei 
nu-i vorbă. Insă emo
ția e ceva sinonim 
cu examenul. Dar 
iată, ușa cabinetu
lui tovarășului pro
fesor Tudoran ș-a 
deschis și chipul lui 
blind a anulat cel 
putui 10 la sută din 
emofia studenților 
ce-l așteptau. Unul 
după altul loan Ho- 
meag. Silvia Herța- 
nu. Edyca

Prietenia cu meschinăria

Ca orice lucru frumos la care ții, aminti
rile le păstrezi pentru tine. Vorbești puțin 
despre ele și cel căruia i le încredințezi e 
dator să fie discret. Am călcat, recunosc, con
semnul. Mi s-a spus că s-au certat doi prie
teni și am încercat să aflu de ce. Am aflat, 
la început, o scurtă istorie a unei prietenii 
studențești.

S-a născut așa cum se nasc de obicei prie
teniile studențești. Au venit la Facultatea de 
fizică și matematică în anul întîi. Aurel Gai
dici și Marin Alexandru s-au simțit, la înce
put, fiecare în parte, cum te simți într-o nouă 
activitate : stin
gher, străin, sin
gur. Necesitatea 
de a avea un 
prieten căruia 
să-i împărtășești 
impresiile, pri
mele bucurii și 
necazuri de stu
dent este expli
cabilă. încerca
rea de a înlocui
cu ceva lipsa familiei care e departe te 
face să te apropii ușor de un coleg și să-1 
declari tot așa de ușor prietenul tău. Prietenia 
se încheagă fără prea multe explicații. Veniți 
din colturi diferite ale țării — primul din 
Satu Mare și celălalt din Giurgiu, lașul, cu 
oamenii lui, li s-a părut străin și au crezut 
că în doi și-l vor putea apropia mai ușor. 
Așa că cei doi studenți s-au alăturat și prie
tenia lor a durat mai bine de un an.

Fiecare a înțeles și a ținut în felul său la 
prietenie. Marin Alexandru ținea la această 
prietenie pentru locul din pat, la cămin, oferit 
de colegul său (atunci cînd banii pentru taxă 
trimiși de acasă îi cheltuia pe altceva); pen
tru o jumătate din porția de mîncare la can
tină (atunci cînd nu și-a mai cumpărat car
telă de masă), pentru un loc în dulapul de 
haine. Aurel Gaidici i-a dat toate astea avînd 
satisfacția că împarte cu prietenul său tot ce 
putea împărți. A încercat să împartă cu Ale
xandru și timpul de învățătură, și pasiunea 
lui pentru meserie. Aici însă, Alexandru a

sănii: Aurel n-avee nici un act doveditor 
că banii sînt ai lut Putea deci să-i păstreze 
fără teamă. La început a simulat un furt I-a 
spus prietenului său că dulapul In care se a- 
nau banii a fost spart Descoperind u-se min
ciuna a declarat că biletul a fost al lui și nn-î 
mai dă nici un ban. în sfîrșit, în fața deca
nului facultății a recunoscut că banii îi a- 
parțin colegului său și-i va da. Pe drum însă 
s-a râsgîndit; din nou banii erau ai lui și 

doar de hatirul 
lui Gaidici (s-au 
mai bine zis de 
teamă) i-a adus 
pînă la urmă 
jumătate din ei. 
A apărut izbitor 
de clar atunci, 
omul meschin, 
din el, necinstit, 
căruia prietenia 
i-a folosit doar

a pierdut timpul „gustind" din viața de stu- pentru interese strict materiale.
dent și a rămas restanțier. Prietenia a conți- — Ne-am certat pentru bani — mi-a spus 
nuat. Aurel Gaidici mai spera că Alexandru într-un sfîrșit, cu tristețe, Aurel Gaidici. N-aș 
nu se va îndepărta cu timpul total de preo
cupările studențești, va începe totuși să în
vețe serios, va reveni alături de el, iar Ale
xandru n-avea nici un motiv să rupă prietenia 
de vreme ce putea profita de pe urma ei.

Sfîrșitul a venit totuși trist și dureros. Cei 
doi prieteni au jucat la loterie — fiecare se
parat. Biletul lui Aurel Gaidici a ieșit cîștiga- 
tor. O sumă de aproape 5000 de lei. Și toc
mai atunci buletinul lui de populație se afla 
la miliție pentru preschimbare. N-a stat nici 
un moment la îndoială asupra hotărîrii pe 
care s-o ia. I-a dat biletul cîștigător lui Ale
xandru să ridice pentru el banii. Intre timp, 
o săptămînă întreagă, Aurel a făcut planuri 
ce va face cu ei. Prietenului său îi va da să-și 
cumpere un costum de haine, pantofi, să-și 
repare ceasul... El, ce va face el cu restul ? 
Are acasă o mamă bătrînă și patru frați. 
Banii aceștia le vor prinde foarte bine — își

fi crezut niciodată ca prietenia noastră se va 
rupe în fața unei sume de bani. Mi s-a spus 
să-I dau în judecată dar mi-e rușine să apar 
în fața justiției cu un om care mi-a fost prie
ten. E rușine pentru mine, pentru colectivul 
nostru studențesc. Acum mi-e milă de Ale
xandru. Colegii îl ocolesc și-l privesc ca pe 
un om care a furat.

N-au nici un rost acum procesele de con
știință. Aurel Gaidici poate regreta doar că 
a apărat demnitatea unui om care nu ține la 
demnitatea lui. Prietenia lor a fost de la în
ceput greșit fondată. La prima încercare s-a 
prăbușit. Durabilitatea ei a fost tot timpul 
sub semnul întrebării și dacă totuși a durat 
mai mult de un an, e numai pentru că Aurel 
Gaidici a crezut sincer în prietenul său și 
n-a vrut să accepte explicația că, pentru a- 
cesta, prietenia înseamnă numai o sursă de 
profit material. Acum o crede.

•Maria Petrescu răspunde la , 
examenul de entomologie. Râs- j 
pulsai e sigur, precis. Inter- j 
vențiite examinatorului n-o in- * 
curcă. Se vede că a pregătit , nu, Edyca flerșcu, 
hm* materia. -Foarte bine" ; Elena Dăscăliței și 
pentru răspuns. Acesta a fost . Constantin Nichi- 
cai.fkativul obținut de Maria î teanu au intrat In 
Petrescu la examen. In grupa J cabinetul luminos și 
413 biologie. Maria Petrescu J plin cu totul felul de 
■o este insă singura care a! plante In dreptul 
eihșinnt la examen calificativul J ferestrei o uriașă 
-foarte bine" Grupa cuprinde ! plantă exotica um- 
in componența sa numai stu- ■ brea plăcut incăpe- 
denți buni. Pină acum aceștia J rea.
ae dat patra examene și la j / . ... . ...
toate patru calificativul care J ana s'au a'
primează este „foarte bine' și î propiat de masa pe
nici un suficient De Insufi- • care se aflau bilețele
cienți. studenții nici nu diseu . cu subiecte Mtinile 
ti măcar. E un calificativ,care, in anul patra cind ești î ,’a“ Muu ,r‘rnurln- 
aproape de absolvire nu e per- j de spre Odată
mis sub nici un motiv. 1 despăturit biletul.

dispărea însă și e- 
moția. Fiecare con
stata cu satisfacție 
că problema îi e cu
noscută. Cu toate a- 
cestea examenul nu 
era deloc ușor.

Prima care a ter
minat de sistemati
zat cele șase subiec
te și și-a început ex
punerea, a fast E- 
dyca Herșcu. Pri
mul subiect: simpto- 
mele clinice ale peri- 
cârâitei. Clar, concis 
și pe nerăsuflate' In 
cîteva minute ea a 
epuizat toate cele 
șase subiecte In 
timp ce-o urmăreau, 
cei trei examinatori 
dădeau aprobativ 
din cap.

— Foarte 
Ar fi meritat 
țional, dar la 
le practice nu 
la fel de pregătită 
ca azi — au fost de 
părere profesorii.

A urmat Elena 
Dăscăliței, Despre 
ea ar fi poate nece
sar să se mențione
ze că, cu patru ani 
in urmă, era în ace
lași spital unde se 
desfășoară azi exa 
menul, dar nu ca 
studentă ci ca soră

bine, 
excep- 
probe- 
a lost

instrumentiști la cli
nica chirurgicală. 
S-ar mai putea spu 
ne despre ea că e 
foarte-foarte emoti
vă. Din pricina a- 
cestei emoții excesi
ve cuvintele li ieșeau 
din gură sugruma
te Răspunsurile au 
fost insa bune.

— Foarte bine, to
varășă Dăscăliței I

Atmosfera se des- 
linsese Succesul pri
melor două studente 
din grupă a anulat 
și restul de emoție. 
Cind Silvia Herțanu 
și-a început expune
rea, nimănui nu-‘ 
mai tremura inima. 
Au ascultat ou toții, 
cu admirație cit de 
bine Iși pregătise 
Silvia subiectul, pină 
in cete mai mici a-. 
mănunte.

— Excepțional — 
acesta a fost califi
cativul pe care 
căpătat Silvia

roți studenții gru
pei a lll-a au dat 
răspunsuri hune la 
acest examen. Două 
calificative .excep
țional" și . restul 
„frarte bine" Un 
adevărat bilanț stră 
lucit t

l-a

într-o ureche 1 — Dinsale cam 
înțeapă. 13. Pregătire pentru 
siune — Institutul Politehnic 
Limba..., secție a facultății de 
lologie. 15. Unitățile de bază
învățămîntului superior 16 Ulpiu 
Oprescu — Tragedie de Racine. 
17. Ajutor prețios in studiul in
dividual — Institutul de cons
trucții.

se- 
14. 
Fi- 
ale

Vin examenele
OR1ZONTAL: I. Institutele 

sînt formate din... A „răspuns 
bine" la examen 2. Acompania
ment... nazal — Trecut prin fil
trul sesiunii —Un vapor la ni
velul avioanelor. 3 Fluviu... pira
midal — Genune — Obiect de 
studiu în facultăți 4. Mîndria vi
trinelor — Un student înzestrat 
cu calități. 5. Telecomunicații — 
„1“ — „3“ sau .,5“ pe hîrtie —. Pr?Pr’e ^en 
Promovat cu „suficient". 6. A re
capitula materia, în vederea exa 
menelor — Un amănunt ce a scă
pat memoriei. 7. Viata,., studen
țească I — „O" — 8 Cetate ce se 
cucerește numai prin studiu per
severent (pl.) Organizații profe
sionale ale studenților din țara 
noastră. 9. Posezi — 3,14 divizat 
în două părți egale HI Cursuri 
de... (spre deosebire de cele fără 
frecvență). Institutul de Științe 

Economice și Planificare. Leac 
fără început.

VERTICAL: 1. Secție a „me
canicii" — Limba și literatura..., 
facultate a Institutului .Maxim 
Gorki". 2. Cadre didactice din in- 
vățămintul superior. 3 Prefață 
la sesiunea de 
examene! 4 La 
începutul uni 
versitâții 1. -
Ocolesc. 5 Șco 
Iar major 6 
Pronume — Lip 
sit de activitate

trăm pe o axă 
— Plasez, loca 
lizez. 8. Listă 
cu rezultatele e- 
xamenelor 9 O 
studentă - cu 
„foarte bine" 
10. Provoci — 
Cei mai buni 
11: Cel 
versitar se 
propie de 
șit. Competiție 
sportivă de ma
să, la care par
ticipă și studen. 
ții. 12. Unul



Tineret
I

La moartea poetului BACOVIA

multi tineri cer să vf- 
colectiv filme și piese 
Fiecare tînăr a vizio- Inspectorul de poliție"

T/V/ȘT/IOA UTEM/Ș77

iubitor de cultura
Ne aflăm intr-o mare uzină de 

tractoare--,,Ernst rnălmaiin" din 
Orașul Stalin. Fără indoială că 
în cadrul acestei uzine există nu
meroși tineri muncitori, organi
zația U.T.M. cuprinzind un mare 
număr de membri. în cadrul 
uzinei se desfășoară o activitate 
culturală frumoasă, bogată, în 
special pe lingă club. Comitetul 
sindical al întreprinderii, condu
cerea clubului, primesc un pre
țios ajutor din partea comitetului 
U.T.M. și a celor 21 de organi
zații utemiste pe secții. Aceasta 
este cu atît mai evident cu cit în 
componența formațiunilor artis
tice de amatori ale uzinei ori 
chiar printre cititorii biblioteci. 
Se numără foarte mulți tineri. A- 
poi, o serie de acțiuni ori mani
festări sînt inițiate direct de că
tre comitetul U.T.M. de aici.

Este demn să rețină atenția 
faptul că se organizează de pil
dă in cadrul „Zilei tineretului**, 
anumite conferințe ori intilniri 
ale tinerilor cu oameni de cul
tură precum și cu fruntași ori 
specialiști, din uzină, se discută 
unele probleme legate direct de 
producție, de locui de muncă, a. 
ceasta dînd rezultate practice 
evidente în realizarea sarcinilor 
de plan. Unele dintre conferințe 
ori intilniri au loc la club, altele 
de-a dreptul pe secții, lată cîteva 
dintre conferințe și intilniri axa 
te pe tema producției: „Despre 
rolul maistrului în educarea tine
retului" (a vorbit maistrul oțelar 
Gh. Petrache); conferința privind 
„Disciplina socialistă la locul de 
muncă** (Roșioru Mihai) ; convor
birea maistrului strungar loan 
Vizitiu, de la sectorul reparații 
mașini, cu tineretul, despre în
vățarea meseriei, despre experien
ța sa personală tn această direc
ție, despre teiul în care trebuie 
să se califice tineretul în mese
rie, etc. Apoi, în cadrul adună
rilor generale U.T.M. — la sec
țiile forjă, sculărie, turnătorie 
etc. — au fost invitați tineri in
gineri să-și împărtășească din 
experiența muncii lor. Așa, de e- 
xemplu, inginerul Liviu Maior, 
folosind o serie de exemple locale, 
specifice, a vorbit despre evoluția 
tehnicii de-a lungul veacurilor 
(la sectorul reparații mașini), iar 
la turnătorie, inginerul Petreș 
Franclsc, care a făcut studiile în 
U R.S.S., a vorbit despre metode
le de muncă sovietice, despre 
contribuția comsomoliștîlor

București), apoi organizarea unor 
excursii turistice (Ta „Vadul nar
ciselor44, in Făgăraș, la Sinaia 
etc.).

In cadrul activității permanen
te a clubului, tineretul este în 
drumat să asiste la anumite con
sultații tehnice organizate de ca
binetul tehnic, despre inovațiile 
din uzină, la informările asupra 
noutăților tehnice etc.

Viața artistică a uzinei este un 
alt sector de seamă în care tine
retul iși aduce contribuția sa ne
mijlocită. Formațiile artistice de 
teatru, dansuri și brigada artis
tică de agitație de la Bloc-motor, 
sint alcătuite numai din tineri, 
iar în cor, orchestra de mandoli
ne. orchestra de estradă și fan
fară 50 la sută sint tot tineri. 
Ceea ce caracterizează activitatea 
artistică de amatori de aici este 
omogenitatea formațiilor, nivelul 
lor inalt de pregătire precum și 
disciplina. Participarea regulată 
la repetițiile fixate constituie pen
tru fiecare o îndatorire de cinste. 
Repertoriile formațiilor sînt bo
gate și variate în același timp. 
Numai echipa de dansuri, care 
numără 60 de tineri, are înscrise 
in repertoriul său. pe lingă jocuri 
populare rominești, și ale națio
nalităților conlocuitoare. For
mațiile artistice întreprind pre
țioase schimburi de experiență 
in afara uzinei și chiar a orașu
lui, In acest sens, ele s-au de
plasat la Uzinele „Independența" 
din Sibiu, apoi la G.A.C.-Hărman, 
la Combinatul chimic din Orașul 
Victoria De remarcat, că in ca
drul formațiilor artistice de ama
tori de aici s-au ridicat o serie 
de elemente care au devenit pro
fesioniste : Elena Badioc (Ope
retă), Munteanu Petre (Filarmo
nica de stat), scriitorul Adrian 
Cernescu (fost membru al cercu
lui literar al uzinei), Florea Nas- 
tasia (Opera din Cluj), strunga
rul Eugen Todeanu (director ad
junct la Teatrul de operetă) etc.

In privința muncii cu cartea, 
organizația U.T.M. deși nu a fă
cut tot ce putea, a înregistrat 
totuși succese remarcabile: in 
afara celor 46 de purtători ai in
signei „Prieten al cărții", la con
cursul ..Iubiți cartea** au fost an
trenați încă 220 de tineri.

Numărul cititorilor permanenți 
ai bibliotecii crește simțitor. Luăm 
ca termen de compărație ulti- 

_______ _______ mele două luni; iată: la sfîrșitul
contribuția comsomoliștilor în lui martie, frecventau biblioteca 
procesul de producție. Este inte- 1445 de cititori, iar la sfîrșitul lui 
resant că, pentru a realiza expu- aprilie — 1609; numărul noilor 
neri interesante pe asemenea înscriși a crescut de la 54, cit 
teme, pentru a le face mai atrac- era în martie, la 139 — în luna 
tive, s-au încercat noi genuri, ca aprilie. Aceasta oglindește de a- 
de pildă jurnalul vorbit despre semenea munca desfășurată de că_

mul lui Nicuță Tănase, „Derbe
deii" al lui 1. Șerbu, „Izgonirea 
din rai** etc

Cinstind Festivalul de la Mos
cova, în cadrul festivalului regio
nal tinerii artiști ai uzinei șl-au 
dat concursul pe scena de la ci
nematograful „Maxim Gorki44, in 
2iua de 5 mai, cind s-a organizat 
„Duminica cîntecului și dansu- 
lui“ Din seria manifestărilor cul
turale face parte și concursul 
„DrimețH **" *“*“
rînd.

Tot mai 
zioneze în 
de teatru, 
nat cel puțin 5 spectacole în co
lectiv, numai în acest an. In oraș 
s-a organizat un ciclu de filme 
pentru tineret, unde a participat 
aproape fiecare tînăr din uzină. 
Inafară de acestea, în uzină s-a 
generalizat și metoda discutării 
spectacolelor vizionate — fie or
ganizat, fie spontan, inițiată de 
organizația U T.M. nr. 18 și multe 
altele.

S-ar putea vorbi multe despre 
contribuția pe care o dă organi
zația U.T.M. la dezvoltarea vieții 
culturale în uzină, despre succe 
sele dobîndite In acest sens; pen
tru aceasta Insă nu-i deajuns un 
simplu articol de ziar.

PETRE VEDEA

CONCURSUL 
TINERILOR ACTORI

LA TEATRUL DE STAT BAIA MARE
La o zi doar după ce Teatrul 

băimărean ne-a lipsit de satis
facția unui spectacol bun prin 
cele citeva fragmente din „în
toarcerea lui Cristofor Co'.umb** 
iată-ne in fața unei surprize pe 
care același colectiv ne-o oferă 
cu generozitate. O surpriză din 
cele ce pot fi etichetate drept a- 
greabile, Și mai ales bine veni
te. „Inspectorul ae potiție** con
firmă fără putință de tăgadă că 
o îndrumare regizorală califica-

OMAGIU FANTEZIEI
și talentului

(Urmare din pag. I-a)

de Ion Brad
spu- 
lncă

Cu ettă tristețe trebuie să 
nem: iată, ne-a mai părăsit 
un poet 1

Ca un cocor bătrtn și ostenit 
de un drum lung, peste ținuturi 
de atitea ori înghețate și nepriel
nice. cade tocmai acum clnd nouă 
ne vine să murmurăm, ca-n anii 
adolescenței, acele dulci „note 
primăvară":

„Eu sînt monstru pentru voi 
Urzind un dor de oameni noi 
Și-n lumea voastră / abia 

încap..?

de

„Verde crud, verde crud... 
mugur alb. și roz șl pur, 
vis de-albastru și de-azur, 
Te mai văd, te mal aud I"

lirăNe părăsește deci această 
modernă, tristă șl insingurată, pe 
strunele căreia s-a răsvrătlt de-a- 
titeă ori un suflet de o rară pro
funzime, adine umanitar, torturat 
de monotonia cenușie, de morbi
ditatea lumii burgheze, ajunsă 
intr-un amurg prelungit.

spunea Bacovia' adresindu.se ca 
un proletar „burghezului cu aer 
triumfal, dar preistoric animal", 
in cunoscuta sa „Serenada mun
citorului", Nevrozele și toamnele 
bacovlene sint aproape totdeauna 
punctate de glasul acesta In care 
mindria recalcitrantă e ameste
cată cu disperarea, pornirea mi
ntoasă, cu tristețea cotropitoare 
și macabră, revolta cu neputință 
mai mult declt îndurerată.

Acesta a fost Bacovia care ne 
părăsește, clnd lumea de atitea 
ori visatț a răspuns cu dragostea 
și focul ei atotlnnolfor, chemării 
vechi a poetului.

„Sub cer cu cintece șl flori
— Sculați ai muncii proletari!"

„Superfinisare" (inginer Mosora). tre organizația U.T.M în rindu- 
„Prelucrarea prin eleciroeroziune" rfie tinerilor din uzină, in colabo- 
(inginer Seceieanu), „întreține- rare cu organele sindicale. Nu pu- 
rea și ex'ploatârea rațională a uti- ,tm încheia acest capitol, fără a 
lajului (inginer Apostol) etc. -- ------

Pentru realizarea informării 
multilaterale și eficiente a tine
rilor muncitori, c _ 
U.T.M,, în colaborare cu sindica
tul șl cu sprijinul organizației de 
partid din uzina a stabilit o le- serik |iterare etc Desigur că 
gdtura permanentă cu diferiți n_au puțuf rămîne fără rezultate 
oameni de știință și cultură, cu astfe) de ac|iuni- prlntre care se 
S.R.S.C., etc., cu concursul că- numără: jurnalul vorbit „Des- 
rora au avut sau vor avea loc pre importanta cărții literare”, 
numeroase asemenea manifestăti procesul literar la cartea „Ivan 
de mare Însemnătate, pentru fie- Ivanovici" de Coptaeva, conferința 
care muncitor. La acestea se mai „Trecutul de luptă al poporului 
adaugă și excursiile cu caracter nostru, oglindit în poezie", serile 
științific (la cetatea Rișnovului, literare „Despre chipul muncito- 
la muzeul Bruckenthal-Sibiu, la rului în literatura noastră", „Ion 
expozițiile mal importante d'n Creangă" etc., recenziile la volu-

(inginer Seceleanu),

insista asupra diferitelor metode 
de popularizare a cărții» metode 
eficiente și de largă popularitate 

. . în uzină. In afara celor 12 vitrine
organizația cu c-rțj permanente și panourilor 
cu. bibliografice din secții, legate de

neam nu se referă numai la curaj, 
la o pricepere deosebita de a rea
liza lucruri pe care noi, muritorii 
de rînd, nu ni le putem propune 
nici măcar în cele mai îndrăznețe 
gînduri, ci și la risipa de fantezie, 
la generozitatea cu care imaginația 
își împarte fructele. în privința 
aceasta pe Emil Kio îl consider 
un privilegiat al soartei. Imagina- 
ți-vă două cabine telefonice insta
late în mijlocul arenei, la cîțiva 
metri distanță una de cealaltă. Un 
om intră într-o cabină și iese... 
din cealaltă. Apoi încă unul și 
încă unul... Miracol ? Evident, nu. 
Dar avem de-a face cu o treaptă 
necunoscută nouă a iluzionismului, 
în arenă apare o cușcă goală. în 
ea intră o femeie. Cîteva momente 
mai tîrziu femeia a dispărut, în 
schimb locatarul cuștii a devenit 
un masiv și puțin amabil... leu. 
Metamorfozele cele mai inexplica
bile se petrec sub ochii spectato
rilor uimiți. Autorul acestor meta
morfoze : artistul de excepțional 
talent și fantezie Kio. A căuta 
„cheile" miracolelor sale este un 
efort inutil. Nu ele sînt impor
tante, ci faptul în sine că specta
torul este uluit, prins într-o vrajă 
dezarmantă.

Dacă vorbesc de talent și fan
tezie e absolut necesar să-1 pre
zint pe Eduard Sereda. Reclamele 
îl pomenesc inexpresiv : clown de

covor. Ai putea crede că-i un 
clown oarecare, care întreține pu
blicul pînă se amenajează arena. 
Nici gînd. Sereda este un clown 
ce cîștigă publicul de la prima sa 
apariție și al cărui umor este ire
zistibil, deși mijloacele de expri
mare i-au fost oarecum limitate de 
dificultățile ce provin din inacce- 
sibilitatea pentru publicul nostru 
a textului satiric rostit în rusește. 
Dar Sereda nu este numai clown, 
ci în același timp, uneori, acrobat, 
iar alteori... dresor, mai ales un 
admirabil dresor (numărul său cu 
cîinele care spune „mamă" nu 
poate fi uitat). Chiar și simpla 
enunțare a multilateralității sale 
este elocventă.

In ziua primului spectacol la 
București al circului din Moscova, 
scriam că artiștii sovietici se pre
gătesc să cucerească simpatia 
Bucureștiului. La ora aceasta, ei 
au cucerit de acum simpatia noa
stră. „Armele": talentul, îndrăz
neala și fantezii-

tă, inteligentă, tn care fantezia 
să fie dozată de înțelegerea lu
cidă a sensurilor unei piese, poa
te duce la un spectacol bun chiar 
atunci clnd un colectiv nu dispu
ne de forțe actoricești remarca
bile. Concursul pare a dovedi 
(deși ar fi pripit să ne pronun
țăm In acest sens la mijlocul 
desfășurării sale), subliniem deci: 
pare a dovedi carențe neliniști
toare tocmai in domeniul regiei 
și de aceea socotim util a ne o- 
pri și a aplauda reușita regizo
rală a lai Horea Popescu, deși 
acesta nu a participat in concurs.

Piesa lui Priestley supusă, in
tr-un fel canoanelor clasice ale u- 
nităfii de timp și de loc (întreaga 
acțiune se petrece intr-o singură 
noapte, in micul decor al sufra
geriei fabricantului Birling) nu 
permite rezolvări regizorale spec
taculoase, ba dimpotrivă, e chiar 
foarte sgircită in acest sens; ea 
pretinde însă multă, foarte multă 
ingeniozitate pentru a putea men
ține acțiunea la tensiunea cuve
nită, in ciuda caracterului dis
cursiv, pe alocuri, de-a dreptul 
supărător al piesei, și pretinde 
mai ales o muncă foarte fină și 
atentă cu actorii. Horea Popescu 
a știut să găsească nota cuvenită 
de ingeniozitate — fără a o spe
cula gratuit — și mai ales a știut 
să lucreze cu actorii și să valo
rifice, pare-se, întreg potențialul 
lor artistic.

Regizorul a înțeles bine fiecare 
personaj tn parte, și s-a străduit 
să ajute actorilor să-i înțeleagă 
la rlndul lor, îndeobște, e greu 
să sezisezi unde sfirșește contri
buția directorului de scenă și

unde începe cea a tnterprețului. 
Aici insă, a transpărut extrem de 
limpede că linia imprimată per
sonajelor de viziunea regizorală 
a avut adincimea și finețea cores
punzătoare. dar că acestea au fost 
realizate pe măsura posibilităților 
actorilor respectivi, de care — fi
rește — nu se poate face abstrac
ție Bun, a fost inspectorul de 
poliție, rol în care S. Mihăilescu- 
Brăila a făcut o compoziție inte
resantă : sobru, de o sobrietate 
britanică pe care nu au avut-o 
toți cei din jurul său, cu mișcări 
rigide, seci, economicoase, pu
țin țeapăn, așa cum se cuvine u- 
nui procuror (rol pe care autorul 
i l-a atribuit, pentru a putea acu. 
za prin el toată cumplita murdă
rie a „onorabilei** familii de fa
bricanți englezi), S. Mihăilescu 
Brăila a avut o prezență scenică 
pregnantă, deși fizicul nu-l prea 
avantaja tn acest sens.

Ni s-a părut reușită și rea
lizarea lui 
(în cazul 
ajutat de 
rioară), a . - ,
eleganță scenică puteau fi totuși 
temperate pentru a nu ne face 
personajul prea apropiat si sim
patic, așa cum s-a intîmplat pină 
la urmă. Emil Reus a avut o a- 
pariție mult mai izbutită ca in 
piesa văzută ou o seară înainte 
(a fost sincer, degajat, uneori 
vibrant chiar) și asta ne-a întă
rit incă o dată convingerea că 
un regizor bun, care știe să lu
creze cu un actor, poate ajuta 
mult, hotărîtor. Ileana Popp : 
stridentă pe alocuri.

Finalurile sint de obicei a- 
mobile; acesta nu va fi și 
îi va reproșa regizorului fap
tul că a contopit cele trei 
acte ale spectacolului intr-unui 
singur, ceea ce a dus la o 
reprezentație oarecum greoaie și 
incomodă.

Vladimir Iurăscu 
de fată, din plin 
tnfăfiiarea-i exte- 
cărui distincție și

La școala de 
horticultură din 
Fălticeni, ele
vii se pregătesc 
pentru examene. 
Sub indrumarea
prof. ing. Ovidiu Beloiu elevii 
din anul II repetă lecția pomi
colă despre soiurile de peri, 
merj și caiși cu ajutorul mu
lajelor de ghips.

Anglia aliniază duminică 
o puternică formație de fotbal

Cînd am aflat ieri dimineață 
că tinerii jucători englezi sînt la 
antrenament pe stadionul „23 Au- 
gust4* ploua mărunt — o ploaie 
plictisitoare, care promitea parcă 
că nu se va termina curînd. 
M-am dus totuși pe stadion, cu 
convingerea că-i voi găsi pe ju
cători intr-una din săli, în nici 
un caz pe gazon. Jucătorii en
glezi. însă, probabil obișnuiți cu 
o asemenea vreme, nu s-au spe
riat și timp de o oră și jumătate 
s-au antrenat sîrguincios cu ba
lonul pe teren.

După antrenament, l-am căutat 
pe cei mai în măsură să ne vor- 

; Bească despre întîlnirea de dumi 
nică — Walter Winterbottom, se
lecționerul unic al Angliei. Bine
înțeles, primele întrebări au fost 
referitoare la meci și la jocul 
echipei engleze.

— îmi vine foarte greu să răs
pund, deoarece nu cunosc fotbalul 
pe care-1 practică partenera noa
stră de joc. De asemenea — pare 
curios — dar nici despre jocul 
echipei noastre nu pot spune a- 
cum nimic, pentru că ea este for
mată din fotbaliști din mai multe 
cluburi, care joacă pentru prima 
dată împreună.

— Dar despre echipă ?
— Avem o apărare foarte bună. 

Consider că ambii portari sint cît 
se poate de buni. De asemenea și 
linia de fund, care este compusă 
din oameni care au jucat șapte 
meciuri împreună. Cît despre cei 
lalți ne bazăm mult pe experiența 
iui Haynes — care a jucat la 18 
ani pentru prima dată în națio
nala Angliei și are Ia activul lui 
13 meciuri internaționale. Tre
buie să-i menționez bineînțeles pe 
Edwards — care a debutat la 
vîrsta de 17 ani în naționala An 
gliei, pe Pegg și Kevan.

Cu toate că discutam In picioa
re, in elegantul vestiar de pe sta
dionul „23 August", timpul a 
trecut pe nesimțite, jucătorii en
glezi au făcut dușul, s-au îmbră
cat, și au coborî! la autobus, aș- 
teptîndu-1 pe selecționer. Graba 
era justificată : se apropia ora 
mesei. N-am vrut să-1 mai rețin 
pe dl. Winterbottom și l-am rugat 
în încheiere să transmită cîteva 
cuvinte cititorilor ziarului nostru 
Cu amabilitate mi a scris pe bloc
notes :

„Sintem foarte bucuroși că a- 
vem prilejul să vizităm Capitala 
Rom în iei — București, unde ve
nim pentru prima dată.

Sperăm că intîlnirea noastră 
de duminică va constitui un meci 
bun, de care ne vom aminti 
multă vreme.

De asemenea, credem că prima 
noastră cunoștință va fi începutul 
unei serii de întîlniri sportive 
dintre țările noastre44.

WALTER WINTERBOÎTOM

Aș vrea să țtiu 
părerea lor

Cu puțin timp în urmă mi-am 
cumpărat din economiile mele, 
o bicicletă nouă. Eram nespus 
de fericit că nimerisem un lucru 
bun. Din pricina aceasta nu dă
deam crezare prietenilor mei 

reau de 
_______ „victoria44, 
a durat puțin. N-au 
două săptămîni și 
pe cadru a început 
coaja de pe copac, 
apoi să se îndoaie

din fabrică, cînd se plîngi 
calitatea bicicletelor „Vie

Dar asta 
trecut nici 
nichelul de 
să cadă ca 
Au început 
spițele, ghidonul a prins joc, 
lanțul cade la orice hop, iar an
grenajul trebuie schimbat. Lu
crul acesta mă face să le pun 
tovarășilor de la fabrica de bi
ciclete următoarea întrebare: 
cum s-ar simți, dacă ar cum
păra haine cărora după cîteva 
zile să le cadă mînecile, nastu
rii, sau gulerele ?

Tare aș dori să citesc în 
„Scînteia tineretului44 părerea 
tinerilor de la fabrica de bici
clete „Victoria44 din București, 

DOREL POPESCU 
strungar

Subiect de poezie
...Tn comuna Pîrteștii de Sus, 

din raionul Gura 
început cu multă 
construcția unui 
Astăzi el este 
ruineze.

Humorului, s-a 
vreme în urmă 
cămin cultural, 
gata... să

Dar un an întreg se dure 
Președinții s-au v-himbat 
Și-n planul de activitate 
Este-un turn... neterminat

se

S-a-nceput în satul nostru 
Să se facă un cămin, 
Dar s-a ridicat scheletul 
Și s-a spus apoi: Amin !

Noul nostru președinte 
Fiind din Plrteștii de Sus, 
Și-a adus și el aminte... 
Că nu-i paratrăsnet pus.

A trecut un an, mai bine 
Și căminul sta la fel.
La sfat vine-un președinte 
Poate-o să-1 termine el.

Vreo doi ani de-atund s-au dus 
Satul însă e salvat: 
Paratrăsnetul e pus
Și la turn, s-a mai lucrat.

Poveste neterminată
Ați citit ptnă acum poate sute 

de povești. Unele cu balauri și 
smei iar altele cu Feți-Frumoși 
și Ilene Coslnzene. Eu am să 
vă povestesc lăsă acum despre 
o... sută de lei. Povestea e cu 
atît mai tristă cu cit suta îmi 
aparținea, iar acum ea a dis
părut fără urme. Nu am pier
dut-o. Nul Am dat-o cu pro
pria-mi mină. Am vrut să-i fac 
o surpriză tatălui meu. în ziua 
de 31 decembrie 1956 am depus 
acești bani la oficiul P.T.T.-lvești 
din regiunea Galați. Expeditorul 
eram eu, iar destinatar, tatăl 
meu Nicolae Borceanu, domici
liat în Brăila, strada V- Lupu 
nr. 27.

După două săptămîni m-am 
dus acasă. Mă așteptam ca tatăl 
meu să-mi spună ca de obicei: 
„Nu era nevoie să te deranjezi*1. 
De data aceasta Insă, nimic. 
Nu primise banii.

Am făcut atunci reclamafie 
oficiul P.T.T.-lvești. Nu s-a 
zolvat. Am repetat reclamația 
la oficiul raional Liești. De aici 
am aflat că „suta" mea a plecat 
la București, de unde trebuie s-9 
ceară oficiul P.T.T.-Brăila. A- 
ceștia din urmă, nu pot face 
asemenea sacrificii, deoarece 
sint în... verificare. De atunci 
aștept mereu să primesc răspun
sul, iar tata așteaptă banii.

1A.3 consolez privind recipisa 
nr. 287 din 31 decembrie 1956 
pe care o păstrez ca pe un ta
lisman. Nu-mi pot Insă închipui, 
cum suta mea a putut deveni 
așa de ușor o biată recipisă fără 
valoare. Nu infeleg. E o po. 
veste pe care o poate termina 
numai departamentul Poștelor 
și Comunicațiilor.

la
re-

GENOVEVA BORCEANU 
funcționară

Bate vîntul, tună, plouă, 
N-avem grijă că-1 trăsnește 
Dar clădirea noastră nouă 
Gata nu-i... și putrezește!

ANDRONIE ZAHARIA

SANDA FAUR

nici 
pri-

im- 
în-

NOTE BIBLIOGRAFICE

IURI gherman: Țînâra Rusie**
oooononooocxznzjoooooociaizioc ) ) ■

Scrisori 
de la 

cititori

Pană în...
în anul 1957, parcul de auto

buse și autoturisme al între
prinderilor Comunale Ploești, a 
fost mărit prin aducerea a șapte 
autobuse și a cinci autoturisme- 
Pentru ploeșteni a constituit 
desigur o bucurie ; pentru con
ducerea I.C.P. un prilej de a se 
califica în ..exchibiții" financia
re- De ce ? Pentru simplul motiv 
ci cei care au planificat mări
rea parcului de autovehicule, au 
uitat să planifice șl fondul de 
salarii necesar. Pentru cele 7 
autobuse, lucrind în două 
schimburi, a fost necesar să fie 
angajați 14 șoferi și 14 inca- 
satoare. iar pentru cele 5 tu
risme — lucrind în 3 schim
buri — 15 șoferi. Mașinile au 
ieșit pe parcurs ; oamenii, fiind 
angajați, a trebuit să fie plă
tiți. De unde ? Din realizările 
peste plan ale serviciului de 
transport în comun. Urmarea :

planificare
oamenii nu mai pot fi premlaji, 
fondul de salarii consumindu-se 
in intregime. In luna aprilie, 
spre exemplu, secția Getax a 
depășit cu 51 la sută planul de 
încasări. Nici șoferul Ștefan 
Pătrașcu și nici brigăzile de pe 
turismele 515 și 237 PI., frunta
șe in această lună, nu vor pu
tea fi premiate, fondul de sa
larii fiind epuizat Aceeași si- 
tuajie și la autobuse. In gene
ral oamenii nu mai primesc 
prime pentru întreținere, pen
tru încasări, pentru depășirea 
normei de km. la motor și 
cauciucuri.

Suplimentarea fondului de sa- 
I.C.P. trebuie să fie 
de Sfatul Popular al 
Ploești și organele res- 
din Ministerul de Fi-

larii la 
zolvată 
regiunii 
pective 
nanțe.

re-

MARCEL GAVRILESCU

...Centrotarm București nu tri
mite, Ia aniversarea unui an. 
lentilele de ochelari comandate 
de ttnărul Ion Obroceanu din 
Iași strada Fătu nr. 6, achitate 
la Centrofarm Iași cu chitanța 
nr. 28 din — fiți atenți — 22 
mai 1956?

GHEORGHE ASANDE! 
funcționar

...tunelul gării Ploești Sud 
continuă de ani de zile să arate 
ca o catacombă?

ALEXANDRU RADU 
strungar

la Școala medie mixtă Moreni 
fiu există activitate sportivă ?

ION RIZOIU 
electrician

...conducerea șantierului „Re- 
’construcția orașului Galați** nu 
ia măsuri împotriva lui I. 
Istrate, responsabilul cantinei, 
care a încărcat la plată pe bri
gadierii Ion Condureanu, Ni- 
culae Cuculea, și pe alții, bine 
înțeles însușindu-și suprapre- 
țurile ?

AUREL MOCANU

Epoca lui Petru cel Mare re
prezintă unul din momentele cele 
mai pasionante din istoria multi
seculară a poporului rus. La răs
crucea dintre cel de al 17-lea și 
al 18-lea secol al erei noastre, Ru
sia a devenit o mare putere euro
peană. Pentru ori și care roman
cier abordarea unei asemenea te
matici grandioase este fără îndo
ială dificilă. Mai ales cînd ea a 
solicitat nervul epic al unui scri
itor de talia lui Alexei Tolstoi. 
Meritul lui Iuri Gherman este de 
a fi izbutit să transfigureze în 
imagini artistice frămîntările epo
cii lui Petru cel Mare, faptul că 
principalul erou al acestei epoci 
zbuciumate este poporul rus. Cen
trul de greutate al acțiunii pără
sește anturajul curții, romancierul 
transportă firul epic al narațiunii 
sale în mijlocul oamenilor simpli 
din nord, în mijlocul cutreerători- 
lor mării. Astfel figura țarului 
dulgher devine simbolul voinței 
poporului rus de a se ridica în 
rîndul marilor națiuni ale lumii. 
Pe fundalul pămînturilor aspre 
ale nordului, Iuri Gherman reînvie 
marea epopee a poporului rus 
pornit să-și recucerească cea de a 
patra mare cuprinsă de străvechile 
sale graniți: Marea Baltică.

Iuri Gherman realizează o ade
vărată și complexă frescă socială 
a timpului. Numărul impresionant 
al personajelor, profilul lor sufle
tesc variat, plasticitatea tipurilor 
caracterologice și sociale plămă
dite de autor, iată ceea ce atrage 
si îndntă în roman. Personajele 
în juruî cărora se polarizează ac
țiunea romanului, reprezintă în 
ultima instanța picătura de apă în 
care se oglindește marea : pescarul 
Reabov, căpitanul comandor Iev
lev. ofițerul Krîkov, vlădica Afa- 
nasi, cneazul Pozorovski, veșnic 
răzvrătitul Molcean sau Maria Ni- 
latișna și Taisia Antipovna.

Personaje vii, eroi neconstruiți 
după canonul schemelor conven
tionale, tipurile create de Iuri 
Gherman cuprind în universul lor 
psihologic o mare complexitate de 
sentimente : eroismul, devotamen
tul, credința, ura, lașitatea, mîn- 
dria și setea de răzbunare. în ju
rul lor. autorul brodează acțiunea 
care se dezvoltă după legile spe
cifice romanului istoric. Talent 
narativ, Iuri Gherman își pune 
eroii săi să se releve prin dina
mica faptelor lor.

Construcție cu ramificații deo-

sebit de abundente, romanul 
pune totuși prin caracterul său 
chegat, unitar. Nici una din intri
gile colaterale nu este inutilă, 
unul din personaje nu este de . 
sos, autorul găsește multiple re-

•urse pentru a determina precis și 
veridic evoluția fiecăruia.

Petru cel Mare, așa cum ne a- 
pare în opera lui Iuri Gherman, 
este fără îndoială una din cele 
mai izbutite portretizări ale ro- 
mancieruluj. Fără să ocupe un loc 
prea mare în economia cărții, el 
impune totuși prin grandoarea și 
forța sa. Autorul romanului „Tî- 
năra Rusie** nu-și idealizează 
eroul. Petru cel Mare ne apare în 
dubla sa ipostază de țar și de om 
luminat. Imaginea obținută este

inedită și foarte interesantă, ea 
ridicînd probleme deosebite cu 
privire la personalitatea istorică a 
țarului, personalitate măcinată de 
permanenta sa contradicție între 
poziția de clasă și dorința de a 
contribui la progresul Rusiei.

Romanul lui Iuri Gherman, în- 
cepînd cu primele secvențe epice 
și terminînd cu ocuparea cetății 
Notenburg și alungarea Flotei en
gleze trimise în ajutorul Suediei, 
constitue o adevărată cronică a 
luptei dusă de poporul rus pentru 
întregirea patriei sale. Figura lui 
Ivan Reablev, cel ce reeditează la 
gurile fluviului Dvina fapta legen
darului Ivan Susanin, sintetizează 
în persoana sa toate trăsăturile no
bile ale poporului din care se 
trage. Temeliile Rusiei patriarhale, 
secătuită de exploatarea negusto
rilor străini și de jaful armatelor 
cotropitoare, s-au năruit datorita 
abnegației unor asemenea oameni.

Editura tineretului, 1957

Patria București, Progresul. Coșbuc, 
T. Vladlmirescu ; Dragoste de mamă ; 
Republica : De la 20 -23 mai : Decada 
culturii ~ ‘ -~
Cronica 
Central, 
Banele, 
ptectare 
sandri, 
portantă. Compîectare Cetatea Histria ; 
1. C Frimu : Cronica amanttlor să
raci : Elena Pavel, Alex. Sabia. Liber
tății : Fiica mea trăiește la Viena : 
Lumina, Popular : Dispărut fără urmă: 
Victoria : Chitaiele dragostei ; ~ *
llie Plntllie, Volga : Citadela 
mată Compîectare . Farmecul 
rilor ; Maxim Gorki : Decada

R.S.F.S R . De la 24 mal . 
amanțiloi săi aci: Magheru, 
înfrățirea intre popoare. Olga 
Donca Simo : Ora H. Corn 

Muntele Retezat : V. Alec- 
Alex. Popov • Oameni fără im-

Dolna. 
sfărî- 

adîncu- 
culturii

R.s F.S R ; Timpuri Noi: De la Voi- 
hov la Angora. Soldatul uitat A.rta 
de a picta. O avent.i ă ia muzeu. Spor
tul romînesc nr. I ; Tineretului ■ Sin
ha Moca : Gh. Doja. 23 Auyust Alian
ța : Don Juan ; Grivtța; Balada Sibe. 
riei : Vasile Robită Miorița : Prea 'îr- 
ziu; Cultural: Cu țața spre public, 
Yves Montând . Unirea : Corabia vi
selor: Const. David Rîpa dracului ; 
Flacăra: Jan Zizka; Arta, Moșilor: 
Ultima »ntîlnne: T Vladlmlrc<cu: 
Coasta Iu Adam (sală) ; Munca : in 
toiul luptei : M. Emines.-u : Al 41 tea;
1 Mai; (sală și grădină): Inima clntă; 
N. Bălcescu : Vagabondul (ambele 
seni) ; Aurel Vlalcu : Feroviarul.

PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI 
IN URMĂTOARELE 24 ORE : Vremea 
rămlne umedă cu cerul mai mult no- 
ros. Ploaie temporară. Vînt potrivit 
cu Intensificări trecătoare. Tempera
tura va oscila noaptea între II și 13 
grade iar ziua va urca între 19 și 21 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE TREI ZILE 
IN ȚARA. Vreme rece, cu cer mal

mult noros tn primele zile. Ploi in- 
termitente la început, apoi averse 
locale voi cădea fn cea mai mare par
te a tării. Vtnt mode at din sectorul 
nord-est, cu intensificări în estul ță
rii. Temperatura tn scădere, mal ac
centuată tn nord. Minimele vor oscila 
între 3 și 10 grade, iar maximele tn* 
tra 12 și 22 grade.

adresindu.se


0 hotărîre a plenarei a 9-a
P. M. U. P.
le-au fost încredințate tn 
perioadă în domeniul controlului 
politic și al conducerii activității 
organelor securității.

Comitetul Central a hotărtt să 
scoată din C.C. și să excludă din 
partid pe J. Berman și S. Rad- 
kiewicz. Plenara a hotărît că după 
trei ani ei pot solicita reprimirea 
în partid.

C.C. a constatat de asemenea 
că sancțiunile organizatorice apli
cate în trecut lui Mieczyslaw 
Mietkowski, fost locțiitor al mi. 
nistrului Securității Publice, 
care și-au găsit expresia în exclu
derea sa din C.C. nu sint sufi
ciente și a hotărît să-1 excludă pe 
M. Mietkowski din partid.

a C. C. al
VARȘOVIA 23 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
P.A.P. cea de-a 9-a plenară a 
C.C. al P.M.U.P. a adoptat o 
hotărire cu privire la răspunderea 
partidului pentru denaturările In 
organele fostului Minister al 
Securității publice din Polonia 
in perioada 1949—1955.

In hotărîre se arată că comi
sia pentru anchetarea acestei 
chestiuni constituită la cea de-a 
8-a plenară a C.C. al P.M.U.P. 
a ajuns la concluzia că Jakub 
Berman, fost membru al Birou
lui Politic, precum și Stanislaw 
Radkiewicz, fost membru al Bi
roului Politic și fost ministru al 
Securității Publice, nu s-au achi
tat de sarcinile de partid care

S« extinde greva 
muncitorilor italieni

acea
ROMA 23 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă occidentale 
anunță că greva muncitorilor ita
lieni din industria de construcții, 
care a început luni la Roma și in 
Italia centrală, se extinde fiind 
sprijinită de diferite alte sindica
te ale oamenilor muncii italieni. 
Pină acum — relatează agenția 
France Presse — s-au alăturat Ia 
grevă 350.000 
construcții din 
ale provinciilor 
cana. Sardinia, 
zații sindicale 
guria, Veneția, Emilia și-au ex
primat sprijinul la lupta greviș
tilor.

de muncitori din 
diferite localități 
Lombardia, los- 
Diferite organi- 

din regiunile Li-

Lucrările Congresului
Noii Uniuni Democrate 
a Tineretului din China

Plenara C.C. al Federației 
T ineretului Comunist din Italia

Criza

Interviul lui I. B. Tito 
acordat revistei „Mladostu

BELGRAD (Agerpres). — Du
pă cum relateaza agenția Taniug, 
revista organizației tineretului 
popular din Iugoslavia, Mladost*. 
a publicat interviul acordat de 
președintele Tito directorului a- 
cestei reviste, în legătură cu o 
serie de probleme legate de edu
cația și sarcinile tineretului iugo
slav.

. Răspunzînd la o întrebare refe
ritoare la calitățile care trebuie 
cultivate ce' mai mult în rindul 
tineretului, ținînd seama de ce
rințele zilelor noastre, președinte
le Tito a spus că „trăsăturile re
voluționare cele mai pozitive sint 
fermitatea, simțul pentru viața 
colectivă și legătura puternică cu 
poporul.

Este limpede — a continuat Ti
to — că trebuie cultivate în rîn- 
dul tineretului internaționalismul 
și nu ura față de alte națiuni. 
Trebuie să educăm tineretul in 
spiritul umanismului, astfel incit

el să fie profund uman șl să iu
bească alte națiuni. Desigur, ei 
nu va putea nutri simpatii; pen
tru oamenii de stat care propovă
duiesc rezolvarea problemelor cu 
ajutorul războiului. Nu este greu 
în țara noastră să educăm tine
retul în această direcție, finind 
seama de caracterul și principiile 
întregiț noastre politici externe*.

Vorbind despre perspectivele 
relațiilor cu U.R.S.S. și cu țările 
din Europa răsăriteană, Tito a 
spus printre altele:

„Va sosi timpul — probabil nu 
prea îndepărtat — cînd relațiile 
noastre vor fi bune. Trebuie să se 
ajungă la aceasta, deoarece nu 
poate fi altfel. Aceste relații se 
îmbunătățesc deja și dacă privim 
situația în mod realist nu se poa
te să nu ajungem la relații bune. 
Noi vom face totul în acest scop*.

Iosip Broz-Tito s-a referit apoi 
la rolul și sarcinile actuale ale ti
neretului iugoslav.

de guvern din Franța
PARIS 23 (Agerpres). — Pre

ședintele Franței, Rene Coty, con
tinuă consultările politice In 
scopul rezolvării crizei de guvern. 
In seara zilei de 22 mai el a pri
mit pe Waldeck Rochet, reprezen
tantul fracțiunii parlamentare a 
comuniștilor. La sfîrșitul întreve
derii cu președintele, Waldeck Ro
chet a declarat că, după părerea 
partidului comunist, cauza crizei 
de guvern o constituie faptul că 
guvernul Guy Mollet a deviat de 
la programul aprobat la alegerile 
din 2 Ianuarie 1956 și a revenit la 
politica fostelor guverne reacțio
nare în special in ce privește 
continuarea războiului din Alge
ria. Pentru a rezolva actuala cri
ză de guvern, a spus el, nu poate 
fi vorba să se treacă puterea în 
miinile partidelor de dreapta, a 
căror politică a fost condamnată 
în timpul alegerilor. Este necesar 
să se modifice politica, ținindu-se 
seama de obligațiile asumate față 
de popor.

Rene Coty l-a primit apoi pe 
președintele fracțiunii parlamen
tare a socialiștilor, Verdier, pe 
președintele fracțiunii M.R.P., 
Lecourt, și pe președintele frac-

țîunii partidului republican, al ra. 
radical-socialiștilor,dicalilor 

Daladier.
Presa de dreapta 

„forțelor naționale* 
partidului comunist 
celorlalte forțe de 
Franța.

Biroul Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Francez a dat pu
blicității o declarație In care su
bliniază că principala condiție 
pentru formarea unui guvern sta
bil este respectarea fidelă a pro
misiunilor făcute in timpul cam
paniei electorale.

Partidul Comunist Francez de. 
clară că criza de guvern poate 
fi rezolvată imediat în direcția 
exprimată de popor Ia 2 ianuarie 
1956.

In țară există forțele necesare 
pentru aceasta. Ele există și în 
parlament, dacă toate partide'e 
de stingă vor respecta convenția 
încheiată cu majoritatea alegăto. 
rilor.

Partidul Comunist Francez, 
credincios acestei convenții ac
ționează și va acționa in așa fel 
Incit să dea Franței un guvern 
fn stare să aducă la Îndeplinire

cere unirea 
împotriva 

ți tuturor 
stingă din

un program al păcii șl progresu
lui în conformitate cu dorința po- 
porului.

Reacțiunea dorește continuarea 
politicii de ieri. Muncitorii și toți 
republicanii doresc schimbarea 
ei*.

★

PARIS 23 (Agerpres). — Joi 
seara a avut loc la Paris o reu* 
niune a conducerii partidului ra
dicalilor ți radical -socialiștilor, 
convocată pentru discutarea pro
blemei disciplinei in partid. La 
cererea lui Mendes France, lide
rul acestui partid, s-a luat in dis
cuție problema excluderii din par
tid a deputatiior care au votat 
pentru guvernul Mollet in recen
tul vot de încredere din Aduna
rea Națlonla. deși conducerea 
partidului ceruse depatatrior ra
dicali să voteze împotrivă. In 
urma faptului că nu a reușit să 
obțină hotărî,-ea de excludere Îm
potriva deputatiior care au spri
jinit guvernul Moilet. Mendes 
France a anunțat că demis'onea- 
ză din postul de prim vicepreșe
dinte al partidului radicalilor și 
radicalilor socialiști.

Grevă generală 
în Cipru

NICOSIA 23 (Agerpres). - 
Organizațiile care conduc lupta 
pentru autodeterminare a popu
lației insulei Cipru au adresat 
oamenilor muncii ciprioți o che
mare la greva generală de două 
ore în dimineața zilei de 25 mai. 
Greva este organizată in semn 
de protest față de menținerea de 
către autoritățile militare engleze 
a stării de asediu și a refuzului 
acestor autorități de a elibera pe 
deținutii politici ciprioți în ciuda 
rezoluției O.N.U.

Apropiatele alegeri 
din Egipt

CAIRO 23^ (Agerpres). —CAIRO 23 (Agerpres). — In 
Egipt continuă înregistrarea can- 
didaților în legătură cu apropia
tele alegeri în Adunarea Națio
nală. In decurs de patru zile 
pentru cele 350 de locuri în A- 
dunărea Națională au lost înre
gistrați 1.534 de candidați, dintre 
care zece femei. înregistrarea 
candidațiior va continua pînă la 
28 mai.

Pe străzile din Cairo apar tot 
mai multe lozinci și pancarte care 
cheamă pe alegători să voteze 
un candidat sau altul. Stnt îm
părțite manifeste cu portretele ș: 
biografiile candidațiior. Se fac 
pregătiri in vederea desfășurării 
unei largi țampanii electorale.

Dezbateri furtunoase 
In Bundestag

BONN 23 (Agerpres). — La 
22 mai z avut loc tn Bundestagul 
de ia Bonn dezbateri cu privire 
la nou! buget militar. Agenția 
Associated Press subliniază că 
dezbaterile au decurs Intr-o at
mosferă furtunoasă.

Declarațiile președintelui Comi
siei apărării. Jaeger, potrivit că
rora roaî buget tniStar vestgrr- 
maa ar coatriboi la „roeatâaerea 
securității R. F. Germane*, au 
fost intimpinate de deputății so- 
aal-democrați prin strigătele: 
„Slnteb atițâtori la război*.

Majoritatea creștin-denjocrată a 
Bundestagvloi a obținut o apro
bare de prinepiu a bugetului mi
litar. Votul fina! urmează să aibă

I loc săptăzîna viitoare

PEKIN 23 (Agerpres). — La 
Pekin iși continuă lucrările cel 
de-al ill-lea Congres al Noii U- 
niuni Democrate a Tineretului din 
China. La 22 mai a luat cuvintul 
la Congres Lu Din-i, șeful Sec
ției de agitație și propagandă a 
C.C. al Partidului Comunist Chi
nez. El a vorbit despre sarcinile 
tineretului In desăvirțirea revolu-

(iei socialiste in China și in con
strucția comunistă viitoare.

Cei care au luat apoi cuvlntul 
au vorbit despre participarea ti
neretului la construirea căii ferate 
Intan-Amoi, despre munca tine, 
retului in întreprinderi și au sub
liniat că conducătorii Uniunii tre
buie să se apropie mai mult de 
masele tineretului.

Congresul iși continuă lucrările.

Intilnirea delegației U*T«Me
cj studenții din Pekin

PEKIN 23 Corespondentul A- 
gerpirs transmite: Joi dimineață, 
ia Institutul de petrol și gaze din 
Pekin a avut loc o Intilnire a 
delegației U.TJA. care participă 
la lucrările Congresului Noii U- 
niuni Democrate a tineretului chi
nez cu studenții acestui institut. 
Delegația a fost primită de di
rectorul Institutului și de secreta
ra comitetului organizației de ti
neret. A avut loc un miting. In 
cadrul căruia secretara comitetu
lui a salutat pe reprezentanții ti
neretului romln și a vorbit despre 
prietenia ce leagă tineretul chi
nez și romln. Vorbitoarea a subli
niat însemnătatea experienței ță
rii noastre In industria petroliferă 
și ajutorul pe care U dă ea Chi
nei tn acest domeniu.

A răspuns tov. Virgil Trofin 
prim secretar al C.C. al U.T..M. 
care a exprimat sentimentele da 
prietenie ale tineretului și sta- 
der.țdor din R.PJi. și a adus un

salut frățesc tineretului din R.P. 
Chineză. Tov. V. Trofin a vorbit 
despre condițiile de viață, de 
muncă și învățătură ale tineretu
lui și studenților din patria noas
tră, despre activitatea U.T.M., 
despre dezvoltarea industriei pe
trolifere și activitatea muncitorilor 
din această ramură și despre con
tribuția tineretului la dezvolta
rea ei.

După miting, delegația tineretu
lui romln șl studenții Institutului 
s-au informat reciproc despre 
activitatea și organizarea tinere
tului tn cele două țări, făcînd un 
rodnic schimb de experiență.

Delegația a vizitat apoi Institu
tul, laboratoarele și turla de son
dă romtnească instalată tn curtea 
institutului.

în încheiere, delegația romtnă a 
urat studenților și tineretului 
chinez noi succese tn muncă șt 
învățătură.

Evenimentele din America Latina

a fost 
un complot ivind 
răsturnarea prețedin- 
Aramburu și tnlocui- 
generalul-maior Luis

BUENOS AIRES 23 (Ager
pres). — Tn Argentina 
descoperit 
drept scop 
tetei Pedro 
-ea lai cu
Basetti. comandantul armatei te
restre. Busetti și alți 20 de ofi
țeri. printre care și generali, au 
'ost arestați.

*

PORT AU PRINCE-HAITI 23 
t (^terpres). — S.tuația din Haiti 
xniinuă să fie anarhică. Fostul 
consiliu executiv guvernamen^si 
demis de generalul Caniape, ar- 
-landaniul armatei, t-a declarai - 
oe acesta j>us tn afara legic" 
și a lansat o proclamație ta greva 
generală. La Port au Prince unde 
fostul consiliu executiv are nu
meroși aderenți ordinul de grevă 
z fast ascultat ceea ce a du, la 

I paralizarea activității comercia-

le tn oraș și tn port. Greva a 
afectat și societatea americano- 
haitiană, cea mai mare producă
toare de zahăr din [ară, precum 
și diverse societăți petrolifere a- 
mericane. Potrivit agenției Uni
ted Press din cauza grevei legă
turile aeriene dintre Port au 
Prince și restul lumii vor fi sus
pendate. tn principalele orașe 
din provincie, Cap Haitien și St. 
Maro controlul este deținut de 
adversarii consiliului executiv. 
Acesta continuă totuși să-șl men
țină autoritatea tn unele orașe 
mai mici ca Jacmol. Auz Cages 
și Jereoie.

ROMA 23 (Agerpres). — La 
Roma continuă lucrările plenarei 
Comitetului Central al Federației 
Tineretului Comunist din Italia. 
Participanții la plenară au început 
examinarea raportului lui Pieralli 
„Cu privire la unitatea tineretului 
tn lupta împotriva înarmărilor a- 
tomice, pentru atenuarea încor
dării internaționale și cu privire 
la participarea membrilor F.T.C.I. 
la cel de-al VI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților**. 
După cum rezultă din discuțiile 
care au avut loc in cadrul plena
rei, multe organizații ale F.TiC.I. 
participă activ la lupta pentru 
pace, împotriva pericolului unui 
război atomic și pentru încetarea 
neîntirziată a experiențelor cu 
arma termonucleară. Astfel, in 
provincia Bari a fost organizată 
strîngerea de semnături pe petiția 
in apărarea păcii care va fi tri
misă președintelui republicii. Pe
tiția este semnată pînă in prezent 
de multe mii de tineri și tinere 
din această provincie. Intr-o serie 
de orașe și centre populate ale 
provinciei tineretul a organizat 
mari mitinguri și demonstrații in 
apărarea păcii. Mitinguri similare 
s-au desfășurat intr-o serie de 
cartiere din Roma și. din alte 
orașe ale țării.

La Pezaro. Macerata și Reggio 
Emilia organizațiile F.T.C.I, au 
organizat reuniuni pentru tineret 
sub lozinca: „Pentru pace și 
prietenie**.

In multe orașe și sate tineri 
și tinere lipesc pe zidurile caselor 
afișe și manifeste care cheamă pe 
oamenii muncii să fie vigilenți tn 
fața provocărilor dușmanilor co
existenței pașnice a popoarelor. 
O deosebită amploare a luat miș
carea tineretului pentru pace din 
orașul Villafranca, unde este si
tuată baza de proiectile teleghi
date americane cu focos atomic, 
în prezent membri F.T.C.I. din

acest oraș se pregătesc pentru 
conferința tinerilor luntători cen
tru pace, la care vor lua parte 
de asemenea reprezentanți ai ti
neretului din Vicenza, Verona, 
Mantua, Cremona și dintr-o serie 
de alte orașe.

tn cursul lunii aprilie, cînd tn 
Orientul Apropiat s-a agravat din 
nou situația, in urma amestecului 
S.U.A. in treburile interne ale 
poporului iordanian membrii 
F.T.C.I. din orașele Roma, Nea- 
pole. Florența, Milano, Livorno și 
din multe alte orașe au organizat 
mari manifestații sub lozinca : 
,Jos miini'e de pe Iordania /"

In prezent Federația Tineretu
lui Comunist din Italia se pregă
tește pentru conferința reprezen
tanților tineretului din țările me- 
diteraniene care se va desfășura 
între 7 și 9 iunie la Palermo din 
inițiativa unui comitet special de 
pregătire format din membri ai 
diferitelor organizații de tineret. 
Tn Gorizia (la frontiera italiano- 
iugoslavă) se proiectează organi
zarea unei inttlniri Intre tinerii 
italieni, austrieci și iugoslavi care 
au hotărît să-și consacre efortu
rile cauzei întăririi păcii.

Toți vorbitorii care au luat cu
vlntul in cadrul dezbaterilor au 
re'evat că o mare însemnătate 
pentru intensificarea In viitor a 
luptei tineretului pentru pace a 
are pregătirea celui de-al Vl-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților.

O serie de participant au vorbit 
despre participarea tineretului 
muncitor la lupta oamenilor 
muncii pentru drepturile lor și 

.......... condițiilor
Comitetul 

Tineretului 
a votat tn

pentru îmbunătățirea 
materiale ale vieții. 
Central al Federației 
Comunist din ltaliq 
unanimitate o rezoluție in care-și 
exprimă ^solidaritatea cu toți oa
menii muncii care tn aceste zile 
luptă dlrz pentru o viață mai 
bună**.

Tratative financiare anglo-egiptene
LONDRA 23 (Agerpres). — 

Vineri încep la Roma tratative 
între delegațiile Angliei și Egip
tului tn legătură cu reglementa
rea relațiilor financiare dintre 
cele două țări. Delegația engleză 
este condusă de Denis Rickett, 
funcționar superior la Trezoreria 
engleză. Comentind apropiatele 
tratative, agenția Associated 
Press relatează că în cadrul dis
cuțiilor delegația egipteană va 
preciza suma la care se ridică 
despăgubirile datorate Egiptului

pentru pagubele provocate de a- 
gresor in toamna anului trecut. 
Surse din preajma ambasadei e- 
giplene de la Roma arată ca a- 
ceste pagube se ridică la 50U mi
lioane de lire sterline. Anglia pie. 
tinde despăgubiri pentru proprie
tățile britanice confiscate de au
toritățile egiptene ca urmare a 
agresiunii anglo-franco-israeliene. 
De asemenea se va discuta pro
blema fondurilor egiptene, blocate 
de Anglia ia băncile din Marea 
Britame după naționalizarea Ca. 
naiului de Suez.

Conferința de presă a lui
WASHINGTON 23 (Agerpres). de recentele propuneri ale Uniunii 

TASS transmite: Interesul uriaș Sovietice în această problemă a 
manifestat în S.U.A. față de pro- fac“t da la conferința de presă 
blema dezarmării și mai ales față din 22 mai a președintelui Eisen, 

hower corespondenții să pună o 
serie de întrebări directe și de 
actualitate in legătură cu această 
problemă.

Strâduindu.se In mod vădit să 
atenueze puternica nemulțumire 
provocată tn S.U.A. și peste ho
tarele lor de afirmațiile unor mi
litari americani, printre care ale 
amiralului Radford, președintele 
grupului unit al șefilor de stat 
major al S.U.A., că un acord cu 
U.R.S.S. cu privire la dezarmare 
n-ar fi posibil, Eisenhower a spus 
că S.U.A. trebuie să abordeze fără 
idei preconcepute problema posi
bilității unui acord cu privire la 
dezarmare. Noi (adică S.U A. — 
nx.). a spus președintele, trebuie 
si avem tn primul rînd grijă să 
nu fim tncăpăținați și meschini in 
poziția noastră față de posibilita- 

zarmării. Este tn interesul S.U.Ă., 
a spus Eisenhower, să se ajungă 
la un acord în problema dezar
mării.

Preocuparea noastră primor
dială, a continuat președintele,

HllUmillimill

Ceai al pălăriilor bizare Jazz la operă

fad

Poliția vest-germană la lucru

Așa de pildă o membră e ști 
să îmbrace un abajur, alt
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Mister Strijdom 
argumentează...

1 Premierul sud african StriJ 
a dovedit nu odată, și prin fapte, 
că este un demn urmaș și discipol 
al lui Molan in ce privește des
fășurarea teroarei rasiale tn ex
tremitatea de sud a continentului 
negru. Nu-i mai puțin adevărat 
că pentru această meteahnă mi
lioane de negri îl blestemă și tl 
urăsc. Poate că tocmai de aceea 
Strijdom caută de la o vreme 
să-și justifice apucăturile rasiste. 
Și cum premierul sud-african este 
om „cu carte", justificările lui au 
și caracter... teoretic.

„Oare trebuie condamnat rasis
mul ? — se întreabă cu candoare 
Strijdom. Și tot el răspunde: 
Desigur nul" Pentru că după 
cum argumentează dl. premier, 
clnd tn urmă cu 300 de ani albii 
au venit în Africa de Sud, tn a- 
ceasti parte a continentului nu 
ar fi existat cică picior de negru 
sau bantu... „Prin urmare, con
chide dictatorul rasist, Africa de 
sud este o creație a albilor".

Așa sttnd lucrurile, nu le mal 
rămlne sud-afrioanilor de culoare 
decît să ceară albilor, cuvenitele 
scuze pentru... deranjul pricinuit. 
Si să nu se mai pllngă, sau să se 
opună, atunci clnd gentlemenii 
albi aplică sfintele legi ale rasis
mului atlt de limpede' tălmăcite 
și justificate de generosul Strij
dom.

Sovetskaia Cultura

De neînțeles !

(După People’s 
China-Pekin)

Acest «mirtț apărut tn trei 
limbi: franceză, engleză și ger. 
mană. , fost plasat pe tabla de 
afișaj a „Clubului femenin al 
car'. er-.l-. general atlantic*: „Sîn- 
teți invtate sa participați ia un 
„Ceai al pălăriilor bizare* care 
va avea loc miercuri 15 mai orele 
14,30 la castelul comandamentu
lui cartierului general atlantic*.

Care este condiția pentru ■ 'a 
participa la această Întrunire bi-

rară ? Flecara membră trebuie 
să-și confecționeze o pi'.'.:.e d.n 
materiale care nu servesc In mod 
normal confecționăm pălăriilor. 
Așa de pildă o membră e sfătuită 
să îmbrace un abajur, aiteie o 
oală, o legătură de rin. cit, o lin. 
gură, etc. Merită de notat că 
doamna Norstad. soția comandan
tului cartierului general NJUT.O. 
va face parte din juriu.

Ce nu merită făcut ca să 
N.A.T.Q,ul popular?

poziția noastră fată de posibilita- 
, tea unui acord !n problema de-

— GROSOLANUL ACT DE SAMAVOLNICIE FAȚA DE VĂDU
VĂ LUI ERNST THALMANN —

este să dăm celeilalte părți posi
bilitatea de a ajunge la un acord 
cu condiția ca această parte să 
manifeste deplină seriozitate față 
de această problemă. Este nece. 
sar. a declarat președintele, să 
se asigure atenuarea încordării 
internaționale. Această atenuare 
a încordării el o prezintă însă 
ca o perspectivă îndepărtată.

Răspunzînd la întrebări, preșe. 
dintele a răspuns in spiritul fai
moasei „teorii* după care dezar
marea trebuie să fie condiționată 
de rezolvarea celorlalte probleme 
politice internaționale litigioase 
și trebuie să se desfășoare pa
ralel cu slăbirea încordării inters 
naționale. încordarea situației in
ternaționale și dezarmarea tre
buie să fie considerate ca repre- 
zentînd un singur „pachet*.

Președintele s.a opus propu
nerii Comisiei pentru alocări a 
Camerei Reprezentanților de a 
reduce bugetul militar cu 2,5 mi
liarde dolari.

Președintele a făcut apel la 
Congres să nu aprobe reducerea 
bugetului pentru restul de 1.200 
milioane dolari, tntructt acest lu
cru, a afirmat el, va aduce pre
judicii forțelor armate ale S.U.A.

despre Arta Florescu
Ziarul „Sovetskaia Cultura* a 

publicat recent un material con
sacrat clntărețel romtne Arta 
Florescu, artistă emerită a Re
publicii Populare Romine, solistă 
a Operei de Stat din București, 
care in prezent întreprinde un 
turneu în U.R.S.S.

Această cintăreață talentată — 
scrie ziarul — stăpînește cu măe- 
strie frumosul și caldul ei timbru 
de soprană. Metoda Înaltă de 
interpretare ii permite să execute

In mod Impresionant bucăți dife
rite din punct de vedere al sen
timentelor și al coloritului stilului. 

Maniera adine Interiorizată de 
interpretare a Artei Florescu. 
scrie „Sovetskaia Cultura*, con
centrează atenția auditorilor a- 
supra frumuseții vocii ei. Acest 
lucru a fost apreciat pe bună 
dreptate de public, care a salutat 
cu sinceritate și căldură pe Artă 
Florescu.

Poliția de frontieră vestgerma- 
nă a comis un act grosolan de 
samavolnicie față de Rosa Thai- 
inann — văduva proeminentului

V 2 în miniatură
Isteria războinică din Germania 

occidentală a și început să facă 
victime. Recent, numeroși copii au 
fost vrav răniți de un model V2 
tn miniatură, atracția Salonului 
de jucării din Nurnberg. Jucăria 
a fost interzisă, iar fabricantul 
condamnat să plătească daune.

Notăm: Nurnberg... V2... gravi 
răniți.

Am mai citit noi aceste cuvinte 
In ziare: era In plin război...
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Ședințele oculte au loc un
deva aproape de granița din
tre Germania și Austria. In
tr-un salon cu storurile trase, 
cîțiva hitleriști iau parte cu 
înfrigurare la ritualul invo
cării spiritului lui Hitler. Aci 
la Linz a răsunat cindv-a gla
sul răgușit al aceluia care a- 
vea să reînvie, printr-o „baie 
puriiicatoare de singe*, spiri
tul soldățesc ai „arienilor* din 
Germania și Austria. Cînd- în 
subteranele Berlinului cucerit 
de trupele aliate, cancelarul 
războinic a \ cunoscuta
A^****^ părea cătnt.ru spV \Xa.\jsa..

pricina. gazetar și hitlerist de 
profesie începe să-și dicteze 
articolul care va vedea apbi 
lumina tiparului în revista 
fascistă „Die Plattform*.

Titlul ? O invocare : „Unul 
va fi...“ Fuhrerul căutat in 
ungherele spiritismului.

Și „mediul* continuă sen
tențios : Noi germanii pur sin
ge îl vom avea (pe noul Fuh- 
rer. N.N.) chiar și în rușinoa
sa epocă a încătușării noas
tre*.

Cei prezenți oftează în cor, 
in timp ce măsuța agitată de 
spiritul celui invocat nu-și 
mai gssește astîmpăr.

„Poae că el (Fuhrerul cel 
ci*e5te c^iar acura

aceste rindurl Va trebui doar 
să-1 ajutăm*. Cu vocea plină 
de un tremodo adecvat mo
mentului. omul căzut in tran
să dictează mai departe : „El, 
soldatul nostru, se_ află desi
gur aci, undeva... 
toria noastră să-i 
lea*. Cu ajutorul Washingto
nului și Bonnului, dar mai a- 
les cu renăscutul „spirit sol
dățesc* hitlerist.

La început au fost „căștile 
de oței“, acum se pune la 
punct Budeswehrul cu și fără 
arme atomice. Pentru ziua de 
miine spiritiștii revanșarzi se 
grăbesc să-și facă rost de un 
„fOhrer* după calapodul celui 
otrăvit cu șoricioaică.

conducător al mișcării rnunălo- 
rești germane, Ernst Thilmann. 
fosta deținută a lagărului de 
concentrare fascist de la Ra- 
wensbruck. Rosa Thâlmann a 
luat parte la congresul al IV-lea 
al Asociației persoanelor perse
cutate In timpul nazismului care 
a avut loc in R F, Germană 
Tnapoindu-se tn R.D. Germană 
la punctul de frontieră Ludei g- 
stadt Rosa Thălmann a fast per
cheziționată riguros. Bagajul ei 
a fost de asemenea cercetat. Ne
găsind nimic „suspect", autorită
țile polițienești au confiscat ma
teriale difuzate tn mod oficial 
participanților la Cong-esui 
din Munchen. La același 
tratament revoltător a fost su
pus și L. Einicke, membru 
al comitetului luptătorilor din 
mișcarea antifascistă de rezisten
ță (R.D.G.),

Tehnica...

Și-a înghițit 
măselele

Pe atunci le tremurau miinile 
și picioarele, deși nu se apu
caseră încă de spiritism. A- 
cum, cînd din spre America 
bate vîntul „reînvierii milita
re*. cînd generalii Wehrmach- 
tului sînt atît de solicitați pen
tru misiuni „europene* și 
„atlantice*, revanșarzii nemți 
iși așteaptă ceasul. Nu le mai 
tremură mădularele. Și ce n-ar 
da ca să tremure măsuța în 
iurul căreia s-au adunat și in 
această seară onorabilii spiri- 
tiști germano-austriaci.:.

Dar iată că unul dintre spi- 
ritiști, de bună seamă un „me
diu* de ispravă, cade in 
Vaxtsă... Am pat han- 
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Este de da- 
netezim ca
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Unii studenți americani folosesc 
o adevărată tehnică pentru copia
tul la examene. Acest Jucrti trebuie 
pus in legătură cu o anchetă a- 
mericană care arată că circa 50 
la sută din studenții americani, 
în loc să se pregătească pentru 
examene, copiază. Această înșelă
ciune a căpătat diferite denumiri. 
La Universitatea din California 
de sud ea se numește „politica

VA
i • BERLIN Răspunzînd invita
ției C.C. 1I P.Ș.U.G., la 22 mai

Iată pină unde ajunge delirul 
rock’n roll-ului:

Cintărețul și dansatorul ameri
can Elvis Presiey. ce! care a lan
sat rock’n roll-ul a fost internat 
de curind la „Lebanon Hospital” 
Ce s-a intimplat cu el ?. De ce 
boală a suferit? Iată răspunsul: 
un chirurg ba extras din plămi- 
nul drept o coroană dentară de 
porțelan pe care o înghițise in 
timp ce executa dansul favorit.

la copiat
bunului vecin*, Ia Institutul teh
nic din Georgia „ochiul călător*, 
la Universitatea din Washington 
pur și simplu „colaborare".

O serie de viitori ingineri au 
introdus un copiat... tehnic. La un 
colegiu din California o mică 
bandă de magnetofon cu datele 
esențiale a fost ascuns» intr-un 
pretins dispozitiv acustsV®. i 
surzi.

ntr-un
V&XxmVk
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mează a fi aprobat de președin
tele Filipineior, Carlos Garcia
• LONDRA. Primul ministru 

MacMillan a rostit la 22 mai la 
Londra in cadrul adunării femei
lor membre ale partidului con-i 
servator un discurs în care a În
cercat să justifice politica „de p« 
poziții de forță* în domeniul re
lațiilor internaționale. Din spu
sele lui MacMillan rezultă că gu
vernul englez consideră bomba cu 
hidrogen ca bază a acestei poli
tici.
• MOSCOVA. Pztrivit infor. 

mațiilor existente, la invitația 
mareșalului G. K. Jukov, minis
trul Apărării al Uniunii Sovietice, 
generalul de armată Goșnlak. se
cretarul de stat pentru problemele 
apărării naționale al R.P.F. Iugo
slavia va vizita in iunie Uniu
nea Sovietică.

CAIRO. După cum anunță a- 
genția MEN. Muhammed Ahmed 
Mahgub, ministrul Afacerilor 
Externe al Sudanului, a declarat 
in parlament că Sudanul sprijină 
politica de neutralitate'și se pro
nunță împotriva pactului de la 
Bagdad. El a subliniat că guver
nul Sudanului tinde spre întări
rea Ligii Arabe și spre colabo
rare intre statele arabe.

CAIRO. La 22 mâi prin Cana
lul de Suez a trecut un număr 
record de nave — și anume 41 
de nave sub diferite pavilioane

a sosit Ia Berlin o delegație a 
C.C. al Partidului Comunist Fran
cez. Delegația e condusă de Jac
ques Duclos, membru în Biroul 
politic și secretar al C.C. al 
P.C.F. .

• BERLIN. Ziarul „Neues 
Deutschland* publică rezultatele 
parțiale ale alegerilor sindicale 
care se desfășoară in prezent in 
marile întreprinderi vestgermane, 
La uzinele de motoare din Man
nheim au fost aleși în noul Con
siliu de întreprindere șase foști

( membri ai Partidului Comunist 
German (P.C.G.), actualmente in
terzis și șapte social-democrati.
• TIRANA. La 22 mai a fost 

semnat la Tirana planul pentru 
colaborarea culturală intre Repu
blica Populară Albania și Repu
blica Populară Romină pe anul 
1957.
• PARIS. — După cum anun

ță ziarul „Paris Presse l’lntransi- 
geant*. In. dimineața zilei de 22 
mai a fost săvirșit în orașul 
Montpellier un atac împotriva se
diului Federației partidului comu
nist din departamentul Herault. 
A fost aruncată o bombă a cărei 
explozie a cauzat distrugeri con
siderabile.
• MANILLA. Senatul filipinez

a adoptat un proiect de lege in 
baza căruia Partidul Comunist .... .
Ain Eiliține este interzis, iar inclusiv 1 nave engleze, 5 ame-
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