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Tnjr N Ghporffhill adjunct al ministrului 
11J&- in. vnieuigiiiu, indUstriei Grele, 

membru în Consiliul Central A. S. I. T.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

DESPRE ALII-LEA CONGRES AL A.S.I.T.
Cred că una din cele mai e- 

moționante realizări ale tehnicii 
moderne este biroul de comandă 
a unei termo sau hidrocentrale 
de unde, prin tragerea unei sim
ple manete, uriașe cantități de 
energie iau drumul șantierelor, 
uzinelor, locuințelor.

Cabinetul șefului departamen
tului energiei electrice e total 
deosebit de biroul de comandă 
al unei hidrocentrale. Totuși, u- 
riașa hartă cu beculețe roșii ce 
indicau punctele energetice ale 
(ării mi-a dat din primul moment 
sentimentul unui imens birou de 
comanda a mărețelor construcții 
energetice ce s-au ridicat și se 
ridică în anii din

Tovarășul ing. 
adjunct al mi
nistrului indu
striei grele, șe
ful departamen
tului energiei e 
lectrice studiază 
de cîteva ore, cu un grup de ingi
neri, planul reamenajării ilumina
tului în Capitală. Deosebit de bi
nevoitor, tov. ing. N. Gheorghiu 
ne pune la dispoziție jumătate de 
oră pentru o discuție legată de 
:el de al doilea Congres al 
4.S.I.T.

— Am dori să ne spuneți ct- 
:eva cuvinte in legătură cu con
tribuția A.S.I.T. la dezvoltarea 
tehnică în sectorul energetic.

— Fără îndoială că în realiza
rea primei etape a planului de 
electrificare. A.S.I.T. își are și el 
meritele sale.

— A{i vrea să ne spuneți care 
tint realizările primului nostru 
cincinal în domeniul energetic?

— Cu plăcere. In linii gene- 
•ale ele se concretizează în 560 
tt.W. putere instalată în centra- 
ele electrice, o creștere de 146% 
i puterii instalate în centralele 
ilectrice de distribuție publică, 
ieste 1.500 Km. linii de trans. 
)ort.

— Si care sînt în sectorul e- 
lergetlc acțiunile mai impor- 
ante desfășurate In special de 
VS.I.T. pentru dezvoltarea teh- 
licii ?

— Activitatea desfășurată de 
LS.I.T. între cele două congrese 
i fost sub acest aspect din ce 
n ce mai mult legată de proble- 
nele producției și folosirii ener
giei electrice în toate sectoarele, 
ată cîteva din acțiunile mai im- 
>ortante initiate de A.S.I.T.

A.S.ET. a contribuit eficace la 
conomisirea energiei electrice, 
irganizînd consfătuiri cu tehni- 
:ienii din întreprinderile consu- 
natoare pentru stabilirea și nor- 
narea consumurilor specifice de 
nergie, pe baze teoretice rajio- 
laie.

urmă.
N. Gheorghiu,

A.S.I.T. a organizat o consfă
tuire pe țară cu privire la pro
blema îmbunătățirii factorului 
de putere în sistemele energe
tice.

A.S.I.T. a inițiat și sprijinit 
acțiuni pentru modernizarea in
stalațiilor de producere și distri
buție a energiei electrice.

Deși sînt încă foarte multe alte 
probleme, îndeosebi cele privind 
automatizarea în centralele și 
stațiile electrice, dispecingul e- 
nergetic, adoptarea de mijloace 
tehnice pentru reducerea pierde
rilor în rețele, îmbunătățirea acti
vității de reparație capitală și a 
calității, în special Ia lucrările 
de montaj energetic, se poate 
aprecia că, în perioada dintre
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De Ia Departa
mentul comerțului 
interior am aflat 
vești in măsură să 
bucure atit copiii cit 
și părinții. Astfel, în 
cinstea Zilei interna
ționale a copilului 
comerful de stat și-a 
propus o scrie de 
măsuri menite să 
ducă la îmbunătăți
rea sistemului de a- 
provizionare a ma
gazinelor cu articole 
pentru copil.

Cifrele de mai Jos 
vă vor convinge de

ce privește jucăriile 
și la acest capitol 
copiilor li se pregă
tesc multe și plă
cute surprize. Astfel 
au fost aduse din 
R. Cehoslovacă și R. 
P. Ungară și vor fi 
puse in vinzare, un 
număr de 70.000 Ju
cării diferite, iar in
dustria noastră va 
Kvra noi sortimente 
de săpunuri speciale 
(trandafir, lămii(ă 
etc.).

La capitolul pro
duse alimentare se

dulciuri în sectorul 
alimentar. Paralel cu 
aceasta, O.C.L. Con
fecția prezintă în 
ziua de 2 iunie la 
magazinul cu arti
cole pentru copii din 
strada Lipscani nr. 
26 o expoziție. Se 
vor organiza de ase
meni bazare speciale, 
vitrine pentru copii 
la marile magazi
ne.

Și în orașele din 
provincie pregătirile 
pentru întâmpinarea 
Zilei copilului sînt

perioada dintre 
cele două con
grese, contribu
ția A.S.I.T. la 
dezvoltarea teh
nică în sectorul 
energetic a fost 

de un real ajutor întreprinderilor 
de producere, transport și distri
buție de energie electrică. Această 
contribuție trebuie lărgită și îm
bunătățită pentru a se ajunge 
la rezultate și mai bune.

— Dacă ați vrea să ne spu
neți acum cîteva cuvinte în le
gătură cu modul în care A.S.I.T. 
s-a preocupat de ridicarea nive
lului tehnic al lucrărilor din uni
tățile energetice.

— Organizația de masă a in
ginerilor și tehnicienilor are ca 
sarcină de frunte ridicarea nive
lului tehnic al masei largi de teh
nicieni. In această direcție acti
vitatea a fost dusă în special în 
cadrul cercurilor din instituții și 
întreprinderi, care au urmărit în 
primul rînd ca membrii A.S.I.T. 
să-și însușească elementele teh
nicii noi.

— Ce credeți că trebuie să facă 
în viitor A.S.I.T. din acest punct 
de vedere ?

— Cred că activitatea A.S.I.T. 
trebuie să tindă Ia obiective mult 
mai cuprinzătoare, să îndrume și 
să sprijine o aejiune de masă 
pentru creșterea nivelului tehnic 
al muncitorilor. Aș da ca exem- 
f>Iu aci cursurile pentru persona- 
ul de exploatare la cazane de 

aburi, organizate de filiala Iași.
In activitatea A.S.I.T unele mă- 

suri stabilite nu au fost urmă
rite cu stăruință și multe din 
consfătuiri au avut un caracter de 
simple schimburi de cunoștință, 
insuficient și nesistematic valori
ficate în perioada ce a urmat 
consfătuirilor.

A.S.I.T. trebuie de asemenea să 
abordeze problemele legate de eco-

I. SAVA
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Acum o lună ascuțitor
♦ In prezent - curelar
♦ Pe post de... tinichigiu

zile petrecute la Unita-Cîteva
tatea de industrializare a lemnului 
din comuna Stîlpeni, regiunea Pi
tești, mi-au fost de-ajuns pentru 
a cunoaște o serie de imagini vii 
din activitatea tinerilor de aici. 
Dintre toate mi.a rămas puternic 
întipărită in minte consfătuirea 
organizată recent de comitetul 
organizației de bază U.T.M. a în
treprinderii în legătură cu modul 
cum se asigură respectarea drep
turilor legale și a îndatoririlor ti
neretului.

N-am să scriu despre toate pro
blemele care s-au discutat aici. 
Aș vrea să subliniez unele fapte 
demne de laudă ale tinerilor frun
tași de la U.I.L.-Stîlpeni. Dar 
nici lipsurile nu le pot lăsa la o 
parte. împotriva acestora partici
pant la consfătuire s-au ridicat 
cu o tărie demnă de laudă.

$1 aici, ca de altfel în mal 
toate întreprinderile din țara noa. 
stră, lucrează mulți tineri. Tine
retul muncește cu mult entuziasm 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Și dacă „Unitatea de indu
strializare a lemnului** Stîlpeni a

Să asigurăm respecta 
rea 

fi
drepturilor legale 
a îndatoririlor 

tinerilor

să.și Îndeplinească — atit

J Combinatul agroalimentar
> „30 Decembrie" din raionul
> Vidra, regiunea București, 
J este o mare unitate
> cătoare de carne, 
’ conserve de carne și 
! gume proaspete.
’ Combinatul are secții legu- 

micole cu sere speciale și 
. sere floricole.
J In fotografie: Muncitoarea
> Ioana Similia care recoltează 
•șăptămtnal o mare cantitate
J de gura-leului de pe o su-
> prafafă de 150 m.p.

produ- 
păsări, 
de le-

i

Acum cîțiva ani, prim- 
secretarul unui raion de 
partid a invitat la o gos
podărie de stat o femeie 
de 68 de ani, găinăreasă, 
ca să arate fetelor de aici 
— îngrijitoare la ferma 
de păsări — cîteva din 
„secretele" ei. Bătrîna, 
care creștea găini de mai 
bine de o jumătate de 
veac, era o femeie cam 
oțărîtă, rea de gură, 
spaima vecinilor. Femeile 
o cam cleveteau prin sat, 
o ponegreau că face far
mece și n-o scoteau din 
„găinăreasă" și „cloșcă", 
„Cloșca" avea însă niște 
găini nemaipomenite, mari, 
frumoase, și foarte ouă-

mancelor" o ocărală de-și 
astupa tot satul urechile.

Primsecretarul. un om cu 
un suflet ca plinea caldă, 
care ședea ceasuri întregi 
la taifas cu oamenii pe po- 
dișcă, fumîndu-și împreună 
tutunul, a auzit de bătrînă 
și a mers pe la dînsa. Fe
meia s-a speriat la început. 
O vecină i-a suflat la ure
che, veninoasă :

— Ha, te ia dracu a- 
cuma, ai pățit-o I O să te 
bage la foncieră că faci 
negustorie, cloșco I

Primsecretarul a discutat 
însă cu bătrîna, mai întâi 
despre vederile ei slabe» 
promițîndu-i s-o ajute să 
capete o pereche de oche-

fost pînă acum, ea a fă
cut-o din inimă.

— Că găina, maică —* 
le-a spus ea — geaba-1 
pui acolo în teică un pumn 
de uruială cu verdeață, și 
pe urmă uiți de ea și-o 
lași în plata domnului. 
Trebuie să te-nvîrți pe 
lîngă ea, să-i dai ce-i tre
buie la vreme.

Și se zice că fetele au 
învățat de la bătrîna aceea 
(care pe urmă a ajuns și 
ea îngrijitoare la gospodă
rie, premiată și decorată), 
meseria de a crește găini.

întâmplarea aceasta, care 
poartă în ea, poate, un 
sîmbure de simbol, pe 
care am auzit-o mai de 
mult, mă emoționează ori

toare. Toată ziua era prin
tre găini (pentru că din 
asta trăia), vorbea cu ele, 
și păsările, cu mintea lor 
puțină, o înțelegeau și o 
îndrăgeau, îi veneau în 
poală și se țineau după 
dînsa ca niște copii. Bă
trîna făcuse, cu învă
țătura ei cea rămasă din 
strămoși și cea cîștigata 
de la vreme, un fel de în
crucișări, descoperise un 
amestec de hrană și alte 
meșteșuguri. Poate pentru 
asta îi scoseseră femeile 
scorneala că umblă cu 
farmece.

— Ci-că le dă oase chi- 
sate și cărbuni, auzi ? se 
mirau țațele, făcîndu-și 
cruce.

— T-ț-ț, arde-o-ar focul 
și nu i-ar ajuta sfînta zi 
de duminică.

Bătrîna își vedea însă de 
găinile ei și. cînd se ivea 
momentul, le trăgea „duș-

izbutit
în primul trimestru cit și în luna 
aprilie — planul la toate sorti
mentele, să îmbunătățească cali
tatea produselor, să reducă prețul 
de cost, apoi fără îndoială că la 
toate acestea au contribuit din 
plin și tinerii. Muncitorii acestei 
întreprinderi se mîndresc cu ti
neri ca Elena Brătulescu și Eli- 
sabeta C. Paraschivescu de la fa
brica de butoaie, ca Nicoiae Do- 
brescu și Nicolae Mareș de la 
secția lăzi, ca Alex. Livezeanu și 
Floarea Filip de la secția parchete, 
și mulți alții, care obțin zi de zi 
realizări însemnate în producție, 
iar prin felul lor de a munci 
constituie un bun exemplu.

Datorită faptului că tinerii se 
străduiesc, alături de vîrstnici, să 
folosească cu chibzuință materia 
primă, in luna aprilie s-au reali
zat economii în valoare de 
lei.

Consfătuirea a vorbit 
toate aceste realizări. Ea 
însă la iveală faptul că rezulta
tele tinerilor puteau fi și mai 
mari dacă contribuția lor la în
trecere ar fi fost mai mare, dacă 
formele specifice de participare a 
lor, ca posturile utemiste de con
trol, ar fi dat un sprijin în acea
stă direcție. Din păcate, aici nu 
există nici un post utemist de 
control. In schimb, mai sînt încă 
utemiști care n-au o comportare 
justă și sînt nedisciplinați la 
locul de muncă. Printre aceștia 
se află Eugenia Duțulescu și Lu- 
creția Ilie, care adesea își fac de 
lucru prin secții, umblînd de colo, 
colo numai ca să treacă ziua, iar 
la sfîrșitul lunii se trezesc cu 
un cîștig mic. Tinerii Aurelia Ar-

sene, Constantin Nițu, Aurelia 
Filip și alții lipsesc nemotivat 
creînd astfel greutăți pe 
producție. Alții, profitând 
tul că întreprinderea se 
fața gării caută să fie 
la toate trenurile care 
pleacă din Stîlpeni.

locul de 
de fap- 
află în 
prezenți 
vin și

Măsuri „practice"

121.000

despre
a scos

Consfătuirea tinerilor a sub
liniat faptul că întreprinderea în
deplinește și depășește cu regu
laritate sarcinile de plan. Aici 
însă, s-a încetățenit sistemul dău
nător al lucrului în „asalt". A- 
cest lucru se datorește în mare 
parte și faptului că maiștrii de 
secții și colectivul serviciului me
canicului șef nu controlează la 
timp mașinile și nu remediază pe 
moment defectele care se ivesc. 
Ca urmare se produc dese opriri 
de utilaje, care îngreunează înde
plinirea planului prevăzut pentru 
cele opt ore de lucru.

Mare bătaie de cap dă munci
torilor colectivul secției ascuțito- 
rie. care nu-și face în mod con
știincios datoria. Din pricina fap
tului că nu sînt bine ascuțite, 
pînzele de gater țin de cele mai 
multe ori numai jumătate din 
timpul prevăzut între două ascu
țiri.

In fața acestei situații, fiind 
sub presiunea neîndeplinirii pla
nului. conducerea întreprinderii ia 
măsuri de ultim moment, lipsite 
de eficacitate practică. Socotind 
că îndeplinirea planului va fi 
salvată, direcțiunea încalcă co
dul muncii mergînd
prestării de ore suplimentare, 
pentru care nu exista fond de 
salarii disponibil. S-a mers chiar 
pînă la mutarea disciplinară a tî-

C. BANCILA
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pe linia

Vesti din Hunedoara»

Succesele siderurgiștilor
Intre 1 Ianuarie și 24 mai oje- 

larii Combinatului siderurgic din 
Hunedoara au elaborat mai mult 
de 580 șarje rapide. Fată de 
aceeași perioadă din anul trecut 
șarjele rapide elaborate de ojela- 
rii hunedoreni au crescut in ceea 
ce privește greutatea, iar calita
tea otelului s-a imbunătătit sim
țitor. Dacă anul trecut era soco
tită șarjă rapidă orice șarjă de 
otel elaborată Intr-un timp mai 
scurt decit cel planificat, inul 
acesta oțelarii au hotărit ca șarja 

1 rapidă să fie calculată nu numai

plani-

proce- 
au dus

ocrotindu-1 în culcușul 
cald al palmei, că e bol
nav, că e trist. Chiar așa 
mi-a spus — și era uimită 
de uimirea mea.

— Da, l-am văzut că e 
trist. Păi, eu mă uit la fie
care toată ziua...

— Ce le dai de mîn- 
care ?

— Păi, uite, azi diminea
ță le-am dat lapte acru. Pe 
urmă... mîncarea, adică u- 
ruială cu untură de pește, 
lucemă...

Nemaipomenit! Acum 
aflu că puii de găină mă- 
nîncă lapte acru și untură 
de pește. Fata s-a uitat la 
mine cu ochii mari, sinceri 
și serioși.

•— Păi da, mănîncă.

Cocoloșii de aur
lari prin policlinică și, 
apoi, au vorbit despre gă
ini. După ce i-a trecut 
spaima, bătrîna i-a spus 
totul, că uite, așa și-așa 
îngrijește dînsa găinile 
de-s atât de frumoase și 
pismuite. Și după aceea 
s-a suit în G.A.Z.-ul 
primsecretarului și a ple
cat la gospodăria de stat 
din satul vecin să le îm
prumute fetelor de-acolo 
cîte ceva din învățătura 
ei. Fetele aveau ele rețete 
după cărți, una dintre ele 
făcuse și o școală, dar, 
pasă-mi-te, bătrîna le-a dat 
învățătură despre dragos
tea de meseria asta, pe 
care, așa oropsită cum a

de cîte ori mi-o amintesc.
Acum cîteva zile am fost 

într-o vizită prin sectorul 
avicol al G.A.S. Panteli- 
mon. Aici, 25 de fete ti
nere, vesele, exuberante» 
cu niște priviri puțin iro
nice, cresc 22.870 de co
coloașe de aur, mici clopo
ței de soare, care scot niște 
clinchete divine. Am asis
tat la niște scene de o gin
gășie și vibrație sufleteas
că unice. Mai întîi am vă
zut o fată care îndopa 
un puișor bolnav.

— Nu știu ce are — 
mi-a spus ea gravă și 
tristă. L-am văzut de ieri 
că tânjește.

L-a văzut de ieri că tân
jește... Formidabil I Din 
3.000 de pui fata aceasta 
l-a văzut pe puișorul pe 
care-1 ține acum în mînă,

Și a început mai departe 
să „lucreze". I-a căscat 
puișorului ciocușorul și i-a 
împins ușor-ușor un bobu- 
leț de mîncare pe gît. 
Puiul și-a ridicat puțin a- 
ripioarele, a făcut ochii 
mari și... a înghițit. Pe 
urmă a sărit din palmă, și 
a început să piuie liniștit, 
mulțumind poate în limba 
lui neînțeleasă fetei cu i- 
nima bună, care se luptă 
pentru viața lui.

Apoi am mai asistat la 
o întâmplare extraordinară. 
La o altă „baterie de creș
tere" murise o rățușcă. O 
găsiseră chiar în dimineața 
aceea. Ședea culcată, cu 
ciocul ei galben întins pe 
pămînt, cu ochii deschiși. 
Trei fete se uitau la ea, în
durerate, triste, cu privirile 
umede.

— A murit — șopti 
lina stins.

— S-a sufocat, că se 
îngrămădesc una peste 
alta. Dacă n-au mamă...

Da, rățuștele astea, de o 
gingășie inexprimabilă, 
de-ți vine să le mănînci 
cu ochii, n-au mamă. Ele 
nu s-au născut sub puful 
cald al unei cloști grijulii 
pînă la disperare. S-au 
născut în incubatoare, la 
un loc cu alte mii de ră- 
țuște și pui de găină, în
tr-o îngrămădeală și un 
vacarm teribil. Dar rățuș
tele au mamă, au mai 
multe mame. Uite, fetele 
astea sînt îngrijorate pînă 
la lacrimi de viața rățuște- 
lor (cu toate că mortalita
tea puilor e permisă pînă 
la procentul de 25 la sută). 
Ele nu vor să mai moară 
nici o rățușcă. Pentru că 
sînt așa frumoase și gin
gașe ! De acum vor avea 
grijă ca noaptea să stea 
cineva și să nu le mai lase 
să se îngrămădească una 
peste alta, vor avea grijă 
să le scoată pe cele mai 
rnfci și mai plăpînde de 
dedesubt.

Desigur, de-acum încolo 
nu vor mai muri rățuștele.

In ziua aceea am înțe
les și am învățat să respect 
munca gingașă, parcă mi
niaturală a fetelor care 
cresc pui de găină și ră- 
țuște. Și am să rîd de 
acum înainte de cei care 
se vor mira văzînd titlurile 
înalte și decorațiile de 
mare cinste pe pieptul a- 
cestor femei pe care, uite- 
așa. în necazul țațelor 
care rîdeau de bătrîna a- 
ceea de care povesteam, 
am să le numesc tot găi- 
nărese, pentru că nu e ru
șine.

ION BĂIEȘU

pe baza scurtării timpului 
ficat, ci și a greutății 

îmbunătățirile aduse fn 
sul de elaborare a șarjelor 
la obținerea unor^succese de sea
mă. Astfel în perioada 1 ianua
rie—24 mai, oțelarii de la Hune
doara au dat peste plan 3.780 tone 
oțel de bună calitate. Față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut producția de oțel a crescut 
cu 4,22 la sută. In ultimele trei 
luni, cînd s-au elaborat cele mai 
multe șarje rapide, procentul de 
rebuturi a fost redus de la 3,2 la 
sută cit era admis, la 2,62 la sută. 
Este important și faptul că pro
ducția dată in primele 4 luni ale 
anului a fost realizată cu chel
tuieli mai mici cu 1.317.926 lei 
decit cele planificate.

Cele mai mari succese revin 
oțelarilor din schimbul tineretului 
condus de prim-maistrul Tiberiu 
Sircâ, care au elaborat de la în
ceputul anului și pînă acum 240 
șarje rapide și au dat peste plan 
2.082 tone oțel, întrecînd astfel 
cu mult schimbul condus de Gogu 
Josan și Nicolae Munteanu.

cadrul unei paradeModele pentru copii realizate de Cooperația Meșteșugărească șt prezentate în 
a modei.
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Dragi tovarăși,

primele 
practice 
măsuri, 
pentru copii vor des
face importante can
tități de mărfuri în 
zilele imediat urmă
toare. Astfel, 
lua drumul 
37.000 metri țesă
turi bumbac, în cu
lori și desene noi (în 
afara celor planifi
cate) 50.000 batiste 
pentru copii, 120.000 
metri

bac.
dele

2.000
25.000 bucăți confec
ții, 19.000 perechi în
călțăminte etc. Nu
mai în Capitală vor 
fi puse în vînzare 
8 000 bucăți tricotaje 
de 
bucăți 
60.000 
dale 
50.000 
de import.

rezultate 
ale acestor 
Magazinele

vor 
pieții

țesături bum- 
15 noi mo
de tricotaje 

piese țesături,

mătase, 18.000 
din bumbac, 
perechi san- 

pentru copii, 
perechi șosete 

In ceea

anunță de aseme
nea un însemnat a- 
flux. Se vor desface 
noi feluri de produ
se zaharoase, din za
hăr și ciocolată și 
reambala de aseme
nea alte produse ca, 
de exemplu, biscuiții 
care vor fi furnizați 
pieții în număr de 
350.000 pachete în 
forme diferite. Pen
tru ca desfacerea a- 
cestor produse să se 
facă cît mai rapid 
s-au luat o serie de 
măsuri menite să 
ducă la o simțitoare 
îmbunătățire a des
facerii. în Capitală, 
se vor deschide 11 
expoziții de prezen
tare a mărfurilor 
pentru copii dintre 
care menționăm cele 
de la magazinele 
„Lumea copiilor", 
„Victoria", „Bucu
rești" etc., precum 
și 35 expoziții de

In toi. La Iași se 
organizează zece ra
ioane cu mărfuri 
pentru copii, 7 vi
trine speciale, o ex
poziție cu vinzare 
etc. La Ploești și 
Oradea vor lua fiin
ță bazare speciale, 
iar la Timișoara, A- 
rad, Lugoj, “ 
sebeș se va 
za parada 
pentru copii.

După cum se vede, 
zilele acestea se vor 
oferi copiilor multe 
prilejuri de bucurie. 
Aceasta-i foarte bin?. 
Dar la fel de bine ar 
fi ca măsuri aseme
nea celor anunțate 
mai sus să fie luate 
în tot timpul anului, 
nu numai in ajunul 
zilei de 1 iunie. Re
cunoștința copiilor și 
a părinților ar fi cu 
atit mai mare.

Caran- 
organi- 

modci

E. PITULESCU

încă un agregat 
la Uzina cocsochimică

menilor muncii și a forțelor 
populare antiimperialiste la 8 
lupta pentru apărarea libertă
ților democratice, pentru lichi
darea conflictului din Orientul 
Mijlociu, pentru o politică de 
pace, independență națională 
?l

i

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN
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progres social.
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Scinteii ineretului
9.

La expoziția de daruri pentru Festival a raionului N. Bălcescu

Fir de borangic—
...Se deapănă anevoe de pe ghem, încet, ochi cu 

ochi, bucățică cu bucățică. Pe fir se prelinge cre
dință. dragoste, dor, bucurie... Și miini indemîna- 
tece, cu degete subțiri, împung cu acul în gher
ghef, iar după ac șerpuește cuminte firul de boran- 
gic cu sclipiri de aur și argint.

Ha rominească este gata. Cine o va îmbrăca ?
Fata închise ochii, și în locul camerei căminului 

de ia Bumbăcăria Jilava, ea văzu piața aceea mare 
străjuită de turnurile înalte și străvechi ale Kremli
nului, auzi larma năvalnică a tinereții în sârbă-

La citeva zile după ce au dat 
tn funcție noua oțelărie electrică 
de la marele Combinat siderur
gic» constructorii de pe șantierele 
Hunedoarei au obținut o nouă 
realizare. Ei au dat producției 
în ziua de 28 mai cea de a treia 
mașină de șarjare din cadrul 
Uzinei cocsochimice. Noua ma
șină de șarjat care constituie 
baza procesului de producție a 
cocsului, deservită de patru oa- toare, văzu mozaicul acela mișcător — paradă a 
meni, bătătorește, comprimă și i culorilor — și din mulțime se apropie de ochii ei 
încarcă în cuptoarele bateriei in * ‘ ’~Â~: — ~1LS
24 de ore circa 700 tone cărbune.

Ca și primele două, cea de a 
treia mașină de șarjare este 
adusă în întregime din U.R.S.S.

Vizitele unor oaspeți 
de peste hotare

Delegația de femei din R.P. 
Chineză și delegația Comitetului 
Național pentru Ocrotirea Copi
lului și Tineretului din R.P.F. Iu
goslavia, care ne vizitează țara 
cu prilejul Zilei internaționale a 
copilului, au vizitat zilele acestea 
creșa sfatului popular al raionu
lui Tudor Vladimirescu, Combi
natul Poligrafic Casa Scînteii 
„I. V. Stalin“, uzinele textile „7 
Noiembrie", Muzeul de Artă Popu
lară 
stări 
de l

și au participat la manife- 
organizata in cinstea Zilei 
iunie. I

(Agerpres) 1

o fată cu trupul de culoarea ciocolatei, cu dinți albi 
și ochii strălucitori. Sclipea pe pieptul ei firul de 
borangic, cu luciri de aur și argint.

— Poart-o surioară! îți stă atit de bine!
...Priviți iia aceasta expusă la expoziția de da

ruri pentru Festival a raionului Nicolae Bălcescu. 
Apropiați-vă privirea și veți vedea țesătura migă
loasă, gîndiți-vă la fata din căminul Bumbăcăriei 
Jilava și veți întrezări poate, împletit cu firul de 
borangic, sclipirea prieteniei.

Tovarășa Opriță, secretara comitetului raional 
U.T.M., îmi arătă un alt colț al expoziției.

— Lucrurile nu le-am aranjat pe organizații de 
bază, cum ar fi fost poate firesc. Le-am așezai 
așa... ca să se poată vedea toată frumusețea lor.

Curios! In mijlocul Capitalei am regăsit în a- 
ceastă expoziție frumusețea artei poporului nostru, 
pe care am mai întîlnit-o odată, la fel de puter
nică. la fel de pregnantă, în tlrgul de pe muntele 
Găina. Și acolo ca și aici, mina îndemînatică a 
artistului, anonim pentru mulțime, a adunat pe o 
năframă florile timpului, a încrustat în lemn liniile 
frinte sau șerpuinde ale apelor. Am luat în mînă 
o casetă făcută de tinerii de la întreprinderile Bu
toiul.

Cită migală, cîtă pricepere, cită măestrle! Totul 
făcut cu o perfecțiune uimitoare. Cine își va pune

In ea micile amintiri? Atunci, clnd o va deschide, 
peste ani poate, un gtnd frumos se va îndrepta 
spre tineretul patriei noastre.

Pentru glodul acesta bun au lucrat tinerii raio
nului Nicolae Bălcescu.

întorc privirea de pe masa tncărcată cu minu- 
năfii spre peretele încadrat de ploscufe romtnești. 
Aceleași ca și acolo, In inima munților, pe vlrfui 
Găina, Arse cu fierul, cioplite sau colorate, se vor 
împrăștia tn lume duetnd cu ele minunatele noastre 
motive naționale,

— Privește copertele acestea de cărfi.
O bucată de plnză. Două plicuri de pînză lipite 

unul de altul. Dar căutafi de găsi/i tn altă parte 
o fesătură națională mai perfectă t

— Sînt făcute de elevi. Privește, continuă to
varășa Opriță,

Semne de cărfi. abajururi, coperți... Au lucrat la 
ele elevi aproape ai tuturor școlilor din raion. E- 
videnfiază insă Școala medie nr. 19 „Ion Creanga" 
școlile nr. 97, 9S... Aici s-a muncit cu multă dra
goste și pricepere.

Curios. Privesc coiful acesta cu adevărate opere 
de artă populară, privesc fața puțin obosită a to
varășei Oprifă și fără să vreau tmi revine în 
minte scena tn care am cunoscut-o cu ani In urmă. 
Ere. secretară a organizației U.T.M. de lu Indus
tria Bumbacului A Am căutat-o atunci in toată u- 
zina și tn sfîrșit am găsit-o in atelierul desenato
rilor de noi modele. Se lupta pentru promovarea 
unor modele inspirate din motive naționale. Se 
certa, argumenta... Acum am lntilnit-o din nou, ca 
secretară a comitetului raional, in această expozi
ție cu daruri pentru Festival.
, Să fie oare o intimplare?!
t. — îmi place firul de borangic.

Am plecat capul intimidat de roșeafa din obrajii 
secretarei. .

I. PETRl^



La un cămin
stnde

Aici se pare că seara vine mai 
devreme. Luminile se aprind tim. 
puriu. Razele scinteiază peste con
turul buchiilor. Rar vezi trecători 
care să nu-și arunce privirea mă
car in treacăt spre Căminul „23 
August" al Universității „C. I. 
Parhon“ din București. Viața că
minului parcă respiră prin geamu
rile puternic luminate. Studenții 
citesc, ascultă muzică, privesc 
parcul din țața căminului, rid, 
glumesc...

înainte de rămas bun
„Veteranii" căminului sînt mai 

ocupați decît ceilalți. La ferestre
le lor luminile stau aprinse pînă 
spre albăstriul dimineților. Iși 
sintetizează materialul cules — 
rod al multor luni de studiu — 
pentru lucrările de stat. Unii au 
terminat și redactarea. Ba, Pleșa 
Romulus — exigent cu sine în
suși — lucrează chiar la a doua 
redactare. Pleșa este student în 
anul V al Facultății de Filosof ie, 
secția ziaristică. El tratează în 
lucrarea sa problemele valorifică
rii moștenirii culturale oglindite 
în „Gazeta literară". Colegul său, 
Buțoi Gh., și-a închinat lucrarea 
de stat activității de publicist a 
regretatului său decan, Al. C. 
Constantinescu, vechi ziarist anti
fascist.

Cîți absolvenți atltea probleme 
interesante, atltea lucrări de stat. 
Muncă uriașă de strlngere a ma
terialului de documentare, de sin
tetizare. Sînt ultimele zile înainte 
de rămas bun.

Alo, vorbește Sofia I
înainte de prima sesiune, C. 

Ghindeanu primise o telegramă 
din Sofia: „Sosesc miine, Ghe- 
nadi". A doua zi Ghenadi se tn- 
tîlni cu prietenul pe care nu-l cu
noștea decît prin corespondență 
și fotografii. Cei doi studenți se 
cunoscuseră prin intermediul re
vistei „Tineretul lumii".

Astăzi locuiesc in aceeași ca
meră. Merg împreună la cursuri, 
studiază împreună, vizitează 
ne și cutreieră împrejurimile 
pitalei.

Coincidență
într-o cameră, un grup de 

denți de la Biologie discutau 
foarte aprins, încerctnd să ajun
gă la un punct de vedere comun 
Ceea ce îi interesa era definiția 
legii.

Aproape în același timp, într-o 
altă cameră, asistentul de isto
rie a mișcării muncitorești, Gh. 
Nedelea se adresa unui coleg:

— Ce zici? Noi locuim aici, 
dar n-am văzut niciodată un stu
dent venind să ne întrebe ceva 
ce n-a înțeles, să discute cu noi 
anumite probleme de filozofie, 
politică...

Mi-aduc aminte că de multe 
ori am fost întrebat la ce cameră 
locuiesc, dar...

Ce bine ar fi să-șl amintească 
studenții că au un ajutor prețios 
alături de ei.

Un caree ți un făraț 
de... chibrituri

uzi- 
Ca-

stu-

Stătea biata femeie în mijlocul 
camerei și se mira. In fața ei — 
o grămadă de chibrituri arse. Ve-

Conferinjâ
Societatea pentru răspîndirea 

științei și culturii anunță că 
miercuri la ora 19 va avea loc în 
sala Bibliotecii Centrale Univer
sitare din Calea Victoriei 88, con
ferința „Ce știm noi despre polio
mielită 
ei“ pe 
Albert Kukowka din R. D. Ger
mană.

și cum luptăm împotriva 
care o va tine prof, dr

Nocturnă,

CONCURSUL TINERILOR ACTORI Corespondenții ne scriu

O mare bucurie

nise să facă curățenie și le-a gă
sit împrăștiate prin toată camera. 
Un făraș în camera 53, altul in 
camera 48... De unde or fi chibri
turile astea? Chibriturile erau fo
losite la poker de studenții Renea 
Eugen, Mirescu Cornel, Tănăsescu 
Cristea, Dănișor Nicolae. Iată dar 
marea enigmă pe care n-o putea 
dezlega femeia de serviciu. Dar 
nu trebuie condamnată. De unde 
să știe ea că pokerui și-a găsit 
adepți printre studenții de la Chi
mie, care au înlocuit banii cu chi
briturile, pentru a nu fi desco- 
periți.

N-ar fi de mirare dacă rolurile 
figurilor din „carte" s-ar schimba 
și ar arăta astfel: oprobiul cole
gilor, pierderea bursei, repetenție.

Se apropie miezul nopții. Din 
cind în ctnd trece cite un tram
vai. La poarta căminului stau cîți
va studenți. Vin de la operă, de 
la dans sau de la plimbare. Poar
ta e închisă. Pe unde să pătrundă 
ei ? La un geam de la portar mai 
licărește încă lumina. Studentul 
Stan Tudor se apropie și ciocă
nește discret. Nu răspunde ni
meni! încă un geam e luminat.

e geamul salvator. Cineva li 
chide. Și Stan Tudor. Iacob 
gil și alții pătrund pe geam ca la 
ei acasă. Și ce noroc că aici vine 
seara mai devreme și burtiniZe se 
sting mai Hrziu—

des- 
Vir-

L LUCOMAȘ

Pentru încetarea experimentării 
armelor termo-nucleare

3-

Muncitorii, tehnicienii și func
ționarii Gării de Nord-București, 
în cadrul unei adunări ținute 
marți după lăsarea lucrului, au 
înfierat energic ultimele mane
vre ale cercurilor ostile păcii și 
au cerut încetarea experimen
tării armelor termo-nucleare.

Pentru cei mai mulți din
cești muncitori și funcționari, este 
încă vie amintirea distrugerilor 
pe care în timpul războiului hit- 
lerist le-a suferit Gara de Nord, 
amintirea tovarășilor lor de mun
că uciși de bombardamentele a- 
eriene îndreptate asupra acestui 
obiectiv și a cartierelor înveci
nate, locuite de ceferiști.

In cadrul adunării juristul 
Grigore Geamănu. membru aii 
Comitetului Național pentru A- 
părarea Păcii din R.P.R., a fă
cut o expunere în care a arătat 
că S.U.A și Anglia nu vor să 
tină seama de dorința popoare
lor din lumea întreagă și merg 
pe linia continuării experiențe
lor cu arme atomice. Vorbitorul 
a subliniat că tot mai multi oa
meni din lume iau atitudine ho-

tărîtă pentru a face să eșueze pla- 
nurile războinice ale dușmanilor 
omenirii pentru a impune inter
zicerea experiențelor cu arme 
atomice și cu hidrogen.

Expunerea a fost ascultată cu 
deosebit interes. Printre cei care 
au luat cuvîntul dintre partici
pant, a fost și tehniciană Sma- 
ran-da Ionescu. Ea a spus intre 
altele: „Ne ridicăm împotriva 
cercurilor imperialiste care pre
gătesc războiul atomic. Nu mai 
vrem ca seara, cînd venim de 
la lucru, să ne plecăm capul pe 
leagănul copiilor noștri cu tea
ma că mîine ar putea izbucni 
un nou război nimicitor44.

„Cerem să se dezvolte în toată 
lumea experiențele pentru folo
sirea energiei atomice în scopuri 
pașnice, iar nu experiențe ca ace
lea care au avut loc de curînd 
în Oceanul Pacific, pentru a în
cerca puterea distrugătoare a 
bombelor termo-nucleare, în ve
derea agresiunii asupra popoare
lor iubitoare de pace** — a spus 
funcționarul I. Antofi de la Di
recția mișcării.

Accidente de circulație
Din nou alcoolul , ba

laurul verde** a făcut 
victime. De astă data, 
autor și totodată una 
dintre victime, este 
șoferul Ion Dumitrescu 
din București. in servi
ciul BR^-R.

Aburind de băutură 
In timpul serviciului. 
Ion Dumitrescu a cir
culat in stare de ebrie
tate cu mașina 50.926 
B-. provocind un grav 
accident de circulația, 
soldat cu două victime 
care se află internate 
in spital. Mașina a ,ost 
complect deteriorată. 
Dar să dăm mai b.ne 
cuvîntul faptelor.

Șoseaua Băneasa — 
orele 21, în dreptul imo
bilului cu numărul 24, 
staționa regulamentar 
un camion. Din spre 
Snagov, se apropia in 
viteză cu farurile aprin
se, turismul „Skodaf* 
50.926 B, în cabină a- 
lături de șoferul Ion 
Dumitrescu se afla și 
Lixandra Rotaru tn 
virstă de 26 de ani. os
pătăriță la un bufet din 
Capitală. Tovărășie le 
ținea o bogată orovizie

de sticle cu băuturi al
coolice — In parte go- 
UU. Șoferul, in loc să 
meargă cu moși na ia 
garau! instituției. fiind 
teșii din serviciu, s-a 
inarepeat spre

de curînd am fast mar
torii unlu grav accident 
de circulație trecui 
in piața M. Eminescu.

Mașina cu nr. 2100
B.. « Institut* 
Cercetai

de
I

Ctr 
exces

’id e
1 a ixer- 

asupradui cont 
cor^tuceri: 
șoseaua Bdneasa. ion 
Dumit'escu <-a anga
jat tntr-o discuție cu 
partenera sa și In drep- 
tu; imebi uliu nr. M. a 
intrat din piM in spa
tele canLOnuiui 2SI31 
B. care staț ana oco'.o.

tat x o d stan d ie 5 
metri ji aruncat a ,an{. 
iar Shod.fa a dscenît 
„armonica-, Tn stere 
g'ond. șofemj Ion Du- 
mitre seu și L xand-a 
Rotaru au fost duși la 
spital. Se pare cd Li
xandra Rotaru rdmi- 
ne desfigurată in urma 
aceste: o..mbdrL

Spuneam ia inceputui 
relatării noastre, câ al
coolul a fdeut nă vic
time. într-adevăr, abia

Scenă din piesa „Csapor es Tunde44 de M. Vorosmarty prezentată 
in cadrul Concursului de tineri actori de la Teatrul Secuiesc de 
Stat din Tg. Mureș.

— Au sosit T2, au sosit T2 !... 
Această veste a pătruns ca ful
gerul prin toate clasele și cori
doarele Școlii de cinematografie 
din Craiova. Elevii din anii I 
și II comentau cu aprindere ves
tea, alții făureau planuri de ac
tivitate, alții însă, mai neîncre
zători, s-au dus la profesorul lor. 
Victor Radu, să afle amănunte.

Conducerea școlii, pentru o mai 
bună pregătire și specializare a 
cadrelor și-a dat tot interesul 
pentru a aduce două aparate de 
proiecție rominești tip Tehnocin 2. 
Acest eveniment a entuziasmat 
întreaga școală. Curiozitatea îi 
făcea pe elevi să vină lîngă apa
rate să pună mina pe ele, să le 
pătrundă tainele.

Elevii din anul II mai ales, se 
străduiau să-și pună la punct cu
noștințele teoretice, pentru a pu
tea mînui cu pricepere noile apa
rate.

Coman Ion, Toană Gh., Duțică

Ion, Iliescu Ionel și alții au avut 
chiar cinstea să participe sub în
drumarea profesorului Victor 
Radu la lucrările de instalare și r 
montare a celor două aparate. 
Atelierul de proiecție al școlii a 
căpătat o altă înfățișare. Es'.e 
mai bogat în aparatură. Are a- 
cum două ecrane. Pe unul lucrea
ză cele două aparate Tehnocin 2.

Activitatea școlară a 
devenit acum intensă, 
resantă.

Pentru executarea în 
mai scurt a operațiilor

elevilor a 
mai inte-

timp cît ■** 
__ _____ _ _r_.., . ce se cer 
la un aparat de proiecție, iov ară- < 
șui profesor cronometrează timpul 
execuțiilor și anunță greșelile fă
cute de elev.

Se apropie sfîrșitul anului șco
lar. vin examenele. Elevii se pre
gătesc temeinic. In curînd 0 nouă 
promoție de tehnicieni cinemato
grafici își va începe munca.

RADU DUMITRAȘCU 
elev

Foto: D. F DUMITRU
Concurs interesant

Un oraș
A

însemnări laconice
pe marginea unor fragmente

Să-mi fie iertat laconismul a- 
cestor notații, dar în el nu tre
buie căutate rezerve cu pri
vire la calitatea fragmentelor ofe
rite de tinerii teatrelor din Ploești, 
Brăila și Bacău, ci doar modesta 
intenție de a consemna fugar cî- 
teva impresii lăsate de acest spec
tacol. Pentru că, în general, după 
amiaza de concurs rezervată a- 
cestor teatre, chiar dacă nu ne-a 
adus revelații, a fost mulțumi
toare, prilejuindu-ne cîteva reflec
ții pozitive mai ales cu privire 
la calitățile actoricești ale 
tineri.

Vom începe totuși prin 
preria cadrul scenografic al 
tacoiului ploeștean „O mie de 
ani* de Fr. Karinthy pentru, că 
în mulțimea decorurilor din per
dele așa zis stilizate, dar în fond 
simplificate pînă la simplism și a- 
mhilind orice putere de sugestie 
a plasticei spectacolului, acesta 
aducea o notă deosebită, demnă 
de reținut Pictorul Sergiu Singer 
nu s-a temut de excesul de amă- 
3C3te și a creat curtea interioară 
a unor vechi case de periferie, cu 
srrranărate gemulețe, scări și bal- 
cooaye, cu geamlic și rufe la us
cat, ca lăzi goale, mături și gă
leți râvnite, izbutind totuși să 
creeze nu numai o ambianță plas
tică extrem de sugestivă, ci și 
rccTmhtatea unor mișcări in scenă 
r-ieresante. degajate, autentice.

Teatrul din Brăila a montat un 
spectacol de tineret „Tinerețea

unor

a-’ r ‘ 1 4scenografic al spec-

părinților44, cu buna intenție de a 
prilejui afirmarea însușirilor a cît 
mai mulți tineri actori dar, în 
ciuda acestor intenții, s-a remar
cat doar o actriță : Victoria Dinu. 
Avantajată desigur și de text, 
care îi oferă momentele și evolu
ția cea mai dramatică, interpreta 
Natașei a trecut cu firesc scenic, 
dar mai ales cu sinceritate de la 
ingenuitatea senină a primei apa
riții, la tragismul eroic din scena 
închisorii, momentul final avînd 
vibrații autentice. Neparticipantă 
în concurs, Oii Eftimiu merită 
totuși aprecieri laudative pentru 
compoziția creată în rolul bătrî- 
nei intendente, mai ales în pri
mul tablou, cînd a avut o apa
riție de-a dreptul halucinantă. La 
început intimidați și stîngaci, pă- 
rînd că se joacă pe ei înșiși, cei 
doi tineri actori ai teatrului bă
căuan care au concurat în „Ce 
înseamnă să fii onest44 (pe nume 
Ana Cristi și Silviu Stănculescu) 
s-au desmorțit pe măsură ce spec
tacolul înainta, reușind pînă la 
urmă să redea, ea — candoarea 
sprințară, frăgezimea, fantezia a- 
dolescentină a lui Cecily, el — pe 
frivolul, fermecătorul, capriciosul 
și spiritualul Algernon. Subliniem 
în mod special aptitudinile pe 
care Silviu Stănculescu le indică 
Ifără a le valorifica din plin) în 
acest spectacol și care ne îndrep
tățesc să așteptăm mai mult de 
la eL

Casa Universitarilor din Cluj 
a trăit zilele trecute un eveni
ment care a trezit studenților 
multă voie bună, dar care nu i-a 
lipsit nici de emoții. A avut loc 
trecerea în revistă a celor mai 
bune formați: artistice din insti
tutele de invățămint superior din 
Cluj în cinstea celui deal VI-lea 
Festival Mondial 
și Studenților de

Orchestra de 
I.M.F, formată 
soane, i-a purtat 
surilor sovietice, 
obiceiurile poporului iugoslav in 
„Cîntec popular sîrbesc".

Cîntecele populare executate 
de orchestra de muzică populară 
a Casei de cultură din Cluj au 
incintat pe auditori. Soliștii

al Tineretului 
la Moscova, 
mandoline a 
din 18 per- 
pe aripile val- 
le-a vorbit de

Vîrciu Gheorghe, anul II Filolo
gie. Mileș Livia, anul III Științe 
Naturale și Miclăuș Gheorghe 
din anul V Medicină, au cules 
cele mai multe aplauze.

La concurs au mai participat 
și formații corale, precum și “ 
brigăzile artistice de agitație ale1 
I.M.F.

Studenții din Cluj așteaptă a- 
cum cu mare nerăbdare concursul 
pe țară al formațiilor artistice. 
Sînt bucuroși că vor avea prile
jul să arate și colegilor din ce
lelalte centre universitare reali
zările lor pe tărîm artistic.

IOAN POP 
student la Facultatea 

de filologie, Universitatea 
V. Babeș“-Cluj

sport, 
fostu- 
inun-

s-a
un

s
...Aloi... Da?... Care-i situația terenului de 

fotbal ?... înfloritoare 1 /1

CURT

în comuna 
Comani. raionul 
Pitești, exista în 
urmă cu ani un 
teren de 
în locul 
lui teren, 
dat, 
mis 
care e de fapt 
„lotul zooteh
nic" cultivat cu 
lucernă.

(După o co
respondență tri
misă de Mircea 
Tobescu).

S. FAUR

de a pierdut Boldi Ho
rea controlul volznului f 

Fiind sub influence 
bău:urilor alcoolice, șo- 

pe mașina nr, 
- intrai ni r.-

seed aacemB te 

org. Joc de /5 
metri. Din c :eze.
cu care s-a anga ei 
execute virajul, s, nu < 

ș.na . a „.urcat" oe tr-y 
tuar, g retezat un co
pac, a trecut mai depar
te, a retezat ol: copac, 
a făcut un vira/ brusc 
in stingă și după ce a 
traversat va.':n ccraso- 
b’.'.ă din dreapta piețu. 
a intrat intr-un sfîlp de 
fier, susținător al firu
lui aerian.

De multe ori, un pa
har de rin costă dteva 
vieți omenești. Des’gur 
ca nimeni nu prefera 
să facă un astfel de cal
cul pe pielea '.ui, dar a- 
ceiorQ care nu sint încă 
convinși, le recoman
dăm sd viziteze fotote
ca cu probe de 'a Ser- 
vtdui circulației din Mi
liția Capitalei.

Noi agregate de mare productivitate
CocsTactar-j de auțini și uti- 

’jje de b azisa .TeSnofrij” din 
Cluj au Ia—<a: de curînd noi 
ag*tgas< de nare productivitate 
pentru iatrarindmle industriei 
abtnen'are Spre fabricile alimen- 

I tare din tară an fost expediate 
primele prese mecanice de ulei cu 
o capacitate de 3W kg. pe oră. In 
prezent in uzină se experimen
tează agregatul de răcit lapte 
Acest agregat, fabricat pentru 
prima oară :n tară, are o capaci- 

I tate de 2000 litri. In cursul ace- 
I stei luni se va termina și con- 
I strucția primei nășim pentru de
terminarea etastfdtătii tutunului.

I care se va trimite Institutului de 
cercetări alimentare Pentru ace-

1 lași institut se mai construiește 
un uscător cu raze infraroșii pen- 

i tru uscatul legumelor și fructe
lor.

In cursul acestui an uzina
I „Tehnolrig" va mai fabrica pom-
i pe de vid pentru iabricile de con
serve Se va proiecta Și executa

• Colectivul de mecanici din 
Depoul de au’omotoare C. F. R. 
Arad a devenit, datorită rezulta
telor frumoase dobîndite în mun
că, un colectiv fruntaș..

In primul trimestru al anului 
a realizat o economie de 14.526 
kg. motorină, economie din care 
se pot parcurge pe distanța Arad- 
Brad și retur 39 de curse auto
motor.

Up inaszr, 
g/ rețele: e- 
e trtmvai. 
petrecu! iu- 
prc<ape simt- 
l Ion Dumt- 
feru! Boldi 
iot -nășind 
ra. f&â sli
de garat, și 
un gruo de 
restaurantul 

‘ere" Peîre-
ut aproape 

La orele 24. 
ea s-a gindii

lectrica 
Cum s-a 
crurîle? 
iar cu ca 
trescu : 
Fiorea a 
pe care i 
rea șefuli 
a rlecar 
prirtam i 

a 
ce'ea □ 
trei ore. 
Boldi Flc 
că ar fi ămpul să-și 
d-cd amicii acasd. Dar 
in loc să ajungă in car
tierul Griuița Roșie 
unde locuia Vasile Sblr- 
ăog. s-a „oprit* in Pia
ța .M. Eminescu de 
unde a fost transportat 
in stare g'ată la Spi^- 
lui de Urgență. Cum

.'a

M. ZONIS

al tinereții

pe țărmul Dunării bătrîne
Șoseaua sclipește argintie în bă

taia soarelui de primăvară. A ră
mas in urmă Budapesta. Se mai 
zărește doar în depărtare statuia 
de pe muntele Ghelert, antena 
postului de televiziune, și apoi în 
fața ochilor se aștern alte pri
veliști. Doar panglica lată, albăs
trie a Dunării ne mai ține tovără
șie o porțiune de drum. Dispare 
și ea apoi undeva, acoperită de 
verzuiul griului de primăvară, de 
livezile în floare. Ne îndreptăm 
spre Dunapentele. Aici acum șap
te ani nu era nimic decît cîmpia 
pe care pășteau bivolii, mărăcini 
și sălciile ce însoțeau drumul ape
lor Dunării.

Mai sînt cîțiva kilometri pînă să 
ajungem; din depărtare se văd 
profilîndu-se spre cerul limpede al 
dimineții, coșuri înalte de fabri
că. Din ele se înalță fuioare albe 
de fum ce pătează siniliul înălți
milor. Șoseaua coboară acum în 
vale. In față ne apar primele clă
diri ale orașului Dunapentele, cel 
mai tînăr oraș al Ungariei popu
lare. Șiruri lungi de blocuri cu 
3—4 etaje, străzi asfaltate împrej
muite de puteți de arbori, iată pri
mele imagini ce ni le dă orașul. 
Mai tîrziu, colindînd pe străzile-i 
largi, pe aleile înve^ ori prin 
parcul tot atît d' 
cunoaște 
și-a pr1' 
de ’

zidurile mo- 
cocseriei, se

n putut 
'entele 
iștere 
'țiva 

\in- 
r-

o vana verticală pentru maturarea 
smintind, o mașină automată de 
spălat bidoanele de lapte, un valț. 
pentru frămintat brinză și un 
compresor cu două etaje pentru 
minus 50 grade C.

Majoritatea noilor mașini 
agregate proiectate și realizate la 
uzina clujeană „Tehnofrig4* sînt 
fabricate pentru prima dată

• Utemistii și tinerii din or
ganizația U T.M. a sectorului 
conducte, de pe șantierul lami
norului de țevi de la Roman, 
au strîns în cinstea Festivalului 
de la Moscova 10 300 kg. fier 
vechi în valoare de 3.000 lei.

In această acțiune s-au evi
dențiat utemiștii Ichimaș Mihai, 
Aldea Dumitru, Dramă Ion, Ifti- 
mie Ion și alții.

VAS1LE MOȘNEAGU 
turnător

700 m.c., odată cu 
dernei oțelării, ale 
înălțau la mică depărtare zidurile 
locuințelor muncitorești. Și-n zi
lele cînd muncitorii sărbătoreau 
aprinderea primelor focuri la fur
nale, în aceleași zile sute de fa
milii primeau cheile primelor 
apartamente din noul oraș ivit pe 
harta Republicii Populare Ungare.

De atunci a crescut Dunapen
tele, „Copilul Dunării bătrîne". 
cum le place reporterilor unguri

rice sînt porțile intrării principale. 
De aci spre furnale, cuptoare, coc
herii duc alte alei asfaltate că
rora fn zilele cu soare încearcă să 
le facă umbră frunzișul tinerilor 
arbori sădiți de-o parte și alta a 
aleilor. Pe asfaltul acestor alei ră
sunetul pașilor celor ce se îndreap
tă în zori la locurile de muncă n-a 
contenit niciodată. Nici în zilele 
cînd contrarevoluția a vrut să para
lizeze orice muncă în uzinele 
rii. Aici, la Dunapentele, a fost

să-l numească, a crescut mereu, 
devenind un adevărat centru cul
tural și economic. Mai bine de 
4.000 de apartamente, spital mo
dern, o școală medie tehnică, un 
liceu, un hotel ultramodern, casă 
de cultură, cinematograf, zeci de 
magazine și-au cerut pe rînd cu
vîntul la viața tot mai clocotitoare 
a tînărului oraș.

Nu sa stins focul
cuptoarelor...

Drumul din oraș spre uzină tre
ce printr-o pădurice de salcîmi, 
6ădiți odată cu temeliile uzinelor. 
Peste cîțiva ani va fi poate locul 
de recreație cel mai căutat de ti
nerii de aici. La capătul aleii 
care împrejmuiește această pădu-

tot

tineretului comunist, au trimis o 
scrisoare ți o 'delegație de munci
tori la minerii de la Komlo.

Cei de la mine le-au trimis vor
bă că ii vor ajuta, vor spori pro
ducția. Și curînd a început să 
cind la Dunapentele tot mai mult 
cărbune. Producția furnalelor, a 
oțelăriei a început să crească. La 
13 aprilie a început să producă cu 
intreaga-i capacitate și fabrica de 
cocs. în luna trecută cei de la cup
toarele Martin și-au îndeplinit pla
nul cu 104 la sută și au îmbună
tățit calitatea oțelului cu 2,8 la 
sută. Aci s-a atins deja nivelul 
producției din septembrie anul 
trecut.

timpul ordine și liniște. Doar 
oraș a apărut în acele zile un 
divid dubios, pe nume Sandor An- 
draș, venit să agite mai ales tine
retul. Din cei 30.000 locuitori ai 
orașului s-au adunat în juru-i vreo 
150 de indivizi cu trecutul pătat. 
Unul s-a lăudat deschis : „am fost 
locotenent S.S.“... Aceștia au făcut 
gălăgie pe străzile orașului. In uzi
ne însă lucrul nu s-a oprit. Au fu
megat coșurile furnalelor, pe rine a 
curs șuvoiul fontei, iar la oțelăria 
Martin focul cuptoarelor nu s-a 
stins. E drept, producția scăzuse cu 
mult. Nu era cărbune. Cocseria lu
cra numai cu o parte din capaci
tate.

Curînd, după 4 noiembrie, orga
nizațiile P.M.S. Ungar care lua
seră ființă în uzine, comitetele 
sindicale și cele ale organizațiilor

în 
in-

Un .bătrîn' al orașului

de atunci. Știa că asemenea zile 
vor să aducă fasciștii contrarevo
luționari.

După 4 noiembrie, cind la cirma 
țării a venit guvernul revoluționar 
muncitoresc-țărănesc în frunte cu 
toc. lanoș Kadar, cei de la Duna
pentele au pornit la muncă cu toate 
puterile. In orașul și uzinele des
pre care radio „Europa liberă” urla 
că sînt distruse de lupte, începuse 
să clocotească o muncă intensă. 
Printre cei care munceau cu toată 
ardoarea era și tinărul oțelar Hor
vath Laszlo, membru al organiza
ției Tineretului Comunist pe ale 
cărei liste el și-a pus numele prin
tre primii. Odată cu el s-a înscris 
in U.T.C. toată brigada sa. In 
fața cuptorului tinerii au ținut o 
consfătuire. Nu știu despre ce au 
vorbit. N-am fost atunci acolo. 
Poate cifrele următoare o să ne 
facă să înțelegem. In martie, de 
exemplu, cuptorul lor a dat cu 
9025 tone mai mult oțel ca in sep
tembrie...

— Am trăit zile frumoase, zile 
ce au venit să le umbrească, să 
le alunge bandiții fasciști. De ora
șul acesta se leagă toate amintirile 
mele scumpe, de orașul acesta 
mi-am legat viitorul... — îmi spuse 
el.

ION LUCA 
montator

Stafiunile de odihnă 
au început să primească 

oaspeți

La cuptorul Martin nr. 2 lu
crează brigada oțelarului Horvath 
Laszlo. Șeful brigăzii e un tînăr 
brunet, nu prea înalt. Figura-i e 
tare serioasă. De, e șef de briga
dă... Trăsăturile-i însă îi trădează 
tinerețea și voioșia. In zilele ace
lea ctnd rebelii fasciști vroiau să 
tîrască țara în ghiarele imperialis
mului, ctnd teroarea albă cuprin
dea străzile Budapestei și a altor 
orașe din țară, tinărul acesta, de 
22 de ani doar, a fost zi și noapte 
în uzine, la cuptor. Știa că se pe
trec lucruri serioase; auzise în 
oraș urletele derbedeilor, ale oame
nilor fără căpătîi. El n-a muncit 
sub capitaliști, dar nu uitase via
ța părinților săi, copilăria sa tris
tă în casa unui muncitor, mizeria

Se înalță noi schele...
Acolo unde aleea 

uzinei cotește spre 
înalță în aceste zile 
Scheletul metalic al unei uriașe hale 
este ridicat deja. Aci vor fi lami- 
noarele... îmi spune plin de mîn- 
drie F arcaș Ferentz, un tînăr 
muncitor de la prepararea mine
reurilor. Ne ajută sovieticii... con
tinuă el. Despre ajutorul sovietic 
am auzit vorbindu-se mult aici. în 
gară sosesc zilnic vagoane, pe ape
le Dunării plutesc spre Dunapen
tele șlepuri încărcate. Minereu de 
fier, laminate și alte materiale tri
mise din U.R.S.S., asigură uzinelor 
o producție în creștere continuă.

principală a 
cocserie se 
ziduri noi.

Unul din cele mai mari orașe noi din R. P. Ungară este Duna
pentele. In cițlv^i ani, pe malul Dunării a fost ridicată o nouă cita
delă a industriei grele maghiare. In clișeu vedem unul din cartie
rele de locuit ale orașului.

Cei de la Dunapentele, ca fi în
tregul popor maghiar, au primit cu 
bucurie și recunoștință rezultatele 
tratativelor dintre delegațiile gu
vernamentale fi de partid ale R.P. 
Ungare fi U.R.S.S.

„La nevoie se cunoaște adevă
ratul prieten' — spun cei de aici. 
Au vroit să ne rupă de Uniunea 
Sovietică, de țările socialiste fră
țești, dar acest lucru nu se poate 
iniimpla atît timp cit există un 
suflet de muncitor în Ungaria... 
Sîntem recunoscători Armatei So
vietice că ne-a ajutat să infringem 
contrarevoluția, mi-a spus tovară
șul Bemath Istvan, un muncitor 
fruntaș, acum locțiitorul președin
telui comitetului de întreprindere. 
Așa gîndesc cei de la Dunapentele. 
A fost printre ei și cite unul care 
ascultind glasul veninos al „Euro
pei libere" a crezut că în apus e 
raiul pe pămînt și a fugit peste 
hotare. Tobias Antal, de la cocse
rie, a ajuns tocmai în Franța. îna
inte de a pleca, umflîndu-se în 
pene, spunea că se va întoarce cu 
mașină... Și s-a întors într-adevăr... 
cu o singură pereche de pantaloni... 
Și aceia rupți. Gustase plăcerile 
raiului capitalist...

S-o înserat. Ne pregăteam să ne 
înapoiem în oraș. Pe una din por
țile fabricii un afiș mare atrăgea 
atenția: sîmbătă excursie la „Do- 
bogero" organizată de KISZ (Uniu
nea Tineretului Comunist). Pe 
alei s-au aprins de acum lumi
nile. Ele lucesc de-a lungul pădu-

Pe Valea Prahovei își vor petre*'• 
ce concediul în acest an cu 5.700 
rnai mulți oameni ai muncii decît 
în anul trecut. Pentru buna lor 
primire s-au făcut pregătiri din 
timp. La Sinaia, capacitatea sta
țiunii a fost mărita cu 100 de 't 
locuri. Blocul Bucegi a fost re- * 
amenajat și s-au dat în folosință 
trei noi vile spațioase.

In toate casele de odihnă au ; 
fost introduse gaze naturale, iar ; 
numărul băilor a fost mărit. A \ 
fost inaugurat un cinematograf 
modern cu 400 locuri, iar la 
casa de cultură se amenajează o 
sală de dans și o sală de sport. 
Biblioteca a fost îmbogățită cu • 
încă 10.000 de volume.

La Poiana Țapului au fost reno
vate cantinele, s-a amenajat un 
parc în centrul stațiunii și se con
tinuă lucrările de canalizare. In 
acest an vor începe lucrările pen
tru introducerea gazelor naturale. 
S-au luat măsuri pentru a se asi- ? 
gura buna aprovizionare a tutu- i 
ror stațiunilor de odihnă de pe 
Valea Prahovei.

Primii oaspeți au sosit zilele 
trecute și la vilele și sanatoriile 
Ministerului Sănătății și Prevede
rilor Sociale de la Eforie și Te- 
chirghiol. Aceste două stațiuni 
vor găzdui în acest an cu peste 
4.000 mai mulți oameni ai muncii « 
decît în anul trecut, care vor avea ; 
posibilitatea să se trateze împo- ' 
triva afecțiunilor reumatice. In lu. 
nile de vară, la Eforie și Techir- 
ghiol va mai funcționa o colonie 
în corturi — cabane dotate cu in
stalații sanitare și lumină elec
trică, pentru 1.200 de oameni ai 
muncii cărora li se recomandă 
băi reci.

$i în stațiunile balneo-elimate- 
rice din regiunea Oradea s-au fă
cut pregătirile necesare. La Vic
toria s-a amenajat o stație de hi- 
droterapie și se va construi un 
bazin pe o suprafață de peste 
5.000 m.p. Tot în această stațiune 
va funcționa în sezonul de vară 
o tabără de corturi-cabane cu 
instalațiile necesare în care vor 

i putea fi cazate cîte 120 de per*
AUREL MOJA | soane într-o serie.

ricii de sălci mi, pe străzile largi 
ale orașului. Din sălile luxosului 
restaurant „Steaua de aur" răz
bate melodia unui cîntec popular 
cintat cu nostalgie de orchestra de 
țigani. In fața cinematografului, 
situat într-un adevărat palat, e lu
me multă. în capul unei străzi o 
clădire impunătoare: palatul de 
cultură „Bela Bartok". Să intrăm 
o clipă. Nu-i nici un program as
tăzi. De sus de la etaj răzbat sune
tele unei orchestre. E orchestra ti
nerilor din oraș. Repetă.

Pe străzi se plimbă lume multă. 
Cei mai mulți sînt tineri. După o 
zi de muncă e atît de bine să hoi
nărești prin oraș, să te oprești o 
clipă, să privești la noile clădiri, 
să vezi un fdm, să dansezi, să te 
plimbi cu fata iubită I încercarea 
nebunească a contrarevoluției de a 
întoarce din drumul ei Ungaria 
populară a eșuat definitiv. Oame
nii muncii, întregul popor ungar își 
vindecă acum rănile cauzate de 
contrarevoluție. Și luptînd cu greu
tățile, ei redresează economia ță
rii, întăresc continuu puterea popu
lară, continuând opera măreață a 
construcției socialiste în patria lor 
scumpă.

Luminile tînărului oraș de pe 
malurile Dunării au rămas mult în 
urmă. Acum au dispărut cu totul, 
în față se zăresc vilele de pe 
lurile Ghelert și Ianoșegy... 
apropiem de Budapesta.

Mai 1957.
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Ne



totuși
vrem să ne distrăm“

Toată povestea a pornit de la 
in meci de fotbal ce s-a ținut 
a Pietroșița.

Era duminică și echipa de fot- 
>al a Termocentralei Doicești a- 
rea de susținut aici un meci. 
Soarele, drumul frumos ne-a în- 
'eselit pe toți. De aceea se vede 
ă n-am observat că ne făcusem 
ilbi de praf.

Așa că la Pietroșița m-am tre- 
it făcînd încălzirea, alături de 
ucători la scuturatul hainelor, 
ioroc de fluierul arbitrului...

Eu am rămas pe tușă, oamenii 
u intrat pe teren. Scor final : 
—0 pentru Termocentrală. Buni 
ăieți; au jucat frumos, legat, 
ase pe jos, ce să spun : fotbal 
devărat I Numai că... meciul a 
ost pierdut cu 3—0 I Nu credeți ? 
Iu-i nimic, la început nici eu nu 
m crezut. Și totuși, era adevă- 
ui adevărat. 'M-am lămurit abia 
eara cînd mi-a căzut în mină 
irnalul personal al unuia dintre 
ocători. Și să-mi fie iertată 
ldiscreția, mi.am permis să-mi 
otez cîteva aspecte dintr-o ade- 
ărată odisee a tinerilor de la 
loicești :
„1955. ...Reviriment în viața 

portlvă a uzinei. Echipa de tot
al are antrenor. Tovarășul lo- 
escu Mihai, nea Mișu, știe să 
nă Ia punct nu numai scriptele 
mtabilității dar să și vegheze 
ctivitatea fiecăruia dintre noi. 
chipa se mișcă din ce in ce mai 
ine. Avem oare noroc ? Cred că 
u este vorba de așa ceva. Mai 
jrind este vorba de muncă. Se 
are că la noi a Început să se 
>ace fotbal. N-am suferit pînă 
cum nici o tnfrlngere I
...Jucăm in regiune. Nea Mișu 

ste un om minunat. Băieții nu 
ic economii de energie. în fie- 
ire după-masă sintem pe Cioroi 
ișa Se numește cîmpul pe care 
e antrenăm). Și o veste bună: 
om avea in curind un adevărat 
ren sportiv. Există banii și pro- 
isiunea conducerii Termocentra- 
i. Noi am hotărit să muncim 
oluntar...
...Mîine avem meci la Nehoiu. 
ăieții s-au dus la culcare. Cîști- 
ăm ?
...Am jucat la Nehoiu. Nici 

u-mi vine să scriu ; am mîncat 
itaie cu 10—0! Șl cind te gin
ești cit am muncit. Mai bine nu 
lecam... De altfel bănuisem ce 
: va intimpla. Conducerea uzi- 
si nu a dat voie ca cei din tură 
i fie inlocuiți, și am plecat în 
luă oameni. Era evident că nu 

cîștiga.
...Treburile merg prost de tot. 

zi am plecat la meci flăminzi. 
•am avut timp să mincăm 
ici n-am avut bani la 
at iarăși bătaie. In 
mp...
1956. ...Nea Miștim mai Vrea 

i stea, a zis că pleacă de la 
>i. Conducerea ii face mizerie 
Indcă cere sprijin pentru echipă, 
e altfel nici sindicatul nu ne 
i ajutor. Despre comitetul U.T.M. 
t mai vorbesc. Secretarul nos-

Și 
noi. Am 

ultimul

»

?

>

(Din jurnalul unui tînăr 
de la termocentrala Doicești)

tru Tudor Ion numai gura de el. 
Vorbește la ședințe de te asur
zește. Și după ședință... Ia-I de 
unde nu-i. Are mereu de lucru... 
la Pucioasa.

...Am retrogradat din campio
natul regional. A plecat și nea 
Mișu. Adio sport. Despre stadion 
nu se mai vorbește nimic. Au 
înmormîntat promisiunile. Ceva 
tot am auzit: bani au fost, dar 
dacă nu s-au folosit i-am pierdut. 
Am rămas cu iluzia unui teren. 
Pînă atunci... tot pe Cioroi. Vai 
de picioarele noastre...

...Am închis capitolul fotbal. 
Tovarășul inginer șef Kraft Mișu 
ne.a spus-o clar: ,,Uzina nu-i fa
brică de marmeladă, s-o închizi 
la 3 și să pleci la sport. Uzina 
trebuie să meargă! Cred și eu. 
Trebuie să meargă ! Și în fond 
ce-ar fi daca ne-am transforma 
și noi în mașini ? Să meargă.- 
Dar noi, noi altceva decît uzina 
n-avem dreptul ? Cînd eram în 
campionatul regional, adjunctul 
inginerului șef, tov. Cureiaru A- 
lexandru, propusese să ne des
ființeze echipa. Ce idee... Și cînd 
te gîndești că amîndoi sînt la fel 
de tineri ca și noi. De altfel sîn
tem toți tineri în uzină: și ingi
nerii și muncitorii, 
tr-un singur 
noi vrem să 
distrăm, iar 
amestece cu 
ghimpi ?

1957. ...A cui e vina ? Desigur 
că numai a noastră. Secretarul 
U.T.M. este vorbă lungă. Tot el 
ne-a îngropat și echipa de volei. 
Astă vară. în 1956, ajunsesem la 
volei în finala Spartachiadei pe 
raion. Am pierdut meciul cu o 
echipă din Pucioasa datorită ar
bitrului. Președintele C.C.F.S. al 
raionului, care era prezent, ne-a 
sfătuit să facem contestație. Am 
făcut-o. Tudor și-a luat angaja
mentul că va rezolva totul. Și a 
rezolvat... La finală, pe regiune, 
a plecat tot echipa cea mai slabă 
Cînd l-am întrebat, secretarul a 
spus: „Nu-i nimic. A zis tova
rășul director că să se ducă ăla 
de la Pucioasa. Noi și așa nu 
putem scoate oamenii din tura44 
Știți vorba cu fabrica de mar
melada...

...Anul acesta am avut iarăși 
un vis. Se făcea că la o ședință 
tovarășul director și inginerul șef 
ne-au promis iarăși stadion, pis
tă, teren,... ce vis frumos... Noroc 
că m-am deșteptat la timp. Du
minică o să jucam fotbal și echi
pamentul e murdar. Să-1 iau !â 
spălat. Ce-or fi făcînd ceilalți ? 
Mie mi-1 spală nevasta, dar 
Ce vis frumos.

...Aseară am terminat cu 
cutul. Ne-am adunat într-o 
meră $1 am ales comitetul

---. -«i
Numai prin- 

lucru ne deosebim : 
facem sport, să ne 
dînșii nu vor să se 
noi. Oare om avea

conducere al colectivului sportiv. 
Secretarul nici nu știe. Mai bine 
nici să nu afle.

...Azi am avut meci la Pietro- 
șița. Am clștigat cu 3—0. A 
mers bine echipa. Am pierdut 
insă tot cu 3—0. Nu erau oame
nii legitimați. Pierdem mereu me. 
ciuri ciștigate. E și normal. Bă
ieții au plecat la alte colective 
dornici să facă sport, iar acum 
cind avem din nou echipă nu 
sint legitimați. Și totuși sin- 
tem oameni cu noroc. Avem no
roc cu carul. Toți se îngrijesc de 
noi. In magazie avem instrumen
te pentru o orchestră întreagă. Le 
ține sindicatul bine, să nu se 
strice cumva. Aveam odată șl 
noi, organizația U.T.M., orchestră 
de muzicuțe. Oare unde or ti 
muzicuțele ? Le primisem cadou. 
Dar ce n-am avut! Am avut 
echipă artistică de agitație, cor. 
dansuri, teatru, tot ce vrei I S-au 
dus toate. Vorba lui Creangă 
“pe apa sîmbetii" iar noi am ră
mas cu.,, amintirea. Parcă acum 
ar vrea să se retacă echipa ar
tistică. Oamenii vor. Poate-i tot 
un vis. Să nu credeți că greșesc 
cumva. Tovarășa Maria Jipescu 
ne promitea marea cu sarea. De 
cînd am ales-o însă în comitetul 
de întreprindere a uitat de toate. 
N-a călcat măcar o dată în bi
bliotecă. Oamenii cer cărți noi, 
dar de unde să le dai dacă nu-s ? 
Așa că de ce să vină ? E și un 
pian la bibliotecă, dar e dezacor
dat. Și sint oameni care știu să 
cînte, iar dintre noi cîți n-am 
vrea să-i ascultăm... Avem și te
levizor, cumpărat din banii noș
tri. Stă în magazie fiindcă... s-a 
stricat. Și cum am fi vrut să ve
dem campionatele de gimnastică. 
Iarăși visez. Parcă-I aud pe tova
rășul inginer șef: „Nu sîntem 
fabrică de marmeladă !“ La noap
te o să mă gîndesc totuși serios 
la cuvintele acestea. Poate are 
dreptate. Inginerul șef este totuși 
un om foarte bun și foarte mun
citor. Eu personal îl iubesc. Dar 
sînf tînăr și parcă în afară de 
muncă mai vreau să mă și dis
trez. La aceasta o să mă mai 
gîndesc... Acum e cinci șl la șase 
avem antrenament. Cred că ați 
ghicit unde: desigur... tot pe Cio- 
roi 1“

C. ALCAR

lor...

tre- 
ca- 
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Acum o lună-ascuțitor
In prezent - curelar
Pe post de...
(Urmare din pag. l-a)

irului Nlcolae Duri la un alt 
c de muncă pentru faptul că nu 
fost de acord cu această prac- 
:ă.

tinichigiu
Iă ? Fără Îndoială că maiștrii. Și 
maiștrii utemiști au în primul 
rind datoria să se ocupe de res
tul tinerilor.

In încheiere

>tbal sub diferite forme au
Și

La Școala de fete de 7 ani nr 26 din Capitală s-a pregătit un 
interesant recital . Mihail Eminescu". Studenta Carmen Găină, 
repetă cu eleva Mihaela Preda din cl. Vl-a, care va interpreta 
rolul lui Eminescu în poezia „Luceafărul"

Manifestări
Cu prilejul Decadei culturii 

R.S.F.S.R., marți au avut loc în 
Capitală, numeroase manifestări 
cultural-artistice.

La Casa prieteniei romtno-so- 
vietice, tov. ing. Popa Gherasim, 
ministrul Industriei Grele, a ținut 
conferința intitulată : „Prin ma
rile centre industriale din 
R.S.F.S.R.".

Despre „Tradițiile progresiste 
ale literaturii ruse" a vorbit în 
sala Clubului Sindicatului lucră
torilor din învățămtnt, 
univ. Tatiana Nicolescu.

La Casa de cultură MJU. a 
avut loc o gaia de filme în ca
drul căreia au fost prezentate fil
mele „Aventurile lui Artiomka" și 
„înălțimi"

Teatrul Municipal a prezentat 
marți seara în cadrul Decadei 
culturii R.S.F.S.R. premiera pie-

conf.

în Capitala
sei „Căsuța de la margineasei „căsuță de Ia marginea ora
șului" de A. Arbuzov. în regia 
lui Paul Sava.

★
E. I. Afanasenko, ministrul In- 

vățămintului al R.S.F.S.R., con
ducătorul delegației oamenilor de 
cultură din R.S.F.S.R., a vorbit 
marți seara la postul televiziunii 
romîne.

Adresîndu-se oamenilor muncii 
din R.P.R., E. I. Afanasenko le-a 
transmis salutul oamenilor muncii 
din R.S.F.S.R. și urarea de noi 
succese în construcția socialis
mului.

Vorbitorul a împărtășit apoi 
impresiile culese în timpul vizi
telor făcute în țara noastră și 
și-a exprimat convingerea că prie
tenia dintre popoarele sovietic și 
romîn în lupta pentru socialism 
și pace, se va dezvolta necontenit.

Vizite prietenești
Marți dimineața, membrii dele

gației oamenilor de cultură din 
R.S.F.S.R., în frunte cu E. I. 
Afanasenko, ministrul Invățămîn- 
tului din R.S.F.S.R., care se află 
în vizită în țara noastră cu pri
lejul Decadei culturii R.S.F.S.R., 
au sosit Ia Constanța. Pe aero-

Lucrările Seminarului international 
în problemele educației aduiților

In dimineața zilei de marți au 
continuat la Sinaia lucrările Se
minarului internațional în proble
mele educației aduiților în Euro
pa. După ce participantii la se
minar au lucrat în cadrul grupe
lor, dr. A. Khoshkish directorul 
educației al Federației Mondiale 
a Asociațiilor pentru Națiunile U- 
nite, a făcut o amplă expunere a- 
supra activității federației în do
meniul educației aduiților.

Vorbitorul a scos în evidență 
rolul Asociațiilor Naționale pen
tru Națiunile Unite în informa
rea opiniei publice asupra activi
tății O.N.U. și a instituțiilor sale 
specializate.

In cursul după-amiezii au con
tinuat lucrările în grupe.

In ședința plenară, care a a-

vut loc tot în cursul după-amiezii, 
dr. Robert Smith, secretar gene
ral ad-interim al Federației Mon
diale a Asociațiilor pentru Na
țiunile Unite a adus participant- 
lor la cunoștință încetarea din 
viață a prof. A. M. Pankratova, 
vicepreședinte al Federației Mon
diale a Asociațiilor pentru Nați
unile Unite și președinte al Aso
ciației pentru Națiunile Unite din 
Uniunea Sovietică și a prof. dr. 
Gilbert Murray, președintele A- 
sociației pentru Națiunile Unite 
din Marea Britanie.

Participanții îa 
păstrat un minut de 
în memoria celor doi

Seara participanții 
au asistat la prezentarea 
filme romînești de scurt metraj.

port, oaspeții sovietici au fost 
timpinați de reprezentanți 
A.R.L.U.S.-ului, de activiști 
partid și de stat, precum și de 
numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile ora
șului.

In cursul dimineții, 
delegației de _____1
din R.S.F.S.R. au vizitat stațiunea 
balneară Vasile Roaită, după care 
au făcut o vizită oficială la comi
tetul executiv al sfatului popular 
orășenesc unde s-au interesat în
deaproape de istoricul și dezvol
tarea orașului. Oaspeții au vizitat 
apoi portul Constanta.

Membrii delegației au vizitat 
de asemenea stațiunea balneară 
Mamaia și stațiunea experimen
tală viticolă Murfatlar, după care 
s-au înapoiat pe calea aerului in 
Capitală.

în- 
ai 
de

membrii
oameni de cultură

CciaEMATHGHAH;

seminar au 
reculegere 

dispăruți, 
la seminar 

unor

O problemă larg dezbătută la 
insfătuire a fost aceea a mo- 
ilui cum sint sprijiniți tinerii 
-și ridice calificarea profesio- 
ilă, pentru a-și organiza mai 
meinic locul de muncă, pentru 
invăfa să minuiască cu pricepe- 
mașinile. Tinerii au criticat 

ptul că în fabrica lor nu există 
ci o formă organizată de caii- 
rare. Ei sint instruiți sporadic 

locui de muncă, sint ajutați 
: cei mai virstnici să dezlege 
inele meseriei. Acest lucru insă 
i-i suficient. Multi tineri văd 
ntru prima dată o fabrică și de 
eea au nevoie de o îndrumare 
ai atentă.
Unii maiștri, printre care se a- 
i tov. Gh Voicu și utemistul 
rgil Gîrlea, consideră că aju- 
rul ce trebuie să-l dea tinerilor 
ntru a-i învăța să muncească 
ai bine este acela de a-i muta 
: la un loc de muncă la altul, 
! la o muncă mai calificată la 
ia necalificată. Vorbitorii au dat 
stule exemple. Utemistul Va
le Bucurescu, circularist, a fost 
utat la montaj, 
st de asemenea 
. de circularist, 
astă meserie a 
recială. In locul 
să... un nepot 
irgll Gîrlea. Tînărul Pătru Ni- 
lae aproape că nici nu mai știe 
ide lucrează. In ultima vreme 
schimbat vreo trei locuri de 

uncă. A lucrat o lună la ascu- 
torie. Acum lucrează 
s In locul altuia, iar 
si i-a spus că va ti 
ist de... tinichigiu.
Se joacă aici un fel

i posturile, afară de altul despre 
re vom vorbi în încheiere.
Deși nu există nici un curs de 
lificare, mulți tineri sint învi- 
îiți că nu vor să-și ridice pregă- 
ea profesională. Maistrul ute- 
ist Ștefan Truță și-a manifestat. 
I prilejul consfătuirii, nemulțu- 
irea că „tinerii nu corespund pe 
cui de muncă unde sint puși" 

în această situație e și „not
ai" să fie mutaji de colo-colo. 
Admitem că tinerii sint slab 
ilificaji. Cine trebuie să-i ajute 
-și ridice pregătirea profesiona-

Pătru C. Ion a 
mutat din mun- 
deși pentru a- 

urmat o școală 
lui a fost adus 
al maistrului

la curelă- 
șeful sec- 
plătit pe

de fotbal

Participantii la consfătuire 
scos Ia iveală și au criticat 
alte stări de lucruri nejuste de la 
U.I.L. Stîlpeni. Ei au salutat fap
tul că comitetul organizației de 
bază U.T.M. și-a propus să ana
lizeze modul cum sint respectate 
drepturile legale ale tinerilor și 
și-au exprimat convingerea că în 
viitor organizația se va ocupa 
mai mult decît pînă acum de edu
cația tinerilor, de rezolvarea pro
blemelor vieții de tineret.

Totodată, tinerii și-au exprimat 
părerea de rău că la această 
consfătuire la care au discutat 
despre probleme atit de impor
tante din viața lor, conducerea 
Întreprinderii n-a participat. Deși 
tovarășul director Aurel Ștefă- 
nescu a fost invitat, dînsul avea 
de rezolvat probleme mai impor
tante : se antrena la fotbal.

Ing. N. GHEORGHIU, 
adjunct al ministrului 

Industriei Grele, 
membru în Consiliul 
Central al A.S.I T.

(Urmare din pag. l-a)

nomia energetică, să organizeze 
consfătuiri și conferințe privind 
problemele economice, cărora în 
viitor trebuie să li se acorde o 
importanță deosebită.

— După cîte știu, însuși dvs. 
sînteți inovator. Ați realizat insta
lația pentru fabricarea stîlpilor de 
beton armat centrifugat. Ce cre
deți că trebuie să facă A.S.I.T. 
în legătură cu organizarea activi
tății de inovații și invenții ?

— In anii din urmă Asocia
ția a sprijinit pe muncitori și teh
nicieni în rezolvarea și aplicarea 
propunerilor de inovații. Cifrele 
care se pot da aici sînt impună
toare. Din acest punct de vedere 
aș vrea să spun numai unul. Cred 
că A.S.I.T. trebuie să creeze un 
spirit serios în legătură cu inova
țiile, să îndrume pe inovatori și 
in special pe cei tineri pe linia 
unor inovații serioase, profunde,

Tov. Virgil Trofin, prim secretar al C.C. al U.T.M., 
s-a înapoiat în Capitală

Marți dimineața s-a înapoiat In din R.P.R. care a participat la
Capitală tov. Virgil Trofin, prim Congresul ............ “*
secretar al C.C. al U.T.M., con
ducătorul delegației tineretului

Uniunii
Comunist Chinez.

Tineretului

(Agerpres)

INFOR
Intre 27—31 mal se desfășoară 

la Geneva lucrările celei de-a 
5-a sesiuni a grupului de lucru 
pentru mecanizarea agriculturii 
din cadrul Comitetului probleme
lor agricole al C.E.E. (Consiliul 
Economic pentru Europa).

Din partea țării noastre parti
cipă ing. Petre Moldovan, mem
bru al colegiului Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii, și prof, 
ing. Gheorghe Cristeii, directorul

MATH
Institutului 
mecanizarea 
culturii.

de cercetări pentru 
și electrificarea agri-

*
în ziua de 28 mai a avut loc 

la schela Tirgoviște festivitatea 
tnminării titlului „Evidențiat 1“ 
și a premiului de 500.000 lei a- 
cordate de Consiliul de Miniștri 
colectivului schelei pentru reali
zările obținute in anul 1956.

despre al II-lea 
Congres al A.S.I.T.

creatoare, care într-adevăr să con. 
tribuie la ridicarea productivității 
muncii. De asemenea trebuie îm
bunătățită în viitor activitatea de 
generalizare practică a propune
rilor de inovajii și perfecționărilor 
tehnice care dau rezultate bune în 
exploatare.

— Ce așteptați de la cel de-al 
II-lea Congres A.S.I.T. ?

— Congresul A.S.I.T. trebuie să 
constituie ocazia cea mai potri
vită în care inginerii și tehnicie
nii să participe în mod direct la 
stabilirea celor mai bune căi pen
tru îndeplinirea sarcinilor hotă- 
rîte de Congresul al II-lea al 
P.M.R. El trebuie să constituie 
un imbold pentru dezvoltarea ge
nerală a tehnicii în țara noastră 
și prin aceasta pentru dezvoltarea 
sectorului industrial și a agricul
turii noastre. In domeniul ener
getic Congresul A.S.I.T. va tre
bui să contribuie eficace la re
zolvarea problemelor care se pun 
cu privire la folosirea rat onaiă a

potențialului nostru energetic. In 
această direație sint de analiza*, 
problemele legate de îmbunătăți
rea raportului dintre puterile in
stalate in centralele electrice, pro
blemele legate de lărgirea termo- 
ficării industriale și introducerea 
termoficării urbane. Alte proble
me importante sînt legate de ex
tinderea automatizărilor și îmbu
nătățirea exploatării instalațiilor.

— Insfîrșit, tovarășe ministru, 
ce doriți să spuneți tinerilor in
gineri și tehnicieni cu prilejul 
Congresului ?

— Un singur lucru : Doresc ti
nerilor ingineri să depună toată 
străduința pentru a-și ridica ni
velul tehnic. Ori unde lucrează, în 
exploatare sau construcții, tînă
rul inginer trebuie să găsească 
cîteva ore pe care să le dedice 
studiului. „In permanență la cu
rent cu ultimele realizări ale teh
nicii moderne" — aceasta trebuie 
să fie lozinca fiecărui tînăr ingi
ner și tehnician.

PATRIA, BUCUREȘTI. I .MAI, 
ALEX POPOV - Dragoste de 
mamă ; REPUBLICA. I C. FRi 
.MU, GH. DOJA. LIBERTĂȚII - 
Cronica amanților săraci; MAGHERU.

1 ELENA PAVEL, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE. MOȘILOR - Fiica mea 
trăiește la Viena; V. ALECSANDRL 
DOINA, MUNCA — Oameni fără im
portanță; LUMINA, VOLGA, AUREL 
VLAICU — Dispărut fără urmă: CEN. 
TRAL. M. EMINESCU. G. COȘ BUC 
Ora H; MAXIM GORKI - Decada 
culturii R.S.F.S.R.; TINERETULUI - 
Măgărușul Magdanei; TIMPURI NOI 
Aventurile unui cățeluș și ale unei pi- 
Sicuțe; GRI VIȚA. 23 AUGUST - Jan 
Zizka; VASILE ROAITA. MIORIȚA - 
Citadela sfărîmată; CULTURAL - 
Prietene de noapte; UNIREA — Bala
da Siberiei: C. DAVID - Cio Cfo-san; 
AL. SAHIA — Căsnicia dr. Dan- 
wlU; ARTA - Aida; DONCA SIMO 
— Vagabondul (ambele serii); ILIE 
PINTILIE - Bonjur elefant; POPU. 
LAR — Cîndva la Paris; N. BAL- 
CESCU — In toiul luptai; OLGA 
BANCÎC - Slnha Moca; ALIANȚA - 
Cu fața spre public. Yves Montand.

CnAHiiF)
Miercuri 29 mai 1957

PROGRAMUL I
— Muzici; 9.00 — Muici de 

10.00 — Din înregistrările

___________ Teitru la 
,Cei din urmi- adaptare 

după piesa lui *'
— Muzici

Au început școlile de zbor

cuvinte 
pe fețe

prezent ti
să se for-

sportul 
inițieze

cei pese 
cer drept

formată echipa.

LA PRAGA

După patru zile

zo-

A

In cinstea Zilei Internaționale 
copilului, sîmbâtă 1 iunie va a-

muscă ro
l-a învins 
Salvatore

măreței sărbători a 
la Moscova, gazeta 

organizea-

28 (Agerpres). 
runde in turneul 
de la Dublin, pe pri- 
află marele maestru

Se vor revanșa PE SCURT

ruqbiștii
bucureșteni ?

Azi după-atniază, Incepînd de la orele 17^30, stadionul Republicii 
găzduiește o nouă tntilnire a sportivilor romini cu sportivii din 
Marea Britanie. După rugbiștii londonezi și fotbaliștii reprezenta
tivei de tineret a Angliei, iată acum la București cea mai bună 
echipă de rugbi din Țara Galilor. Echipa Cardiff este o veche cu
noștință a rugbiștilor bucureșteni. Ne amintim de turneul reprezen
tativei Bucureștiuiui In Țara Galilor terminat cu rezultate fru
moase pentru romini. După ce au învins echipa Swansea cu seve
rul scor de 19-3, rugbiștii romini au fost întrecuți la limită,~ se 
pare din cauza efortului deosebit din partida anterioară, de către 
jucătorii au balonul oval din Cardiff. Și de această dată, Cardiff 
se prezintă cu o formație de jucători rutinați, capabili să realizeze 
un rezultat de valoare. Internaționalii C. L. Davies, un impetuos 
atacant, aripa dreaptă G. Rowlands, mijlocașul R. Willis care și-a 
creat o veritabilă faimă în urma celor 20 de partide în care a con
dus în postura de căpitan formația „Leilor britanici", P. Goodfel
low căpitanul echipei și alții dau formației Cardiff o faimă bine
meritată.

în întîlnirea de astăzi, Cardiff 
va primi replica — sperăm pu
ternică poate chiar surprinză
toare — a tinerilor jucători din 
selecționata secundă a Bucu
reștiuiui. Vom vedea cu acest 
prilej, dacă acești jucători dor
nici să se afirme vor reuși, bazîn- 
du-se pe viteză și dlrzenie, să o- 
pună înaintării Cardiff-ului, un 
baraj de netrecut.

Ieri după-amlază, ne-am adre
sat tovarășului Eduard Denischi, 
inspector de rugbi în C.C.F.S^ 
pentru a afla unele amănunte a- 
supra echipei secunde a Bucu
reștiuiui.

— Ce șanse acordați rugbiști
lor bucureșteni in partida de 
miercuri ?

— Desigur ca prima șansă o 
au englezii. Cred însă că dorința 
de afirmare a tinerilor noștri va 
suplini lipsa lor de experiență în 
meciuri internaționale și vom a 
vea ocazia să notăm un rezultat 
frumos al rugbiștilor romini.

— Din cine e

ce jucători consacrați vor evolua 
în formația Bucureștiuiui miercuri 
după.amiază?

— Marea majoritate a compo- 
nenților echipei noastre secunde 
sînt debutanți. Fundașul Alexan
dru Alexandrescu, centrii Ștefan 
Ghiontea și Țibuleac Mihai, apoi 
Dan Stoienescu, Ion Zlătoianu, 
Dumitru Gherasim. Dintre „eon- 
sacrați44 vor juca Emil Dumitres
cu Panait Merghișescu, Mircea 
Manolache care au făcut parte și 
din formația care a întîlnit la 
București, de curînd, echipa Lon
drei. La aceștia se mai adaugă 
Teodor Rădulescu și Enache. 
Vîrsta medie a formației secunde 
a Bucureștiuiui este 23-24 ani.

— Care a fost scopul perfectă
rii acestui meci ?

— Ne-am gîndit că ar fi foar
te important dacă le-am oferi ti
nerilor noștri o lecție practică, o 
experiență... „pe viu-, care să le 
ridice nivelul de pregătire și să 
le îmbogățească experiența.

M.

* Marți au plecat la Istanbul 
pentru a participa la campiona
tele mondiale de lupte libere lup
tătorii romini A. Ruszi, I. Pin- 
tea, I. Mureșan și Fr. Ballo. în
trecerile din cadrul campionate
lor mondiale vor avea loc între 
1 și 3 iunie.

Cu același avion a plecat șî 
echipa selecționată de haltere a 
Bucureștiuiui care se va întrece 
cu reprezentativa orașului Istan
bul.

* La Începutul lunii iunie va 
sosi în țara noastră echipa selec
ționată de scrimă a Federației 
sportive muncitorești de gimnas
tică și sport — F.S.G.T. Franța. 
Scrimerii francezi vor susține 
două întîlniri : la Ploești, in ziua 
de 6 iunie, cu echipa Energia și 
la 9 iunie, la București cu echi
pa Progresul F B.

* între 16 și 18 august, în lo
calitatea Wloclawek din voivoda
tul Bydgoszcz vor avea loc Jocu
rile internaționale sportive să
tești.

ir între 20 și 30 iunie în Ca
pitala R. B. Bulgaria se vor des
fășura campionatele europene 
masculine de baschet. Pină la 30 
aprilie, data închiderii înscrieri
lor, și-au anunțat participarea 
echipele reprezentative din 
țări.

Poveste 
fără cuvinte

Dobrescu s-a calificat 
pentru semifinale

PRAGA 28. — 
de dispute, marți seara au fost 
cunoscuți primii semifinaliști ai 
campionatelor europene de box 
amator de la Praga.

în limitele categoriei 
minul Mircea Dobrescu 
pe campionul Italiei,

Turneul zonal 
de șah

DUBLIN
După 13 

nai de șah 
mul loc se
cehoslovac Ludek Pachman și 
maestrul internațional maghiar 
Benko cu ll'/a puncte fiecare. In 
runda a 13-a Pachman a remizat 
cu Schmidt (R. F. Germană) in 
timp ce Benko l-i învins pe sud- 
africanul Dreyer. Al treilea in 
clasament este Gligoric (R.P.F. 
Iugoslavia) — 8V, puncte și o 
partidă întreruptă urmat de 
Schmidt (R. F. Germană) — 8 
puncte și o partidă întreruptă, 
Llado (Spania) — 7 puncte.

Manca. A fost un meci, foarte dirz 
ți campionul nostru a luptat serios 
pentru a infringe rezistența pe 
care i-a opus-o pugilistul italian. 
Manca a atacat în prima repriză 
cu directe la față și corp și a 
terminat cu ușor avantaj. In re
priza a doua Dobrescu își revine, 
atacă și îl prinde pe italian cu un 
croșet care-l îngenunchează. Ul
tima repriză aparține lui Mircea 
Dobrescu care lovește din toate 
pozițiile, obligindu-l pe Manca sd 
se refugieze in corzi. Juriul acordă 
în unanimitate decizia la puncte 
lui Dobrescu. El se califică astfel 
pentru semifinale urnind să în- 
tilnească pe puternicul boxer 
francez Libeer. (din „Tribune de Geneve")

Un interesant 
concurs de înot

a . ____
vea Ioc la bazinul acoperit Flo- 
reasca un interesant concurs de 
inoL La Întreceri vor participa 
băieți și fete pină la vîrsta de 
14 ani, aparținlnd centrelor de 
înot pentru copii și colectivelor 
din Capitală care au secții de 
inoL

Au început școlile de zbor ! în
tr-adevăr, pe porțile școlilor de 
parașutism, planorism și zbor cu 
motor ale Â.V.SA.P. a pășit pro
moția de elevi g acestui an. Sint 
muncitori, elevi, studenți, func
ționari, care îndrăgesc 
înălțimilor și vor să se 
in tainele lui.

Este greu să redai tn 
bucuria care li se citea 
In ziua cind s-au urcat pentru 
prima dată în carlinga unui a- 
vion sau a unui planor! Este 
greu pentru că aproape toți vi
sează de ani de zile clipa acea
sta. De ani de zile ei și-au făcut

«J0 - 
estradă; ____ _________ w______
violonistului Grigora? Dinicu; 10.20 — 
Concert simfonic; 11.03 — • •-
microfon _ __ _____ ,___
radiofonică după piesa lui Maxim 
Oorki: 12.42 — Muzici ușoară: 13.05
— Mic concert de muzică populară 
romînească; 14.00 — Muzică ușoară I

16.00 — Concert de es- j 
tradă; 18.00 — Vorbește Moscova ! ; I 
18.30 — Muzică din operete romînești; 
19.10 — Muzică populară romînească 
interpretată de amatori; 20.00 — Mu
zică de estradă; 21.37 — Muzică u- 
șoară franceză: 23.30 — Cu cîntecul 
și jocul pe Argeș în jos; 23.00 — Con
cert de noapte.

PROGRAMUL II
14.00 — Buletin de știri; 14.03 —

Concert simfonic de muzică romtneas- 
că: 15.00 — Program de muzică popu
lară; 15.40 — Muzică ușoară romî
nească; 16.20 — Din cîntecele festiva
lurilor de tineret; 17.30 — Muzică
populară înregistrată pe discuri ,.E- 
lectrecord”; 18.05 — ..Noi înregistrări 
de muzică romînească”; 18.25 — Mu
zică populară romînească; 19.00—24.00
— Opera „Tristan și Isolda** de 
Richard Wagner.

rorrlneascâ;

CriWBL PitOHAIIIL)

PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI : 
Vremea se încălzește ușor, iar cerul 
v-a fi mai mult noros. Tendință de 
ploaie slabă. Vînt stab pînă la potri
vit din sud-est. Temperatura aerului 
în creș'.ere, va fi cuprinsă noaptea în
tre 9—11 grade șî va urca ziua între 
17—19 grade.

PFNTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE IN ȚARA: Vremea rămîne în 
general răcoroasă cu cerul schimbă
tor. Vor continua să cadă ploi tem
porare și sub formă de averse. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere ușoa
ră și treptată : minimele vor oscila 
între 2—12 grade, iar maximele între 
16—24 grade. In nordul țârii, condi
țiile atmosferice devin favorabile for
mării brumei locale la începutul inter
valului.

ȘTAFETA 
„Scinteii pionierului 

Turul Rominiei
In cinstea 

tinereții de 
„Scinteia pionierului* 
ză intre 1 iunie—24 iulie"Ștafeta 
„Scinteii pionierului*4 Turul Ro- 
m iniei.

Ștafeta „Scinteii pionierului* 
va străbate timp de aproape două 
luni 2189 kilometri trecînd prin 
nouă regiuni, 41 de orașe și 227 
comune.

Această inițiativă a gazetei a 
stirnit un mare răsunet în rin- 
durile pionierilor. In întîmpina. 
rea ștafetei, la Constanța, Ga
lați, Iași, Suceava, Satu Mare, 
Oradea, Timișoara, Craiova și 
București vor avea loc mari în
treceri sportive.

Ștafeta va trece din sat în sat, 
din oraș în oraș, iar. la mesajul 
ei se vor adăuga mereu rînduri 
noi care vor oglindi realizările 
pionierilor din localitatea respec
tivă, în cinstea Festivalului.

Ștafeta va pleca din București 
în ziua de 1 iunie ora 10 dimi
neața, din Parcul de cultură și 
odihnă „I. V. Stalin'4 și după ce 
va străbate Bulevardul Stalin, 
Piața Victoriei, Bulevardul Ana 
Ipătescu, Bulevardul Magheru, 
Bulevardul Bălcescu și Bulevar
dul 1848 se va îndrepta spre Ol
tenița.

Ștafeta va ajunge iarăși la 
București în ziua plecării delega
ției tineretului nostru la Festival 
și ea va fi predată înainte de 
plecarea trenului conducătorului 
delegației noastre.

Cu privirea ațintită la orizont, 
tfnărul planorist așteaptă Începe
rea temei de zbor.

planuri mărețe, au citit cărți des
pre călătorii temerare peste poli, 
au construit aeromodele și au 
așteptat cu înfrigurare vîrsta 
care să le permită înscrierea la 
o școală de aviație.

Acum și-au văzut visul împli
nit, în școli îi așteaptă condiții 
de muncă pe care instructorii lor, 
oameni ce au învățat pilotajul cu 
ani în urmă, nici nu le visau. 
Pentru a face o comparație este 
suficient să arătăm următorul 
fapt:

în anul 1937, un reporter scria 
cu amărăciune intr-un ziar al 
vremii în legătură cu deschiderea 
primei școli de planorism de la 
noi din țară: „încep cursurile, 
primei noastre școli de planorism 
de la Slnpetru-Brașov, dar ciți 
tineri se pot înscrie acolo? Am 
văzut și am stat de vorbă cu ne- 
numărați iubitori ai acestui sport, 
dar aproape nici unul nu mi-a 
spus că poate plăti 
8.000 de lei care se 
taxău..,

Cîtă deosebire! în 
nerii care vin acum
meze ca aviatori sportivi nu nu
mai că nu plătesc nici un fel de 
taxă, dar pe lingă gratuitatea 
uniformei, a instruirii și a cază
rii, primesc și salariul întreg pe 
care îl au in producție.

Fotografiile alăturate reprezin
tă imagini din activitatea de în
ceput a școlilor de aviație spor-

„Uite pe acolo vom zbura*, spune Instructorul Comănescu pri
mului său elev din acest an.
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Prima ședință 
a C.C.

din
al U.T.C. 
China

PEKIN 28 (Agerpres). 
China Nouă transmite: La 
mai a avut loc prima ședință a 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist din China. 
La această ședință Hu lao-ban a 
fost ales prim-secretar ai C.C. al 
U.T.C. din China, Liu Si-iuan, 
Lo I ,Hu Ke-și. Van Vei. Lian 
Bu-tin și 
secretari 
China.

ai C.C. al U.T.C.

In India

Pregătiri intense 
pentru Festival

2P

DELHI 23 (Agerpres). — In 
întreaga Indie se fac pregătiri in
tense In vederea participării tine
retului indian la cel de-al VI-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților ,de la Moscova.

In prezent la Calcutta se des
fășoară Festivalul tineretului din 
statul Bengalul de vest. La mij
locul lunii mai a avut loc la Ma
dras un festival al tineretului.

Pregătiri intense in vederea Fes
tivalului se desfășoară in statul 
Bombay, unde a fost organizat un 
concurs pentru cele mai bune de
sene, fotografii, lucrări muzicale 
și o expoziție de pictură. Cele 
mai bune lucrări ale tineretului 
indian vor fi trimise la Moscova.

Tineri comuniști 
unguri decorați

BUDAPESTA 28 (Agerpres).— 
M.T.l. transmite: In după-amia- 
za zilei de 26 mal la Casa Cen
trală a ofițerilor Armatei popu
lare ungare a avut loc solemni
tatea decorării cu medalia de 
merit „Endre Sagvari" a unui 
număr de 150 tineri comuniști, 
dintre care numeroși post.mor- 
tem. care au rezistat cu curaj în 
octombrie și noiembrie 1956 a- 
tacurilor contrarevoluției.

Studenților francezi 
li se refuză mijloacele 

de viață
PARIS 28 (Agerpres). — In 

urma manifestațiilor studențești, 
care s-au desfășurat recent tn 
cartierul Latin, biroul gruoulul 
de studii de la Sorbona a adop
tat o rezoluție tn care se spune 
printre altele: Studenții au de
monstrat fără îndoială pentru că 
le-a fost foame, dar de asemenea 
pentru a protesta împotriva indi
ferenței guvernului cu privire la 
situația lor.

Acestor tineri care sint folosiți 
asiduu tn Algeria și despre care 
se știe că se pregătesc să devi
nă medici, ingineri, profesori, li 
se refuză mijloacele de viață și 
de studii corespunzătoare. Am a- 
vut sentimentul — se spune In 
continuare tn rezoluție — că-și 
bat joc de noi In numele acestui 
război din Algeria pentru care 
slntem primii care trebuie să plă
tim Nu din tntlmplare am stri
gat: „Guy Mollet să demisione
ze I"

Delegafia de tineri 
muncitori din București 

a părăsit Belgradul
BELGRAD 28 (Agerpres). — 

TAN1UG transmite: La 28 mai 
delegația de tineri muncitori din 
București, care a vizitat timp de 
8 zile orașul Belgrad, în calitate 
de oaspete al comitetului din 
Belgrad al Tineretului Popular 
Iugoslav, a plecat spre patrie. 
Tinerii romîni au asistat la săr
bătorirea Zilei tineretului, au vi
zitat Comitetul Popular al ora
șului Belgrad, comitetul orășenesc 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia și organizația sindicală 
districtuală, precum și o serie de 
Întreprinderi.

Un supraviețuitor
al Hiroșimei a strîns

430 000 de semnături 
pentru interzicerea 

armei nucleare
TOKIO 28 (Agerpres). — Du

pă cum anunță ziarul „lomioury 
Japan News", Sețu Mukodani din 
Hiroșima, în vîrstă de 60 de ani, 
care a suferit de pe urma bom
bardamentului atomic american a 
sir ins personal 480.000 de semnă
turi pe cererea de a se interzice 
arma nucleară.

Ziarul arată că tn timpul 
bombardamentului Mukodani a 
pierdut zece membri ai familiei 
sale iar el a rămas invalid, pier- 
zîndu-și graiul și auzul. El a ko- 
tărlt să-și consacre viața cauzei 
luptei pentru in' 
nucleare. Rr 
Tokio, 
pen*

'rea armei 
sosit la 

'rin țară, 
semnă- 
'ceasta 

plece 
la 

in-
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Recepția de Ia Budapesta în cinstea 
delegației guvernamentale sovietice

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
anunțat, in seara zilei de 27 mai 
Prezidiul și guvernul R.P. Un
gare au oferit o recepție in cinstea 
delegației guvernamentale sovie
tice. La recepție au luat cuvintul 
Andrei Gromiko, mareșalul Gheor- 
ghi Jukov, Geza Revesz și Imre 
Horvath.

In Occident ni se spune adesea 
nouă, reprezentanților sovietici, a 
spus printre altele Andrei Gro
miko. ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., că „stăruind 
asupra interzicerii imediate a ar
mei nucleare și asupra celorlalte 
propuneri ale dv, vă îndeletniciți 
cu propaganda". Dar dacă redu
cerea forțelor armate excesiv de 
mari ale statelor, dacă eliberarea 
oamenilor de primejdia războiului 
atomic este propagandă, atunci 
noi am fost și sintem pentru 
această propagandă.

Statele socialiste, inclusiv R.P. 
Ungară și Uniunea Sovietică, a 
spus Gromiko, sint unanime în 
năzuința lor de a contribui la 
micșorarea încordării internațio
nale, la încetarea cursei înarmă
rii, la crearea in Europa a unui 
sistem eficient de securitate co
lectivă, bazat pe eforturile tutu
ror statelor europene, indepen
dent de orînduirea 
socială.

Luind cuvintul 
Gheorghi Jukov, 
Uniunii Sovietice, 
bazele militare create in jurul 
Uniunii Sovietice și a țărilor de 
democrație populară, baze In care 
iși pun mari speranțe oamenii — 
litici și militari din lagărul 
pitalist, și-au pierdut vechea 
importanță odată 
chetelor balistice

lor de stat și

la recepție 
mareșal al 

a declarat că

cu apariția 
și a altor

po- 
ca- 
lor 
ra
ra-

chete care au o mare putere, vi
teză și precizie.

Mareșalul Jukov a spus fn con
tinuare că este naiv să se creadă 
că după eșecul cotropirii militar» 
a Egiptului de către Anglia. 
Franța și Israel, precum și după 
lichidarea putchului contrarevolu
ționar din Ungaria, imperialiștii 
au renunțat |a planurile lor agre
sive. Ultimele evenimente din 
Iordania cer din partea popoarelor 
tuturor țărilor lagărului socialist 
să fie vigilente și gata să dea 
oricind o ripostă hotărttă oricărei 
încercări de a viola pacea și prie
tenia Intre popoare.

Armata sovietică, la fel ca și 
sovietic, a spus G. K. 

este un prieten dezinte
resat și devotat al poporului 
muncitor al Ungariei.

In cuvîntarea sa Geza Revesz, 
ministrul Apărării al R. P. Un
gare, a declarat că în urma ata
cului concentric al contrarevoluției 
împotriva Tratatului de ia Varșo
via guvernul imre Nagy a încăl
cat tn mod ilegal acest tratat. 
Contrarevoluționarii fasciști au 
atacat cu atlta înverșunare Tra
tatul de la Varșovia deoarece ei 
știau că construirea socialismu
lui in Ungaria și legătura Unga
riei cu Tratatul de la Varșovia 
constituie un tot indisolubil, de
oarece fără apărarea acordată de 
Tratatul de la Varșovia, Unga
ria, ruptă de lagărul socialist, 
nu poate realiza construirea so
cialismului.

Imperialiștii, care se pregătesc 
pentru război, a spus Geza Re
vesz, vor să folosească forțele 
lor armate împotriva Uniunii 
.Sovietice și țărilor democrat- 
populare Tn aceste împrejurări, 
a spus Revesz, este necesar ca

in interesul apărării patriei noa
stre forțele armate sovietice să 
staționeze In Ungaria.

Luind cuvintul la recepție Imre 
Horvath, ministrul Afacerilor Ex- 
terne al R P. Ungare, a decla
rat că staticnarea unităților mi
litare sovietice pe teritoriul un
gar servește țelurilor apărării co
mune a țărilor lagărului socialist 
împotriva unei eventuale agre
siuni din partea blocului Nord- 
Atlantic.

Semnarea acordului exprimă 
hotărirea noastră fermă de a 
lupta și pe viitor cu toate forțele 
in interesul apărării păcii In Eu
ropa și în întreaga lume. In a- 
ceasta luptă pășim alături de la
gărul țărilor socialiste.

Vizita lui K 
în R. P.

ULAN-BATOR 28 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 27 mai, K. E. 
Voroșilov și persoanele care îl în
soțesc au depus o coroană de 
flori la monumentul ostașilor so
vietici căzuți in luptele pentru 
eliberarea și independenta R.P. 
Mongole.

In aceeași zi a avut loc o re
cepție oficială organizată de Pre
zidiul Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole, Consiliul de Mi
niștri al R.P. Mongole și C.C. al

E. Voroșilov 
Mongolă
Psrtidului Popular 
Mongol. în cinstea 
Voroșilov.

J. Sambu și K. E. 
rostit aivintărL

B. Dorj. 12 ‘
Hemele Trupelor și Secaritit’’ 
Publice al R.P. Monșole. a ofei* 
în dar lui K. E. Voroșilov din 
partea Armatei populare mongol» 
o sabie de cavalerie într-o teacă 
aurită. încrustată cu pietre pre
țioase.

Revoluționar

Criza de guvern 
din Franța

PARIS 28 (Agerpres). — Tn 
spatele tuturor combinațiilor po
litice și manevrelor de culise, 
care se desfășoară în prezent în 
Franța ca urmare a crizei gu
vernamentale, apare limpede ten
dința aripei de dreapta de a atra
ge partidul socialist Intr-o com
binație de dreapta — centru 
— așa numita „Uniune naționa
lă" — și totodată de a scinda 
definitiv frontul forțelor de atîn- 
ga. care a obținut victoria tn a- 
legerile parlamentare din 2 -ia
nuarie 1956. Tocmai această sar. 
cină stă tn prezent tn fața 
Rene Pleven, care continuă să-ți 
îndeplinească „misiunea de infor
mare" încredințată de președinte
le republicii.

In cursul zilei de 27 mai, Pie- 
ven a primit pe reprezeman: 
ALR.P., Pflimiin și Bidan’t, pe 
reprezentanții grupului ^agra
rienilor" Paquet și Laborbe. pe 
liderul grupului parlamentar a 
partidului republican al rădică’.- 
lor și radical-sodaliștilor, Da a- 
dier, ți pe Robert Lacoste. mă- 
rustni-rezident în Algeria.

Referindu.se la manevreîe raz 
_ .mii. e>- 
iniazâ ca b- 
de dreațCa.

Actuiujivua; . l\Cia IUUU-5C «3 
lui K. E- cus-mentionate ale reacțiu:

| nil „Liberation" subiii 
Voroșilov au ; ripa parlamentară d. , 

__ _________ lore di» P»»ct de vedere bmb- 
B. Dorj. ministru pentru Pro- ric este prea slabă, pentru a coa- 

date ■■■■ prin 
săi. a Most cu aMltăle ’■orero- 
rârile potbee excect ?ua » șă I» 
primul riad drama a ger ară pen
tru a Se erija în apărător: >- 
mii guvern seb conducerea socia
liști lor*.

leprezzataari:

Succesul basului
Traian Popescu 
și a sopranei Elena 
Cincu în Belgia

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
Duminică, 26 mai a.c., au avut 
loc in cadrul concursului inter
national de soliști vocali de la 
Verviers, probe eliminatorii pen
tru bași și soprane.

Cu acest prilej, juriul a acordat 
basului Traian Popescu și so
pranei Elena Cincu premiul I.

Astfel pentru concursul final 
care va avea loc la 30 mal a.c. 
s-au calificat pină acum 4 soliști 
romini; baritonul N. Herlea, so
pranele Maria Voloșescu și Elena 
Cincu, precum și basul ~ 
Popescu.

Traian

Noul guvern
al Finlandei

HELSINKI 28 (Agerpres). — 
La Helsinki s-a anunțat tn mod 
oficial formarea noului guvern al 
Finlandei din reprezentanți ai 
Uniunii agrare, partidului popu
lar suedez și ai „Partidului popu
lar din Finlanda".

U. K. Kekkonen, președintele 
Republicii Finlandeze a aprobat 
componenta noului guvern for
mat de V. I. Sukselainen, preșe
dintele Uniunii agrare. Din gu
vern fac parte V. 1. Sukselainen 
(Uniunea agrară) prim ministru; 
I. Virolainen (Uniunea agrară) 
— ministru al Afacerilor Externe, 
H, Kiuttia („Partidul Popular din 
Finlanda") — ministru al Aface
rilor Interne, A. Pakkanen (Uni
unea agrară) — ministru al Apă
rării și alții.

Vizita delegației parlamentare 
romîne în R. Cehoslovacă

PRAGA 28. — Corespondentul
Agerpres transmite:

care o întreprinde în Republica 
Cehoslovacă delegația Marii . A- 
dunări Naționale a R. P. Ro
mine a fost la 26 mai la barajul 
și , hidrocentrala 
construită în 
apropiere de

In tot cursul vizitelor sale 
„ . : In contL delegația parlamentară romînă,

condusă de tov. Gheorghe Sloi- 
ca, a fost însoțită de Jozef Valo, 
vicepreședinte al Adunării Națio
nale a R. Cehoslovace, și de Ion 

iiC vniavaapîn’ ^ab» ambasadorul R. P. Romîne 
la Praga.

1952 pe Viltava, in 
Praga.

Vizita delegației de oameni de cultură 
din R. P. R. în R. S. S. Ucraineană

KIEV 28. — Corespondentul 
Agerpres transmite: In cadrul 
acordului cultural Intre U R.S.S. 
și R.P R., timp de citeva zile o 
delegație de oameni de cultură 
din țara noastră condusă de Con
stanța Crăciun, adjunct al mi
nistrului Invățămîntului și Cul
turii, a făcut o vizită de prietenie 
în R.S.S. Ucraineană.

Delegația a fost primită de R. 
V. Babiciuc, ministrul Culturii al 
R S.S. Ucrainene, L. T. Kuro- 
patenko și 1. 1. Ceabanenko, loc
țiitori ai m nistrului Culturii,

La Kiev, Harkov și Lvov dele
gația oamenilor de artă și cultură 
din R.P.R. a avut numeroase în
tilniri cu oameni de cultură 
jerainieni, istorici, scriitori, ar
tiști, pictori, regizori, compozitori. 
In cadrul acestor convorbiri to
vărășești, care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă plină de cordialita
te, s-a făcut un bogat schimb de 
experiență privind cultura și arta 
celor două popoare. In cadrul a-

MOSCOVA. La 28 mai. N. S. 
Hrușdov, prim-secretar al CC al 
P.GU.S„ a primit la Kremlin, un 
grup de corespondenți și colabo
ratori ai societății americane de 
radioteleviziune „Columbia Broad
casting System" care se află in 
Uniunea Sovietici.

N. S. Hrușciov a răspuns 
numeroasele întrebări 
cursul convorbirii de cître 
prezentantii societății 
ționate privind politica externă și 
internă a Uniunii Sovietice , si
tuația internațională și relațiile 
sovieto-americam.

MOSCOVA. Regele Afganista- 
■nluu Muhammed Zahir Șah, a 
acceptat invitația lut K. E. Vo
roșilov, președintele Prezidiului 
Scrrietnlni Suprem al U R.S S. de 
a vizita Uniunea Sovietică.

PARIS. La 28 mai Ana Tema, 
adjunct al ministrului Comerțului 
a R PR, însoțită de Mircea Bă- 
-ânescu. ministrul R.P.R. la Pa
ris, a avut o întrevedere cu dL 
Jeaa Meissșr secretar de Stat 
a meneslere! Afacerilor Ecoco- 
=LCe al Franțr-

PARIS. Luai seara au plecat 
dra Pans. centrii delegației 
reltarao r-aiv la frunte cu 
acad. lîl Ralea. care ae dos 
caavartcri ca o delegație cultu
rală franceză.

puse
la 
in 

re-
sus-men-

KOPENHAGA. Posturile de ra
dio daneze au transmis comuni
catul In care se arată că regele 
Danemarcei l-a însărcinat pe 
H. K. Hansen să formeze un gu
vern care si se sprijine pe ma
joritatea din Folketing.

Posturile de radio au comuni
cat că noul guvern danez va fi 
format din 16 miniștri, dintre 
care 9 social democrați, 4 radi
cali și 3 reprezentanți ai uniunii 
juridice.

BUDAPESTA. Ministrul Afa
cerilor Externe al R. P. Ungare 
a remis însărcinatului cu afaceri 
ad-interim al legației S.U.A. la 
Budapesta. Spencer Burns, o 
notă în care se spune că guver
nul ungar, finind seama de a- 
titudinea ostilă a legației ame
ricane din Budapesta și de acti
vitatea dușmănoasă a unor membri 
ai legației, propune guvernului 
S.U A să reducă numărul mem-S.UA să reducă 
brilor legației

BERLIN Intre 21 șl 27 mai, 
la Berlin a avut __
internațional pentru problemele 
proiectării tip. La. conferință au 
participat reprezentanți ai indus
triei construcțiilor din Uniunea 
Sovietică. China, Bulgaria. Un
garia, Cehosios-acia. Polonia. Al
bania. Rominia. Republica Demo
crată Germană și Republica 
Populară Democrată Coreeană.

loc conferința

Situația în Haiti 
râmîne neclară

cestor întilniri tov. Jules Caza- 
ban .artist emerit al R.P.R., a în- 
minat colectivului teatrului „Ivan 
Franko" din Kiev, cu care „Tea
trul Municipal" din București 
întreține de peste trei ani o bo
gată corespondență, textul piesei 
rominești „Trei generații" de Lu
cia Demetrius. La rîndul său con
ducerea teatrului „Ivan Franko" 
din Kiev a remis delegației romî- 
ne textul piesei „Ultima întîlnire" 
de Levada.

PORT AU PRINCE-HAITI 21 
(Agerpres). — Situata din Hait 
a luat o nouă întorsătură în urm; 
demisiei generalului Cantave dil 
postul de comandant al armate 
și care preluase puterea destituini 
fostul Consiliu executiv guverna 
mental. O parte a armatei s-i 
desolidarizat însă de acțiunea lu 
Cantave sprijinind pe Pierre Ar 
mand, șeful politiei și membru a 
Consiliului executiv. Intre cel 
două tabere s-au produs violent 
ciocniri armate. Chiar în centru 
orașului Port au Prince a avu 
loc o adevărată bătălie în cursu 
căreia s-a folosit artileria și a 
viafia și care s-a soldat cu a 
proape 80 de morți și un mar1 
număr de răniți. La 27 mai s- 
anun(at că luptele au încetat ș 
că a lost numit un nou preșe 
dinte provizoriu în persoana lu 
Dan ei Fignole, membru al Con 
siliuiui executiv, care a promi 
că se vor ține alegeri libere. Si 
tuația este însă departe de a s; 
normaliza deoarece un alt mem 
bru al Consiliului executiv, Loui 
Dejoie, contestă numirea lui Fig 
nole ca președinte.

Englezii pregătesc 
împotriva 

CAIRO 28 (Agerpres). — ChU 
na nouă transmite : Ministrul Ye
menului la Cairo a atras atenția 
asupra faptului că autoritățile 
engleze din Aden fac pregătiri 
ample pentru un atac de mare am. 
ploare împotriva localității El 
Baiba din sudul Yemenului. în- 
tr-o scrisoare adresată secretaru
lui general al Ligii arabe, Hasu- 
na, ministrul Yemenului, Taleb 
arată că guvernul yemenit este 
informat asupra unor mari miș
cări de trupe engleze și că au

o nouă agresiune 
Yemenului
fost expediate mari cantități <1 
provizii unităților britanice. Au 
toritătile engleze au trimis ’ 
asemenea forte importante in in 
sula Kameran, iar avioane ci 
reacție britanice efectuează rai 
duri asupra teritoriului yemenit 
Secretarul general al Ligii arabi 
a adresat guvernelor tarilor 
be note în care le cere să ia 
șurile necesare pentru a opri 
gătirile engleze în vederea 
agresiuni împotriva Yemenului.

Un martor ocular

di

ara 
mă- 
pre- 
une

despre tulburările de la Taipe
HONGKONG 28 (Agerpres).— 

China Nouă transmite: Ziarul 
„United Daily News", care apare 
la Taipe, a publicat declarația 
unui martor ocular care arată că 
polifia ciankaișistă a folosit in 
seara zilei de 24 mai mitraliere 
de mină, puști.pistoale și gaze 
lacrimogene pentru a reprima pe 
manifestanti. Se semnalează un 
mare număr de victime. Politia a 
operat numeroase arestări. Mul
țimea înfuriată a asediat sediul 
poliției. Polițiștii care s-au re
tras in interior au aruncat gre
nade cu gaze lacrimogene. Cioc
nirile au continuat timp de mai 
mult de o oră. Mulțimea a răs
puns la focurile trase de polițiști 
cu pietre și cărămizi, după care 
polițiștii au inceput să folosească 
mitraliere de mină. Mai tirziu au 
sosit trupe care au incercat să 
risipească mulțimea. Cu toate a- 
cestea mii de persoane au rămas 
in jurul sediului poliției.

♦
PEKIN 28 (Agerpres). — 

China Nouă transmite: După

cum anunță 
Serviciul de 
lor Unite și 
americane de la Taipe și-au în
trerupt activitatea în urma dis
trugerilor din cursul demonstrai 
țiilor antiamericane din ziua de 
24 mai. Activitatea serviciului 
de informații a fost suspendată 
din ordinul'.ambasadorului S.U.A., 
Rankin, dat fiind că populația 
îndîrjită a distrus la 24 mai 
toate aparatele de radio, mași
nile de scris, aparatele de fil
mat etc

Printre celelalte servicii care 
și-au întrerupt vremelnic activi
tatea se află clubul ofițerilor a- 

a 
ai 
a- 

di- 
a- 

din 
află 
sînt 
sînt

ziarele din Taipe, 
informații al State- 
alte servicii oficiale

mericani și secția specială 
grupului consilierilor militari 
S.U.A. Personalul ambasadei 
mericane s-a mutat la biroul 
viziei grupului de consilieri 
mericani. De la tulburările 
2-1 mai străzile în care se 
diferite servicii americane 
păzite de armată, iar unele 
înconjurate de sîrmă ghimpată.

Krupp lansează canine Pantie raid

Punctul 4 și jumătate
HULIGANISM

PE...
BANDĂ RULANTĂ

f Facsimil din ziarul „Der Abend": ♦ 
1- Nu încetează I ♦

O bandă Rowdy (denumire ime- ♦ 
rîcană N.R.) atacă o tinără femeie ♦ 
la Kreuzberg.

Un strigăt de alarmă răz-ț 
f bate din coloanele presei vest- ♦ 
♦ berlineze : „Nu încetează I" * 
♦ Nu Încetează atacurile huliga- # 
I nice comise, în serie, de ban- ♦ 
T dele de minori care terori- * 
♦ zează străzi și cartiere întregi ♦ 
*din Berlinul apusean.
I Valul criminalității juvenile J 
4 atinge forme și proporții în-> 
I grijorătoare pe măsură ce se ♦ 
Z întețește isteria războinică și J 
4procesul de americanizare a» 
I culturii vest-germane. Presa* 
♦ de senzație vest-germană iși * 
4deschide larg paginile pentru ♦ 
ța relata cu lux de amănunte♦ 
♦ isprăvile tinerilor huligani. A-4 
tceeași presă „liberă" dă totuși J 
țsemnalul de alarmă: „Nu în-> 
♦ cetează!“ Ziarul Der Abend* 
4 bunăoară face un adevărat ț 

.bilanț negru“ al atacurilor ♦ 
♦ huliganice „pe bandă rulantă".* 
4 Intre altele, ziarul infor-ț 
țmează despre cele mai proas-♦ 
♦ pete operațiuni de stradă ale* 
T unei bande de tineri vest-ber- * 
î linezi — toți între Î5 și 18 ♦ 
♦ ani. Victima — scrie Der* 
T Abend — a fost de astădată* 
I Erika R., o lăuză din Kreuz- 4 
♦ berg, în vîrstă de 21 de ani. ♦ 
♦ Cîteva zile mai înainte, un J 
* școlar în vîrstă de 16 ani ud-* 
♦ sese în același loc o femeie ♦ 
♦de 34 de ani. Cu lux de amă-J 
țnunte s.au relatat în aceiași ♦ 
♦ ziar performanțele unei bandei 
♦ de tineri spărgători. Huliga-0 
ț nismul pe bandă rulantă re- ♦ 
♦ flectă un anumit mod de viață* 
♦ și o anumită perspectivă a ti-J 
țneretului. Nu încetează huli-♦ 
t ganlsmul juvenil! — scrie* 

Der Abend. Și parcă unora lej 
convine acest mod de „căiire* ♦ 
a viitorilor soldățoi ai Bun- * 
deswehrului, de tip hitlerist. a 

-4- -V--»- -v- *- * »♦-» ♦ ♦ ^

înaintea „doctrinei 
Eisenhower" a exis
tai faimosul „Punct 
4", pe temeiul căruia 
Statele Unite iși o- 
fereau cu „dd'rucia" 
cunoscută ajutorul 
masiv țărilor slab 
dezvoltate. Și pentru 
că țările blagoslovite 
de dolarii americani 
țineau morțiș si-și 
apere independența, 
^Punctul 4" a su
combat neregretat 
decit de VaU-Street.

„Doctrina Eisen
hower" a apărut ca 
e variantă mai com
plexă a planului ex
pansionist american, 
dar cu aceleași șanse 
reduse de izblndă. 
.Amănuntul" a fost 
sezisat la timp de 
concurentul vestger- 
man al unchiului 
Sam. Ceea ce de
sigur pune pe glo
duri anumite cercuri 
oficiale de peste o- 
cean.

Ca si obțină bi- 
necuvlntarea Vali- 
Street-ului tn această 
operațiune de mare 
anvergură directorul 
general al uzinelor 
Krupp, dl. Beitz, a 
plecat la Washington 
pentru a-și expune 
după cum scrie Ga
zette de Lausanne 
,, doctrina sa 
mică".

Herr Beitz,

dina-

con-

vertff subit Ia 
r.-nz poșnxcd Za »xr-

.zo- 
țiuni w&f" .e< 
txpliesi oaJKeniicr c* 
aj^ceri cd.

cea nai recmiâ 
pdrert a 
.0 piați 
cjcereș^ 
midere*.
coiorâalismul nu mai 
are viitor. Din expo
zeul ttrusanEui tri
mis da Kruop, mag- 
nații ysnkei nu pu
teau să nu tragă 
conrlazS (a ce pri
vește anacronismul 
„doctrinei Eisenho- 
9ef~. Așa se explică 
de altfel că, deși De- 
portamentu; de Stat 
a manifestai Răcea
lă vădita* față de 
„doc-rina Krupp*, ar
gumentele lui Beitz 
au stlmit viu interes 
tn lumea oamenilor 
de afaceri. Drept re
zultat, o serie de 
mari firme din S.U-A. 
și-au transferat bi
rourile particulare la 
Colonia și Dussel
dorf, iar ^Bank of 
America" — după 
cum relatează ziarele 
occidentale — și-a 
transferat sucursa
la ta de la Dussel
dorf in Inima acestei 
^căsătorii industria
le* pentru scopul 
nobil al ajutordril

nu se sai 
prin mti- 

F câ tuci

țărilor slsb dtzvol- 
tatz. dar «a Aei oi 
Unwu/drit txvrzi 
cAsnlcii « tirmzlor 
amzricans și oest- 
grrnsaxz".

In zczxxti nez- 
filasstropscă 

rdm r:iz.ar bogat» 
B șoaci gigenți in- 
t-st'iaa ca —Armco 
Ssrr". „Republic 
Sud", .Olin Mathie- 
sen- și mnlși alții. 
Și jocul cu fața spre 
Bagaad p cu serpen- 
t.ndz de conduct» 
petroliferi a fost 
botezat de Krupp 
„Punctul 4 ți jumă- 
ta‘.e“. car» se vrea 
mai tnțelept decit 
„punctul 4" ameri
can și mai puțin 
brutal decit doctri
na Eisenhower". Pen
tru cd, după cum Iși 
di cu părerea „Ga
zette de Lausanne", 
Krupp și cei de la 
Bonn dau dovadă 
de ..realism și ambi
ție", însoțind „cuce
rirea sistematică" cu 
o „prudență oficia
lă". Mei ales acum, 
cind data alegerilor 
generale vestgerma- 

se apropie și 
Bundeswehrul 

gata

ne 
cind 
nu este încă 
de luptă.

încolo totul 
decit chestie 
metodă.

nu-t
de...
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Destăinuirile unui ziarist englez
fă.Ziarul britanic „Sunday Express" a publicat destăinuirile 

cute de corespondentul ziarului la Essen, Arthur Brittenden, cu 
privire la trecerea uzinelor vest-germane Krupp la producția de 
arme atomice. Corespondentul englez arată că aceste uzine au 
elaborat un plan secret cu privire la construirea de către mag
natul vest-german Alired Krupp a unei uzine atomice. Proiectul 
va necesita 100 000.000 mărci. Această uzină va produce uraniu 
și plutoniu care, după cum se știe, formează materiale impor
tante centru fabricarea armelor nucleare. In acest fel din pro. 
dusele uzinei atomice a Iui Krupp va putea fi fabricată pină și 
bomba cu hidrogen.

c» : cățe
lei dccEMi E 'emx- VkHe. so

ția cav sare bouaessaan aroe- 
ncas u rea: e_ vese-_ Cauzele 
anări: -c . ser te a patrupedu
lui afli ce fadrăgri s-au putut 
fi desccper'.e lua fn șir. deșx o 
sere :e sc— ti:: ale nje-dicinei 
veierAare au :cs4 cbexate să 
redea cățeLițalai— scrisul cuce
ritor".

Suferea eățeiațal ,1 suferea 
cu=ț>_: dozarea Eleaaor. Dar 
iaU că • s'-re di= GEcago pare 
să le c-z=e soferxta. O afettțre 
de speeiautate anunță că după 
lndeiuag :=restigapi 
Fice* maedațein) s-a a. uns la 
cossUtarea că cei aai mulp 
„clin: aatericanl* reacpenează la 
fel ca aaaeBn ta cDT.dipuafe 
dezroitării tehniciu b> viata de 
fiecare zL Patrupezi: devia aste
nici, aa stir-, grave de depresiu
ne. Și aceasta, după părerea soe- 
cialiștiior din Chicago, datorită 
cftorva cauze esenpae: teama 
de drcatap'a prea intensă de pe 
striat grijile pentru agonisirea 
hranei zilnice și relațiile încorda
te ca alți ciini„ De aci s-ar crea 
cică, nc nai mult nici mai pu
țin, un veritabil complex de— 
inferioritate ia dim. Acum cind 
cauzele tristeții cățeinșului cu 
pricina sint cunoscute, d-nei E- 
leanor nu-i râmîne decît să ia 
măsurile cuvenite pentru „re
montarea psihologică* a patru- 
peduluL După reteta agenției din 
Chicago firește

2 morți, 7 răniți...
Nu se poate spune că polițiștii 

americani țin partea patronilor. 
De pildă :

Muncitorii unui șantier 
construcții

________  _ _ _ de 
construcții din Guntersville 
(S.U.A.—Alabama) sint nemulțu
miți. Au declarat grevă și au or
ganizat pichete. In acest timp, 
patronii complotează. Intr-o zi 
a apărut o bandă de spărgători de 
grevă, tocmită de patroni, l-au 
atacat pe greviști, au incercat să 
dărime baricada ridicată. Spărgă
torii de grevă au făcut uz de 
arme de foc. Au fost uciși doi 
tineri in vîrstă de 22 ani John 
Ward și William Harrisson. S-au 
înregistrat șapte răniți.

fn timpul luptei, desigur din 
întimpiare, poliția a dispărut. 
A apărut abia după terminarea 
luptei. După cum se vede, poli
țiștii nu s-au amestecat. Și să 
se mai spună așa și pe dincolo...

O tradiționali dispută" 
Ora mtercenția șsoliției 
l'nrrerritctea din Columbia J 
(S.UA.J. In acest for de cui-< 
tură s-a petrecut recent un a- ' 

- devărat comando" (unități de { 
j psc destinate unor operațiuni l 
i rpedaU deosebit de pericu-! 

ioaae). $i cum acțiunea a acut) 
; lac recent, ca a fost intitulată ' 
pc dre-4 comando de primă- [ 
card*. Grupuri de rtudenți al) 
Untcersilițu din Columbia au J 
orgvuzat un atac asupra dor- I 
rnttnareLor colegelor lor pentru j 
ea — bttr-un foc organizat, 

I devenit tradițional — să se
constate daci pot fi alungați 

(de loviturii» cu lenjeria și o- 
l oiectele din camerele fetelor. 
' Comandond a luat un astfel 
de caracter incit poliția a fost 

, nevoită si intervină cu bastoa- 
[ nde de cauciuc fi cu pietre 
I pentru a4 curma.
; Anu-nțînii „jocul” fi epilogul 
j lui. ziarele americane aminteau 
I că el a devenit tradițional in 
(S.UA-, unde oricine știe că 
[ se numește ..pentie raid” 
[ Obiceiuri americanei.

I 

I 
I 
J

Cian Kai-și va fi bătut cu pietre? 
întrebarea noastră este legitimă, după citirea telegramei agenției 

„France Presse" in legătură cu o declarație a Camerei reprezentan
ților a S.U.A.

Conform acestei declarații guvernul marionetă din Taivan „a 
acceptat răspunderea deplină și întreagă pentru pierderile suferite 
de americani" în cursul recentelor manifestații populare din orașul 
Taipe.

Urmează ci:
dacă americanii au fost bătuți cu pietre, să fie acum, tn schimb, 

bătuti cu pietre șl ciankaișițtii;
dacă steagul american a fost rupt tn bucăți, acum să fie rupt tn 

bucăți și steagul ciankaișist;
dacă americanilor poporul le-a strigat: „Yankei, cărați.vă acasă!" 

acum să strige ș! ciankaișiștilor: „marș afară!"
Va fi c satisfacție legitimă pentru reprezentanții lui mr. Dulles, 

bandajați la nas, și — cu ocazia asta, — și pentru locuitorii lai- 
vanului—

Reclama negustorilor de funii
Recent, nouă firme 

electrică japoneze au 
că „speră" ca tn curînd In Ja
ponia să fie construite două cen
trale atomice — una de tip bri
tanic și alta de tip american.

Bună idee 1 Ar putea purta, 
............................ și niște 

familiare

de energie 
comunicat

Bună idee I Ar put 
respectivele instalații, 
denumiri interesante, 
poporului japonez.

Cea britanică — 
Christmas", în amintirea recen
telor experiențe hidrogenice en
gleze din arhipelagul respectiv, 
care au și infectat de radio-acti- 
vitate un număr de vapoare ja
poneze.

«insulele

Cea americană — „Hiroșima" 
sau „Nagasaki", amtndouă aceste 
orașe Japoneze, distruse de bombe 
atomice americane, corespunztnd 
la fel de bine pentru a evoca bine
facerile pe care și pe viitor Ja
ponia le are de așteptat de la 
ocrotitorii săi nucleari.

Am fi naivi să cerem trustu
rilor atomice să aibă simțul ru
șinii. Să le lăsăm prezentînd în 
Japonia „atomii britanici" și 
„atomii americani", ca niște ne
gustori — funii în casa unui 
spinzurat.

Un exercițiu de gimnastică ? Nicidecum. O scenă tipică pe 
care o admiră participantii la primul festival internațional de 
. Rock and Roll de la Milano. Ziarul „Tribune de Geneve" adaugă 
la sfirșitul explicației fotografiei reprodusă de noi: „un contin
gent important de polițiști au fost mobilizați pentru orice even
tualitate".

Mai e nevoie de vreun comentariu ?
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Corespondentă 
Churchill-Mussolini

La un recent proces din Italia, 
tn legătură cu o comoară dispă
rută odată cu executarea șefilor 
fasciști, acum 12 ani, martorii — 
anunță agenția „Associated Press" 
— au declarat că, alături de aur, 
tezaurul respectiv conținea și o 
corespondență secretă, dusă In 
timpul războiului între Churchill, 
șeful guvernului englez de atunci, 
și dictatorul Mussolini.

Am auzit noi multe despre 
sinceritatea diplomației britanice. 
Știm azi cum a divulgat Chur
chill data ofensivei sovietice îm
potriva trupelor hitleriste. Să-și 
trădeze aliații — asta o fi intrind 
In noțiunea de gentleman. Dar 
In Italia luptau tnșiși ostașii en
glezi. Să corespondezi cu dușma
nul prin același curier militar 
care duce familiilor vestea morții 
soldaților tăi — ni se pare, chiar, 
pentru un gentleman, prea mult.
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