
DESCHIDEREA
elui de-al Il-lea Congres al A.S.I.T.
Generații i

J 
h sala Teatrului de Operă ♦ 
Balet, dornică să se dove- ♦ 
iscă la fel de rezonantă Ia J 
nică după cum este la mu- 4 
», ne-am întîlnit ieri cu mai ♦ 
It de 600 din cei 60 000 de * 
mbrii ai Asociației Știinfi- ♦ 

a Inginerilor și Tehnicie- * 
r- ♦ 
ram privit urcînd Ia tribu- ♦ 
pe venerabilul savant Nico- * 
Profiri, președintele A.S.I.T. J 
a deschis congresul citind f 
nula de mult stabilită, iar j
i, ridicîndu-și ochii spre oa- x
ii, a continuat; £
- Și acum, o scurtă declara- r
Îiersonală ...a unui om care J 
inește 70 de ani de viață ț 
46 de ani de inginerie. * 

.Din rațiunea și din cariera J 
1 am tras două învățăminte : • 
I — tehnic, unul — poli- 
. și doresc să Ie supun mc- 
ției dumneavoastră.
.Francezii au o vorbă : „Nu 
tă meserie proastă". Dar nu 
tă meserie mai frumoasă ca 
oastră. Căci întreaga civili- 
e s-a făurit prin tehnică, 
învățămîntul ...politic ...de 

1 doream să vă vorbesc, este 
turnai alături de clasa mun- 
are ...de poporul muncitor 
telectualitatea își poate rea- 
țelul.

poi a urmat o mică tăcere. 
:va s-a ridicat și a propus 
lidiul.
scultam nume după nume ; 
cînd, deodată, am tresărit:. 
jiner Vasile Alexandrescu, 
gat al filialei A.S.I.T.-Ga-‘

4
Prezidiul celui de-al Il-lea Congres al A.S.I.T, în timpul ședinței de deschideref

♦
♦
♦
♦■>
♦
♦ de Operă și Balet

Ședința din

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Primirea delegației
de oameni de cultură din R.S.F.S.R.

de către conducători ai partidului
și guvernului

♦

♦

t

■t
♦

♦

Miercuri dimineață, la Teatrul 
" - • - • • al RPR a 

avut loc deschiderea festivă a 
celui de-a! Il-lea Congres al Aso
ciației Științifice a Inginerilor și 
Tehnicienilor din R.P.R.

La lucrări participă peste 600 
de delegați din toate ramurile 
economiei noastre naționale pre
cum și oaspeți din 15 țări,

La deschiderea lucrărilor au 
participat tovarășii: Gheorglie 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R., Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Iosif Chișinevschi, Miron 
Constantinescu, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, Con
stantin Pîrvulescu, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec membri supleanti 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri. academicieni, 
conducători ai instituțiilor cen
trale, directori de întreprinderi, 
ingineri, tehnicieni și muncitori 
fruntași, ziariști romini și străini.

Tn prezidiul Congresului au 
luat loc tovarășii : Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Miron Con
stantinescu, acad. prof. ing. N. 
Profiri, președintele A.S.I.T. 'ng. 
Popa Gherasim, ministrul Jndus- 
striei Grele, Ion Cozma, ministrul 
Agriculturii și Silviculturii, ing. 
Ion 'Mineu, ministrul Minelor, 
ing. Gh. Gaston-Marin, președin-

dimineața zilei de 29 Mai
Academicianului profesor NICOLAE PROFIRE 
președintele Asociației Științifice a Inginerilor 
și Tehnicienilor, vicepreședinte al Academiei 

R. P. Romine
Neputind răspunde cu prezența invitației la deschiderea festivă 

a celui de al Il-lea Congres al Asociației Științifice a Inginerilor 
și Tehnicienilor din Republica Populară Romină 
tovarășe președinte, tuturor participanților urări 
nică.

Reamlntindu-mi participarea cu șase ani In 
dumneavoastră Congres și urmărind necontenit.

trimit prin dv., 
de muncă rod-

Scrisoare din Australia

UN MESAJ
prietenesc

li-am rotit ochii prin sală 
iu-1 vedeam încă — și l-am 
izul ca odinioară.
- E un om capabil, băiatul 
ista — se spunea atunci...
- E un om capabil, directo- 
adiunct — am auzit din 
, despre el, acum cîteva 
, la „Progresul", 
ațin maturizat, puțin timid 
i, ca un student la examen, 
nou membru în prezidiul 
greșului urca la tribună. In- ♦ 
îndu-mi ochii, parcă vedeam * 
lănci numai tineret, absol- x 
i proaspeți ai facultății, foștii ♦
colegi de școală, inovatori * 

ți Ia primele succese. Acea- 4 
este — îmi părea — genera- £ 
cea mai de greutate din in- * 
dualitatea noastră tehnică. > 
ajutorul eî trebuie să mer- ♦ 
i înainte. *
nul din cei mai bătrîni șî ♦ 
1 din cei mai tineri ingî- * 
din țară se așezară alături, x 

u o generație — mă corec-t 
ei — ci GENERAȚII, uni- ♦ 
trebuie să clădească ! ♦

♦
F. CERBU ♦ fe]e Comitetului de Stat al Pla- 

♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦»♦♦♦» nificării, acad. I. S. Gheorghiu,

urmă la primul 
_________  __ ........ .cu multă apre

ciere. eforturile depuse de’ către inginerii și tehnicienii noștri pen
tru dezvoltarea științei industriale și agricole legate de practica de 
fiecare zi și în pas cu progresul pe plan internațional, se desprind 
succesele acestor eforturi și marile realizări proiectate la primul 
Congres în vederea îndeplinirii obiectivelor primului plan cincinal 
de dezvoltare a economiei noastre naționale.

Această constatare constituie pentru poporul nostru — care jl-a 
afirmat în toate vremurile și prin cei mai distinși fii ai săi spiritul 
său creator în toate domeniile — un puternic imbold de a susține 
înainte, prin munca sa, strădania celor încadrați în puternica 
Asociație Științifică a Inginerilor și Tehnicienilor țării noastre. Din 
această colaborare izvorăsc noi inițiative și curajul de a păși 
înainte sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn pe drumul 
ridicării nivelului de trai al poporului nostru și al propășirii pa
triei noastre scumpe.

președintele Secției de Științe 
Tehnice a Academiei R.P.R., acad. 
Gh. Ionescu-Sisești, președintele 
secției de științe agricole a Aca
demiei R.P.R., ing. Mihai Marin, 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor, prof, dr. ing. Ștefan 
Bălan, adjunct al ministru
lui Construcțiilor și Industriei 
Materialelor de Construcții, prof, 
ing. C. Atanasiu prof. ing. 
Nicolae Boțan președintele fi
lialei A.S.I.T. Iași, ingv Oxa
na Butaliu, de la uzinele 
Steagul Roșu-Orașul Stalin, ing.

Dr. PETRU GROZA

Anton Chiricuță, Inginer pensio
nar, fost director general al silo
zurilor, prof. dr. ing. Crișan Sil
viu președintele filialei A.S.I.T. 
Stalin, ing. Ion Grosu, președinte
le secției Construcții de Mașini a 
Consiliului Central A.S.I.T., dr. 
Horvath Atila, președintele filia
lei A.S.I.T. din Regidnea Aiftono-

Citifi în pag. Il-a

Experimentarea sistemului 
ie salarizare îmbunătățit FETELE

Cuvîntarea 
toy. Chivu Stoica 

la deschiderea 
Congresului Â.S.I.T.

ÎNAINTE, salariul tarifar reprezenta 55—60% din clștlg- 
VA FI: 75—85%.
ÎNAINTE: salariul mediu tarifar in uzină era 298 Iei. 
VA FI: 511 lei.
ÎNAINTE: o bobinatoare avea In schimbul de noapte un 

spor (15% din salariul de bază) de 37 lei.
VA AVEA: 69 lei.

iana a hoi- 
toată ziua 

aș. Era du- 
:ă, senin și 
os. A luat 
izinele la
a scormo- 

cu privirea 
iele și un- 
edea san- 
mai cu șic 
ota adresa.
doua zi și-a întîlnit priete- 
la antrenamentul de sport. 
De ce n-ai venit și 
i?
Am avut treabă.
Secret ?
îți spun... dar., să nu 

line. Am hoinărit 
izinelor. Căutam o 
I...
Și eu sandale.
Filomeia a căutat

iă nu credeți — îmi explică 
Maria Stan — secretar al 
tetului U.T.M, de la uzinele 
oiembrie* din Capitală — că 
» noastre vorbesc numai des- 
nodă. E un caz excepțional. 
.. salariul îmbunătățit... a- 
erea încasării avansului... 
s-a părut firesc. Toți discută 
despre avantajele sistemului 

nătățit de salarizare. Mi-a 
l lăudabil mai ales faptul că 
» de aici se sfătuiesc cum 

folosească banii.
Steliana am găsit-o discu- 

de zor cu secretarul U.T.M. 
l-am spus de la obraz. Dacă 

e face fată de treabă... 
aruncat o privire spre mine 
tăcut.
Dacă nu se face ? — am in- 

it-o curioasă.
Nu știu ce să mai zic. O cu- 

teți pe Nițu ? Catinca Nițu. 
fi văzut ce bucurie avea cînd 
iat că salariul se îmbunată- 
. Ce-i drept, ne-am bucurat 
oții. Am hotărît insă să Iti- 
î mai bine, căci în fond to- 
depinde de noi.
:-am chemat la întrecere șl. 
ă cîștigăm, folosim din plin 
ul de lucru, îngrijim mașini- 
Dar Catinca era mai cu moț. 
în ruptul capului nu vroia 

nature între mașini să le cu- 
Azi așa, mîine așa, pînă 
a trebuit să stăm altfel de 

ia cu ea.
Și ?
O să se schimbe lucrurile, 

dau în scris ! Da, sigur, nu-1 
)ie. Cuvîntul contează. Poate 
i să știți ce facem acum ? lu- 
n. Mai bine. înainte, unii mai

tu.

rîzl 
fataprln 

bluză de

mătase...

ștri nu se prea interesau cum se 
folosește timpul. Plecau fetele să 
se plimbe și mașinile stăteau. A- 
cum — încearcă să legi discuții 
în timpul lucrului. Toată lumea 
e cu gura pe tine : ,,Planul!" La 
un asemenea argument nu mal al 
ce să spui. S-au schimbat multe, 
mașinile funcționează mai bine 
— merg ca ceasurile — firăresele 
muncesc mal conștiincios șl., a- 
cum ni se aduce și materialul di
rect la mașină. Ce a fost și cu 
asta... Cînd îmi amintesc...

Cînd am spus că pierdem vre
mea alergind după material, toți 
m-au luat în răspăr : „Te-or fl 
durînd picioarele ?" Mi-am răcit 
gura, dar degeaba. Opream răz
boaiele și plecam să căutăm ma
terialele necesare. Cum începeam 
să lucrăm, se rupeau firele.

Cînd s-a discutat despre siste
mul de salarizare îmbunătățit am 
ridicat din nou aceste probleme 
și...
- Și?
— Țevile vin azi bine lucrate, 

iar materialul 
război. Munca

ne este adus la 
merge din plin.
★

pe Steliana Călu-Am văzut-o r_ 
găru la lucru. Cele două mașini 
ale sale mergeșu din plin. Nor
ma — 26 de metri zilnic, la 2 
războaie. Steliana a dictat mași
nilor să facă 42 de metri și, as
cultătoare ca un școlar silitor, ele 
s-au supus.

Se muncește mai cu spor. Re
zultatele ? lată cîteva : Nicolae 
Maria nu lasă nici un fir inactiv 
la cele trei părți de ring. în a- 
prilie a realizat zilnic un plus de 
22,5 kg. fire. Dragomir Tudora și 
Dincă Elena de la preparația fi
latură vin acum zilnic cu 10-15 
minute înainte de începerea lu
crului și controlează dacă fiecare 
cap de laminor funcționează co
rect.

Am văzut-o la locul de muncă 
pe țesătoarea Ioana Brănilă, cea 
cu bluza de nylon, pe Filomeia 
Suciu, cea cu mătasea... Iși vor 
îndeplini dorințele.

Ce aduce nou experimentarea

sistemului de 
salarizare Îm
bunătățit ?
In primul rlnd, 

în fabrica texti
lă „7 Noiem
brie", salariul 
tarifar va repre
zenta 
sută 
tigul muncito
rilor,-

primi 630 lei Iu-

75—85 la 
din ctș-

«..Steliana va
nar. E ceva diferență de la 328 
la 630... Filatoarele de la ring 
vor primi mai mult cu 230 
decit înainte, brigadierele de 
ring cu 261 lei, transportorii 
cu 200—420 lei etc. Rețineți: 
cesta-i numai salariul tarifar, 
mai adaugă prime, creșterea spo
rului tn schimbul de noapte...

E firesc să se muncească mai 
bine ?

lei 
la

a- 
Se

mă Maghiară, ing. Petre Lupu, 
președintele secției petrol a filia
lei A.S.I.T. Ploeștl prof. C. Ma- 
carovici,.membru corespondent al 
Academiei R.P.R., președintele fi
lialei A.S.I.T. Cluj, acad. Micloșy 
Cornel, Nicolae Militaru, muncitor 
fruntaș, de la Întreprinderea N. 
Bălcescu, prof. D. Moțoc preșe
dintele secției Industrie ali
mentară A.S.I.T. acad. C. Nenl- 
țescu, ing. Gh. Petrescu, pre
ședintele subfilialei A.S.I.T. Si
biu, N. Popescu-Doreanu, vice
președinte al A.S.I.T., prof. dr. ing. 
Răduleț Remus, membru corespon
dent al Academie! R.PR., directo
rul Institutului de energetică al 
Academiei R.P.R., prof. ing. Al. Ro- 
manovici, președintele secției știin
țe agricole a filialei A.S.I.T. Bucu-

(Continuare in pag. 2-a)L. POPESCU

Miercuri după-amiază delega
ția de oameni de cultură d.n 
R.S.F.S. Rusă care participă la 
manifestările prilejuite de sărbă
torirea Decadei culturii R.S.F.S.R. 
in (ara noastră a fost primită la 
Consiliul de Miniștri de conducă
tori ai partidului și guvernului.

La primire au luat parte tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Petre Borilă, Iosif 
Chișinevschi, Miron Constanti
nescu, Leonte Răutu.

Membrii delegației de oameni 
de Cultură din R.S.F.S.R. E. I. 
Afanasenko, ministrul învăță- 
mintului din R.S.F.S.R., V. A. 
Krotov, președintele Prezidiului 
Filialei din Siberia de Est a Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., scri-

itorul V. A. Zakrutkin. membru al 
conducerii secției din Rostov a 
Uniunii Scriitorilor Sovietici, 
membru in Colegiul redacțional 
al revistei „Don“, E. P. Kareaki- 
na, artistă a poporului din 
R.S.F.S.R., de la Teatrul de Dra
mă ,,A. S. Pușkin" din Lenin
grad și prof. R. V. Merțlin, rec
torul Universității „Cernîșevski" 
din Saratov doctor in științe chi
mice, au împărtășit conducătorilor 
partidului și guvernului impresiile 
lor din vizita in țara noastră:

A fost de 
ambasadorul 
București.

Au asistat
al ministrului Invățămlntului și 
Culturii șl I 
secție In 
A.R.LU.S.

Intilnirea 
atmosferă d

față A. A. Epișev, 
Uniunii Sovietice ia

C. Nicuță, adjunct

de H. N. Mc. Elligot
— articol special scris pentru 

„Scînteia tineretului" —

te consternezi 
cu mtinile în
crucișate. Tine
retul australian 
înțelege că nu
mai unirea tu

Recepție în cinstea 
oaspeților sovietici

Consiliul General A.R.L.U.S. a 
oferit miercuri seară o masă 
tovărășească în cinstea dele
gației oamenilor de cultură din 
R.S.F.S.R.: E. I. Afanasenko, con
ducătorul delegației, V. A. Kro
tov, V. A. Zakrutkin, E. P. Ka- 
reakina și R. V. Merțlin, membri 
ai delegației, care vizitează țara 
noastră cu prilejul Decadei cul
turii R.S.F.S R.

Au luat parte tovarășii: Petre 
Borilă, M.ron ■ Constantinescu, 
Leonte Răutu, Ion Pas, Ofelia 
Manole, Octav Livezeanu, P. 
Drăgoescu, acad. I. Murgulescu, 
P. Țugui, Costin Nădejde, artis
tul poporului 1. Jalea, academi
cienii Iorgu Iordan și Eugen Ma- 
covschi, E. Rodan, Eugen Jebe- 

:leanu. Zenaida Pally, Aurel Ba- 
ranga, oameni de artă și cultură, 
membri ai Consiliului General 
A.R.L.U S.

Au participat A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai Ambasa
dei.

Masa s-a 
atmosferă de

L. Minchevici, șef de 
Consiliul General

«-a desfășurat tntr-o 
caldă prietenie.

Mesaj

desfășurat tntr-o 
caldă prietenie.

de salut
Decadei culturii 

I. I. Muraviev,
Cu prilejul 

R.S.F.S. Ruse, 
președintele Sovietului din ora
șul Sverdlovsk și Alexei Prosku
rin, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Sovietului din orașul 
Gorki au adresat mesaje de sa
lut respectiv locuitorilor din 
București și Orașul Stalin.

(Agerpres)

Tn urmă cu 
doi ani am vi
zitat Rominia. 
Țin să remarc 
înainte de toate 
că m-a impre
sionat profund viața plină de a- turor celor care luptă pentru pace 
vtnt constructiv a tineretului ro- in lumea întreagă duce la prein- 
min. viața sa de fiecare zi, felul tlmpinarea unui al treilea război 
cum Iși petrece timpul liber, acti- mondial.

— Multe lucruri ar putea fi spu
se despre lupta pentru pace in 
Australia. Pe această linie sin
dicatele, mișcarea de tine'et an 
o tradiție de decenii. Un exemplu 
care să ilustreze opiziția puter
nică a muncitorilor australieni 
față de război, in rindurile că
rora se aflau mulți tineri, tl 
constituie acțiunea dinaintea ce
lui de-al Il-lea război mondial, 
cunoscută sub denumirea de lup
ta de ,,plumb11 a docherilor. Con
sider că este interesant ea tine
retul romîn să cunoască acest 
episod eroic din lupta docherilor 
australieni.

Cu doi ani înainte de tncepe- 
rea celui de-al doilea război mon
dial, guvernul japonez a cumpă
rat din Australia o mare canti
tate de plumb necesară fabrică
rii de arme. La acea dată Ja
ponia încheiase deja alianța a- 
gresivă cu puterile fasciste și de
venise cit se poate de clar 
Australia și Japonia vor fi 
curlnd tn stare de război Urma 
ca armele, folosindu-se otumbul 
australian, să aducă moarte mun
citorilor australieni. Docherii au 
sezisat pericolul și au hotărlt să 
împiedice acest lucru. Ei au re
fuzat să încarce vapoarele și au 
rămas fermi pe poziția lor. Au 
rezistat zeci și zeci de zile. Cu 
multă intirziere vapoarele în
cărcate cu plumb au afuns In Ja
ponia. Totuși mulți tineri austru-

(Continuare în pag. 4-a)

vitatea sportivă pe care o desfă-^ 
șoară. M-am convins că poporul 
romtn este animat de profunde 
sentimente patriotice și are o lar
gă viziune internațională concre
tizată prin sentimentele de priete
nie și tnțelegere față de toate po
poarele lumii.

Și tineretul australian iubește 
pacea; el dorește să participe la 
concursuri prietenești, alături de 
tinerii din celelalte țări; el urăș
te războiul, deoarece nh-l poate 
aduce decit moartea. Tn același 
timp, ca și tineretul din Rominia, 
el știe că pacea nu constituie o 
viziune. In fața căreia trebuie să

La grădinița nr. 13 din Capitală a avut loc o serbare in 
cinstea Zilei internaționale a copilului.

In fotografie: Copiii din grupa mare execută un dans ma
ghiar. Foto: D. F. ’DUMITRU

FESTIVALURILE 
grandioase manifestații de solidaritate a tineretului 

pentru pace și prietenielumii
In legături cu semnificația ce

lui de-al Vl-lea Festival Mondial 
și pregătirile tineretului din țara 
noastră în tnttmpinarea acestui 
mare eveniment, acad. Cezar Pe
trescu, președintele Comitetului 
Național pentru pregătirea parti
cipării tineretului din R.P.R. la 
Festivalul de la Moscova a acor
dat un interviu unui redactor al 
Agenției de presă „Agerpres".

Să semnalăm dintr-întli un fe
nomen, care prin sine, prin evo
luția unui singur cuvînt, defi
nește pe cit de plastic, pe atît 
de condensat, tot ce urmează a 
expune și vom încerca a clarifica
— a declarat acad. Cezar Pe
trescu. Cele cinci Festivaluri Mon. 
diale ale Tineretului și Studenți
lor de pînă acum, desfășurate 
sub semnul păcii și prieteniei în
tre popoare în proporții tot mai 
vaste și cu o semnificație mereu 
crescîndă, au transformat însăși 
noțiunea termenului Festival. 
Prin origine prin sonoritate și 
prin suprapunerea de vechi tra
diții cuvîntul evocă numai o săr
bătoare periodică a cintecuiui și 
a jocului, de mărginit interes lo
cal și de date străvechi, aproape 
pierdute. Un cuvînt muribund, în 
agonie, pe care multe dicționare
— ca cel al Academiei. Franceze
— îl și exclusese din oaginile 
sale. Dar iată că Festivalurile 
Mondiale ale Tineretului și Stu
denților, i-au dat o nouă viață, 
l-au regenerat, i-au lărgit cuprin
sul și i-au adincit înțelesul I Nu
mai în cinci etape pe-a șasea, 
numai în 12 ani.

Astăzi Festivalul nu mai evocă 
doar o înșiruire de sărbătorirj 
medievale ale cîntecului și ale 
dansului; poate ale întrecerilor 
sportive și ale jocurilor olimpice 
din vechea Eladă. Reprezintă cea 
mai grandioasă manifestație de 
solidaritate și de irezistibilă a- 
firmare a tineretului din întrea
ga lume. O afirmare a voinței 
hotărîte de muncă, de realizări 
constructive și creatoare, sub 
semnul păcii și al prieteniei, ,

li o afirmare attt de dîrză și 
atît de generală, insumînd un 
număr atît de uriaș al particl- 
panților din cele cinci continen
te, cu o creștere atit de vădită 
de la un Festival la altul, Incit 
pe drept cuvînt a alarmat regi
zorii războiului rece, ai celor 
două masacre mondiale care au 
decimat de două ori tineretul

Interviul acordat de 
acad. Cezar Petrescu 

în legătură cu 
Festivalul Mondial 

al Tineretului 
$i Studenților de la 

Moscova

lumii. Astfel, nu mai este nici o 
mirare că de astă dată vechii 
comparși se coalizează pentru a 
stînjeni prin toate mijloacele 
participarea măcar, a unei frac
țiuni din tineretul lumii, la cel 
de-al Vl-lea Festival, de la Mos
cova. Apelind la metode de zădăr
nicire, fie directe, fie perfid deghi
zate,' în darn insă își fac iluzia 
că vor izbuti. Tineretul lumii a 
căpătat conștiința forței sale nu
merice și morale. Apărind pacea 
iși apără viața, aspirațiile, viito
rul. Apără însăși viața, viitorul 
culturii și al civilizației... Cind 
au izbutit oare vreodată strigoii 
mucedelor cavouri să înăbușe și 
să amenințe viața în mersul ei 
victorios, mereu spre alte piscuri, 
spre alte cuceriri ale progresului 
și ale geniului omenesc ? Să-i 
lăsăm deci în cavourile lor, ale 
spectrelor răcite și să ne întoar
cem la 
pidantă 
viață.

Iată, . .. ____
reconfortant îl oferă însăși mobi
lizarea de energii, de inițiative 
și de înfăptuiri a tineretului din

viaja cea fierbinte si 
a tineretului Însetat

un exemplu deosebit

tre- 
de

de

patria noastră. Pregătirile pentru 
mărețul Festival Mondial de la 
Moscova, nu afirmă oare cu pri
sosință un nou stil de viață ? Nu 
afirmă o nouă conștiință a tine
retului, care pregătindu-se pen
tru Festival, se pregătește In a- 
celași timp pentru rolul său pa
triotic, social, economic istoric 
și moral, de mîine. Prin fapte; 
mereu și pretutindeni prin alte și 
alte înfăptuiri pozitive... Cine ar 
fi putut concepe o asemenea mo
bilizare de energii creatoare și 
de solidarități spontane, dar or
ganizate, acum cincisprezece ani, 
nu mai departe? Fără deosebire 
de felul muncii și de locui mun
cii ; de la un capăt al țării la al
tul. tineretul a ținut să-și aducă 
prinosul său Festivalului; prinos 
care tn același timp e închinat nu 
numai sărbătorilor tinerești de la 
Moscova, ci și Patriei și Munsii 
și Păcii și Viitorului.

E activitatea febrilă și rodnică 
a unui imens stup de albine, cînd 
înfloresc teii' și au început a se 
legăna în soare florile pajiștilor. 
Fiecare unitate în parte și toate 
Împreună, Iși îndeplinesc un rost 
precis. Fiecare aduce la stupul co
mun al patriei picătura sa de miere 
aurie; agoniseala sa de catifelat 
polen. A I Se va spune că acea 
stă imagine e preș lirică, prea 
literară, pe o viziune prea frans 
figurată de optica mea de scrii
tor ? S-o reducem atunci la reali
tate. Nu va pierde nimic concreti 
zindu-se. Dimpotrivă! lată faptele 
concrete, deși mă voi feri să ci
tez cifrele pe care le am sub 
ochi, numele și datele care ai 
prelungi peste măsură această 
expunere și care de altfel, figu
rează zilnic în presă. în ziarele 
de perete. In emisiile radiofonice. 
Aportul tineretului nostru în pre
gătirile sale pentru Festivalul 
Mondial de la Moscova, după a 
ceste date și cifre, nu se mărgi
nește numai la preocuparea de a

(Continuare tn pag. 3-a)
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Grupul parlamentar romîn 
pentru relații de prietenie 

Romîuia-Franta
In ziua de 28 mai, la Palatul 

Marii Adunări Naționale a R.P R. 
a avut loc ședința de constituire 
a grupului parlamentar romîn 
pentru relații de prietenie Romî- 
nia-Franța, organizat din iniția
tiva unui grup de deputați ai Ma
rii Adunări Naționale a R.P R.

Deputatul acad. dr. Ștefan S. 
Nicolau a făcut cu acest prilej o 
expunere asupra scopului grupu
lui parlamentar romîn pentru re
lațiile de prietenie Rominia-Fran- 
ța. A fost ales apoi comitetul de 
conducere din care fac parte: 
acad. prof. Simion Stoilov, pre
ședinte, acad. prof. dr. Ștefan S. 
Nicolau — vicepreședinte, Barbu 
Solomon — secretar, Gh. Vasili- 
chi, Ludovic Takacs, prof, univj 
Traian Ionașcu. Elena Livezeanu, 
prof. univ. Paul Niculescu Mizil. 
acad. prof. dr. Nicolae Gh. Lupu, 
Ion Iliescu și acad, Geo Bogza, 
membri.
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Cuvântarea tovarășului Chivu Stoica
la d esehiderea Congresului A. S. I. T.

Din însărcinarea Comitetului 
Central al . Partidului Muncito
resc Romîn și a Consiliului de 
'Miniștri al Republicii Populare 
Romine, aduc delegaților la cel 
de-al II-lea’ Congres al Asociației 
Științifice a Inginerilor Și Tehni
cienilor din Republica Populară 
Romină, un călduros salut.

Cel de-al II-lea Congres al 
A.S.I.T., la care participă peste 
<>00 ingineri și tehnicieni din 
toate ramurile economiei națio
nale, reprezintă un eveniment de 
o deosebită însemnătate în viața 
tehnică și științifică a țării noas
tre. Acest Congres va face bilan
țul activității din ultimii 6 ani 
a inginerilor Și tehnicienilor din 
țara noastră, va analiza căile și 
mijloacele de ridicare a nivelu
lui Asociației pe o treapta mai 
înaltă, va stabili programul de 
acțiune care să asigure o și mai 
largă mobilizare a forțelor inte
lectualității noastre tehnice in 
lupta pentru îndeplinirea marilor 
sarcini privind dezvoltarea eco
nomiei naționale în etapa actuală 
a construcției socialiste.

Poporul nostru sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn a 
obținut victorii însemnate in 
lupta pentru construirea socialis
mului. în anul acesta producția 
industrială a țării va fi de 3,4 
ori mai mare fată de cea reali
zată în 1938.

In acest răstimp industria noa
stră a devenii ramura conducă
toare a economiei naționale, te
melia trainică a creșterii puterii 
economice a patriei și a ridicării 
nivelului de trai a| poporului. 
S-au obținut succese mari in dez
voltarea industriei miniere și 
a petrolului, a industriei ener
giei electrice, a siderurgiei, 
a industriei chimice și cons
trucțiilor de mașini. Industria con
structoare de mașini (inclusiv 
industria electrotehnică) creația 
regimului democrat-popular, a 
ajuns să dea peste un sfert din 
întreaga producție industrială a 
țării. Astăzi acoperim prin pro
ducția internă întregul nece
sar de mașini și utilaje pen
tru agricultură industria pe
troliferă. industria minieră, pre
cum și necesarul de mijloace de 
transport și utilaj de construcții.

Creșterea producției în toate 
ramurile economiei naționale pre
cum și sporirea rapidă a circula
ției mărfurilor au mers paralel cu 
dezvoltarea puternică a transpor
tului feroviar, rutier, aerian și 
naval.

Toate aceste succese sînt rodul 
muncii intense pline de abnega
ție a clasei muncitoare, a țărăni
mii muncitoare, a intelectualității 
avansate, a întregului nostru po
por talentat și harnic. însuflețit 
și condus de Partidul Muncito
resc Romîn.

Un rol de seamă în progresul 
construcției noastre economice pe 
drumul socialismului l-a avut și-l 
are corpul nostru tehnic, ingine
rii și tehnicienii. Partidul nostru 
consideră existența unei intelec
tualități tehnice numeroase, cu o 
înaltă calificare tehnico-științifică, 
profund atașată puterii populare, 
ca una din cele mai importante 
condiții ale construirii socialis
mului în patria noastră.

în anii regimului democrat 
popular rîndurile intelectualității 
tehnice s-au lărgit considerabil 
prin formarea unor noi și nume
roase cadre de tehnicieni și ingi
neri, fii de muncitori și țărani. 
In perioada 1948—1956 economia 
națională a primit în medie anual 
cite 14.400 absolvenți ai invăță- 
mîntului mediu tehnic și cite 
3.500 absolvenți ai învățămintu- 
lui tehnic superior. Aceste cadre 
trebuie folosite rațional in locu
rile hotărîtoare pentru dezvolta
rea economiei naționale. O mare 
contribuție la formarea noilor ca
dre și la opera de construcție 
economică au avut-o inginerii, 
tehnicienii noștri din generația 
veche, care in mare majoritate 
s au alăturat cu entuziasm mun
cii de făurire a vieții noi. în pre
zent corpul nostru tehnic, format 
din peste 35.000 ingineri și peste 
200.000 tehnicieni, muncind 
in fabrici, uzine, mine, șantiere, 
ogoare, tn Institutele de cercetări 
și proiectări, aduce contribuția sa 
prețioasă la punerea în valoare a 
resurselor patriei noastre.

Partidul și guvernul au creat 
condiții pentru ca inginerii și 
tehnicienii să poată contribui la 
elaborarea planurilor de dezvol
tare a tuturor ramurilor econo
miei naționale : planul de elec
trificare, planul cincinal, planul 
de dezvoltare a industriei petro
lifere, chimice, cărbunelui, planul 
de creștere continuă a producției 
de oțel și construcțiilor de ma
șini, planul de dezvoltare a 
producției agricole

Este în permanenta grijă a 
Partidului și Guvernului de a 
crea in continuare inginerilor și 
tehnicienilor condițiuni tot mai 
bune de muncă și de trai.

Inginerii și tehnicienii trebuie 
să-și ridice continuu nivelul cu
noștințelor științifice și tehnice, 
să țină pas cu progresul tehnicii 
mondiale

Intelectualitatea tehnică este o 
mindrie a poporului nostru Recu- 
noscind meritele lor in construi
rea socialismului, partidul gu
vernul, oamenii muncii își expri
mă stima și dragostea fată de 
toți inginerii, tehnicienii, oamenii 
de știință care și au pus talentul, 
energia și capacitatea creatoare 
in slujba poporului

Inginerii și tehnicienii din Re
publica Populară Romină prețu
iesc realizările tehnico.științifice 
din trecut și continuă valoroasele 
tradiții ale înaintașilor. Multi 
dintre ei, însuflețiți de un patrio
tism înflăcărat, au luat atitudine 
împotriva acțiunilor antinationa 
le ale guvernelor burghezo-mo 
șlerești acordarea de concesiuni 
oneroase capitalului străin, trans
formarea tării intr o anexă agri
colă și sursă de materii prime a

marilor puteri industriale din 
apus.

De aceea, poporul nostru adu
ce memoriei acestor înaintași un 
omagiu plin de respect

Regimul democrat-popular a 
descătușat energia și inițiativa 
oamenilor muncii eliberați de ex
ploatare. Numai în condițiile pu
terii populare, talentul și capaci
tatea de muncă și de creație a 
inginerilor și tehnicienilor au că
pătat posibilitatea unei afirmări 
și dezvoltări libere, nestingherite

Gindirea și creația tenmco- 
științifică au luat un puternic a- 
vînt datorită și -faptului că statul 
democrat-popular a înființat nu
meroase institute de cercetări și 
proiectări, înzestrate cu o bază 
materială modernă.

Toate acestea au făcut ca pla
nurile și ideile îndrăznețe ale 
multor ingineri și tennicieni ta- 
lentați. care în trecut ar fi rămas 
doar pe hîrtie, să poată prinde 
viață in anii puterii pooulare. 
Drept urmare, în acești ani. au 
putut fi create opere tehnice și 
științifice de valoare mondială, 
care au întărit încrederea intelec
tualității noastre tehnice în for
țele ei proprii și au făcut cunos
cute roadele activității tehnico- 
științifice romînești dincolo de 
hotarele țării.

Astfel sînt remarcabile lucră
rile acad. G Macovei. acad. Al. Co- 
darcea, Dumitru Ștefănescu în do
meniul geologiei, mineralogiei și 
petrolului, lucrările Președintelui 
Academiei R PR Traian Săvu- 
lescu, lucrările acad. Gh. lonescu 
Sisești, membru corespondent al 
Academiei „V, 1. Lenin" din Mos
cova și ale ing. Chiriță Constan
tin în domeniul agriculturii.

Acad. Dr. Ing. Costin Nenițes- 
cu șl colectivul său. au realizat 
numeroase lucrări prețioase în 
industria chimică de sinteză or
ganică. acad Horia Hulubei în 
problemele fizicii nucleare, acad. 
Elie Carafoli în domeniul aero
dinamicii.

Inginerii și tehnicienii din țara 
noastră au realizat în ultimii ani 
lucrări științifice și tehnice de 
mare valoare. Printre acestea pot 
fi amintite : Realizarea clorurii 
de vinii monomer și polimer de 
către colectivul ing. Mihail Râul 
și Dr. chimist Valeriu Vîntu; 
proiectarea și realizarea mașinii- 
combină pentru prelucrat carcase 
de electromotoare de către colec
tivul format din ing Paul Deak, 
V. Hossu și alții ; realizarea ma
șinii de echilibrat dinamic de 
către ing. Dan Teodorescu; 
tratatul de foto-tehnică reali
zat de colectivul în frunte cu 
Zamfirescu Nicolae; valoroa
sele lucrări in domeniul- creă
rii unor soiuri noi in potrccnlturâ 
ți flonculturâ ale biologului Pa- 
locsay Rudolf.

Sprijinul pe care ni l-a acor
dat Uniunea Sovietică în reali
zarea unor mari obiective indus
triale, în organizarea industriei 
noastre constructoare de mașini, 
în însușirea fabricației unui mare 
număr de mașini și utilaje mo
derne, ajutorul în specialiști și 
proiecte au avut un rol impor
tant în creșterea și perfectiona
rea calitativă a cadrelor noastre 
de ingineri și tehnicieni prin în
sușirea experienței tehnice îna
intate sovietice. Trebuie dezvol
tate mai departe colaborarea, le
găturile strinse și schimburile de 
experiență între inginerii și teh
nicienii țărilor lagărului socialist.

*
Un rol important în organiza

rea și în mobilizarea cadrelor 
tehnico-inginerești îl are Asocia
ția Științifică a Inginerilor și 
Tehnicienilor.’ In ultimii ani au 
avut loc atît o creștere sistema
tică a numărului membrilor, cit 
și o consolidare organizatorică și 
o creștere calitativă a activității 
Asociației.

A.S.I.T. a devenit o organiza
ție puternică, care concentrează 
principalele forțe ale intelectuali
tății noastre tehnice. La Asocia
ție au aderat pînă in prezent pe
ste 20.000 ingineri, peste 36.000 
tehnicieni și maiștri, peste 4.600 
inovatori și fruntași în producție. 
Aceste importante forțe tehnice 
sînt organizate în peste 1.300 
cercuri A.S1.T din fabrici, uzi
ne, șantiere, instituții centrale.

Consiliu! de miniștri consideră 
că activitatea editorială a A.S.I.T.- 
ului este demnă de menționat în- 
trucît contribuie la ridicarea ni
velului tehnic profesional al in
ginerilor și tehnicienilor. In a- 
ceastă ordine de idei o reaiizare 
valoroasă o constituie Lexiconul 
tehnic romîn. al cărui colectiv de 
conducere a fost distins cu Pre
miul de Stat al R.P.R. cl. I. Un 
aport important In dezbaterea 
problemelor tehnice ale econo
miei noastre naționale și în ridi
carea nivelului profesional al in
ginerilor și tehnicienilor îl au și 
cele 16 reviste tehnice de specia
litate, care apar intr-un tiraj lu
nar de peste 40 000 exemplare.

In anii puterii populare a luat 
a mare dezvoltare publicarea în 
tiraje de masă a numeroase cărți 
tehnice. In perioada 1949—1956 
în editurile noastre au fost tipă
rite lucrări tehnice într-un tiraj 
de peste 31 milioane exemplare. 
Mai mult de 60 la sută din căr
țile tipărite sînt lucrări originale: 
ele tratează probleme științifice 
și tehnice, economice și sociale 
din toate ramurile economiei na
ționale, fiind de mare folos for
mării și creșterii cadrelor.

Pornind de la obiectivele poli
ticii economice a partidului și gu
vernului. concretizate în sarcinile 
primului plan cincinal și în di
rectivele Congresului a! II lea al 
P.'M.R cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale în perioada 
1956—1960 Asociația a desfășu
rat o intensă activitate de propa
gandă industrială, în vederea a- 
tragerii masei largi a inginerilor 
și tehnicienilor spre rezolvarea 
unor probleme importante legate

de realizarea acestor obiective. 
Contribuția inginerilor și tehni
cienilor poate fi și mai însemnată 
în această privință pe măsură 
ce-și vor însuși ideile mărețe ale 
marxism-leninismului.

★
Urmînd hotărîrile Congresului 

al II-lea și cele ale Plenarei din 
decembrie 1956 a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, politica economică a par
tidului și guvernului In etapa ac- 
tuală_ se bazează pe continuarea 
fermă a industrializării socialis
te a țării, pe dezvoltarea cu priori
tate a industriei grele, precum și 
pe măsurile pentru dezvoltarea 
continua a ramurilor rămase n 
urmă din industrie și agricultură, 
în scopul continuării îmbunătăți
rii nivelului de trai.

In domeniul dezvoltării indus
triei in anii celui de-al doilea cin
cinal, accentul principal se va pu
ne, așa cum se știe, pe dezvolta
rea acelor ramuri, care dispun 
de o bază importantă și sigură de 
materii prime interne: industria 
chimică, petroliferă, energetică, 
industria materialelor de construc
ții. tn procesul dezvoltării indus
triale a țării noastre în perioada 
celui de-al doilea plan cincinal, 
industria construcțiilor de mașini 
va continua să aibă un rol de sea
mă, întemeindu-și activitatea pe 
o producție continuu crescîndă de 
oțel și laminate. Ea este profilată 
și specializată pentru organizarea 
producției în serie a mașinilor 
necesare acelor ramuri care ur
mează să cunoască o dezvoltare 
mai puternică. O mare atenție se 
va acorda de asemenea dezvoltă
rii bazei materiale de producție 
a industriei ușoare și alimentare.

Ridicarea continuă a producției 
agricole este o sarcină principală 
a oamenilor muncii. In perioada 
următoare se va dezvolta produc
ția de mașini destinate mecani
zării complexe a muncilor agri
cole, producția de îngrășăminte 
chimice, ierbicide, insectofungici- 
de, se vor asigura agriculturii 
cadre de specialitate de înaltă 
calificare.

In agricultură și silvicultură— 
ramuri importante ale economiei 
naționale, cu ajutorul specialiști
lor agricoli am reușit să creăm în
tr-un timp relativ scurt, un corp 
de ingineri și tehnicieni agricoli, 
care muncind cu rivnă alături de 
țărănimea muncitoare, au contri
buit la ridicarea producției și 
productivității din aceste sectoare.

Avem începuturi de mare pers
pectivă In toate ramurile agricul
turii la care ingineri și tehni
cieni agricoli și silvici au dat 
contribuții importante.

Reg-mcl nostru democrat-popu
lar a pus bazele dezvoltării cu 
pași repezi a agriculturii noastre.

S-au creat institute de invăță- 
mint agricol și silvic superior 
care dau anual promoții de 
800—900 ingineri agronomi, me
canizatori. silvici, zootehniști și 
de alte specialități.

De asemenea institutele de cer
cetări științifice agricole și sil
vice s-au mărit ca număr și au 
o rețea puternică de stațiuni ex
perimentale situate In cele mai ca
racteristice zone de climă și sol 
ale tării.

Baza tehnico-materială în conti
nuă creștere și existența agricul
turii socialiste în plină dezvoltare 
ne Îndreptățesc să cerem ingine
rilor și tehnicienilor din agricul
tură și silvicultură de a obține 
de pe ogoarele patriei noastre re
colte din ce in ce mai sporite de 
grtu și porumb, acordind o aten
ție deosebită porumbului hibrid și 
griului de mare productivitate Ia 
nectar.

Pentru asigurarea pe mai de
parte a sporirii cantităților de car
ne.. lapte, grăsimi și brinzeturi 
necesare îmbunătățirii alimenta
ției, inginerii zootehnieeni tre
buie să dea sprijinul lor pentru 
creșterea numărului de bovine, 
ovine și porcine de rasă și de 
mare productivitate.

Pentru aceasta Se cere ea in
ginerii și tehnicienii din agricul
tură și silvicultură să-și însu
șească zi de zi tehnica cea mai 
nouă, să studieze temeinic pro
blemele de economie agricolă 
concretă.

Pentru sporirea producție agri
cole este necesară o dezvoltare 
proporțională a diferitelor ramuri 
agricole, o mecanizare complexă 
a proceselor de producție susți
nută cu o aprovizionare corespun
zătoare cu îngrășăminte chimice 
și naturale menite să crească 
necontenit fertilitatea solului și 
productivitatea la hectar.

Inginerilor și tehnicienilor din 
agricultură le revine sarcina să 
lupte necontenit pentru sporirea 
suprafețelor agricole prin lucrări 
de îmbunătățiri funciare, Împădu
riri și perdele de protecție, să ex
tindă patrimoniul horti-viticol.

★
Sarcina principală a inginerilor 

și tehnicienilor constă în a folosi 
cunoștințele și experiența lor în 
modul cel mai rațional, pentru a 
mobiliza importantele rezerve ale 
producției care există în fiecare 
ramură, în fiecare întreprindere.

Creșterea continuă a producției 
socialiste poate fi înfăptuită cu 
condiția progresului continuu al 
tehnicei, pe baza tehnicei moder
ne. Ritmul rapid în care se dez
voltă tn prezent creația tehnico- 
științifică și aplicabilitatea sa 
tehnologică face necesar efortul 
oamenilor muncii și în primul 
rînd al intelectualității noastre 
tehnice., de a ține în permanență 
pasul cu realizările tehnicii noi.

Progresul tehnic se exprimă, 
înainte de toate, prin perfecțio
narea sistematică a parcului de 
mașini și utilaje. In perioada care 
a trecut de la cel de-al II-lea 
Congres al Partidului și pe baza 
indicațiilor acestuia., in industria 
noastră s-a desfășurat pe scară

largă examinarea critică, a tipuri
lor de mașini și utilaje pe care 
Ic fabricăm, compararea acestora 
cu cele mai reușite tipuri realizate 
în tehnica mondială, in vederea 
perfecționării constructive a pro
ducției noastre și a însușirii unor 
produse care realizează indici teh- 
nico-economici înalți.

O atenție deosebită va trebui 
dată modernizării parcului de ma
șini în funcțiune, astfel încit cu 
ajutorul unor cheltuieli relativ 
scăzute, să se obțină îmbunătăți
rea caracteristicilor funcționale 
ale mașinilor de tip mai vechi și 
creșterea pe această bază a ran
damentului și productivității lor. 
Realizările obținute pină in pre
zent in acest domeniu nu sint 
încă pe măsura posibilităților exis
tente. Aci își poate găsi un larg 
cîmp de activitate inițiativa crea
toare a inginerilor și tehnicienilor 
noștri cu sprijinul conducerilor în. 
treprinderilor și ale ministerelor.

Una dintre principalele direc
ții ale progresului tehnic către 
care vor trebui să-și orienteze 
preocupările cadrele noastre tehni- 
co-inginerești este mecanizarea 
muncilor grele și a celor care ne
cesită un mare volum de muncă.

Deși statul acordă credite pen
tru mica mecanizare iar înalta 
eficacitate a acesteia din punctul 
de vedere al sporirii productivită
ții muncii a fost verificată in 
practica activității a numeroase 
intreprinderi, totuși ritmul de in
troducere a micii mecanizări este 
incă nesatisfăcător.

Un domeniu important al pro
gresului tehnic este perfecționarea 
tehnologiei. Cu toate că în indus
tria noastră s-au introdus In ul
timii ani numeroase procedee teh
nologice noi de înaltă producti
vitate, totuși greutatea specifică 
a aplicării tehnologiei moderne 
este incă relativ scăzută, intr-o 
serie de ramuri. Oamenii muncii 
din industrie și In primul rind 
cadrele tehnico-inginerești trebuie 
să depună eforturi și mai sus
ținute pentru accelerarea ritmului 
introducerii tehnologiei modeme.

Interesele economiei naționale 
cer nu numai să se ’înfăptuiască 
măsuri cuprinzătoare pentru intro
ducerea tehnicii noi, ci și pentru 
folosirea mai bună, mai complectă 
a tehnicii existente. In perioada 
celui de-al doilea cincinal peste 
3/4 din sporul producției indus
triale va trebui obținut pe sea
ma îmbunătățirii gradului de faio- 
sire a capacităților de proc-c’je 
existente Realizarea acestu obiec
tiv de mare însemnătate econo
mică. impune atragerea naaae 
largi a tehnicienilor la icnlwtowa 
sarcinilor complexe ale pertectto- 
aări- organizări: ys^rț»

Caere): - aoastee tetoue» rogi 
cerești le revtoe dmueccta răs
pundere in deslășura'ea ntaucă a 
procesului de producție, te folo
sirea cit mai productivă a timpu
lui de lucru. în încărcarea optimă 
a mașinilor și utila.'jiuL Perfec
tionarea organizam producea 
cuprinde o sferă largă ae proble
me Ia prinui rine trecute asi
gurată o-ganizarea roeHterii. spe
cializării și cooperării întreprin
derilor, folosind sta^darthzarea și 
tipizarea prodnsetor pregătirea 
rațională și complectă a fabrica
ției, respect area discsphner tehno
logice. organizarea plaarricări: o- 
perative și a aprovizieBări: și de- 
servirii iocnr’oȚ de seacă, orga
nizarea manei: după grafic, 
trecerea la metode to pro
ducție eootKHu (cn ar fi 
luuiie tehnaog-xe. pcndoc^a pe 
bandă;, orga^xarea .-■■e-j ...a--- 
tehnic ai cal tă^i > alteia. Toate 
aceste propleae tra a* fi -rr-'.- 
vate numzi prin săasri ș> c s- 
poziții ale orgasekr centrate, pria 
actinai adm ”.aca:.ie_ Ot’^zerca 
unor naiv -caic ia perfect o- 
narea organizări: priderției de
pinde tn măsură hotărîtoare ie 
actrrrtatea cadrelor noastre tehni
co-inginerești toa fabrici, uzine, 
transportor:. SMTar, care prin 
studierea lemdîtiîtu! concrete și 
specifice ale ftecănf întreprinderi 
și prin formularea unor propuneri 
care să tină seama de aceste con
diții. pot da ui sprijin prețios 
conducerilor de întreprinderi In 
ridicarea organizării producției pe 
o treaptă mai înaltă.

Reducerea sistematică a prețu
lui de cost al prodneției. introdu
cerea cu fermitate a regimului de 
economii in toate ramurile eco
nomiei naționale, constituie o sar
cină a întregului popor. In mod 
deosebit se pune problema redu- 
cerii consumurilor de metal, com
bustibili, energie electrică, folo
sirea pe scară lagă a înlocuito
rilor de materii prime deficitare 
sau din import.

Poporul nostru așteaptă in mod 
îndreptățit un aport Însemnat în 
realizarea acestor sarcini din par
tea inginerilor și tehnicienilor 
noștri; unii ingineri și tehnicieni 
au arătat o anumită indiferență 
față de latura economică a pro
ducției, preocupindu-se în mod ex
clusiv de îndeplinirea planului, de 
sporirea cantitativă a producției.

Este evident însă că reducerea 
consumurilor specifice de mate
riale, scăderea rebuturilor, micșo
rarea manoperei pe unitate de 
produs, adică tocmai factorii cei 
mai principali care condiționează 
scăderea cheltuielilor de producție, 
creșterea productivității muncii 
și sporirea rentabilității, depind 
în mare măsură de activitatea 
conducătorilor nemijlociți ai pro
ducției, tehnicienii și inginerii.

★
In centrul preocupării tuturor 

inginerilor și tehnicienilor, a di
recțiilor de întreprinderi, trebuie să 
fie asigurarea creșterii continue 
a productivității muncii, condiția 
principală de îmbunătățire a în
tregii activități economice și a ri
dicării nivelului de trai.

In realizarea tuturor acestor 
sarcini un rol crescînd poate și 
trebuie să-l capete Asociația 
Științifică a Inginerilor și Tehni

cienilor din Republica Populară 
Romină.

Care sînt căile și mijloacele 
principale cu ajutorul cărora 
A.S.I.T. va putea să mobili
zeze importantele forțe de care 
dispune pentru a organiza e- 
forturile inginerilor și tehnicie
nilor din țara noastră în direcția 
ridicării nivelului activității in 
toate ramurile economiei națio
nale.

In primul rind Asociația A.S.I.T. 
poate să contribuie la ridicarea 
calității activității economice și 
de producție prin creșterea nive
lului tehnico-profesional al ingi
nerilor și tehnicienilor. Aceasta 
este o sarcină deosebit de impor
tantă, deoarece în condițiile ac
tuale ale avîntului rapid al știin
ței și tehnicei mondiale și ale ne
cesității introducerii in practică 
a noilor cuceriri apare necesară 
o informare bună și operativă a 
inginerilor Și tehnicienilor despre 
noile realizări ale gindirii și 
creației tehnic-o-științif ice din în
treaga lume.

Din această cauză este nece
sară continuarea și perfecționa
rea calitativă a activității edi
toriale a A.S.l.T.-ului in vederea 
ridicării sistematice a nivelului 
cunoștințelor tehnico-științifice 
a'.e inginerilor și tehnicienilor. 
Publicațiile comune ale ministe
relor economice și A.S.I.T tre
buie să popularizeze în mod or
ganizat cele mai bune realizări 
ale științei și tehnicei din țara 
noastră, precum și cele din 
U.R-S.S țările de democrație 
populară și toate țările lumii.

O deosebită însemnătate poate 
și trebuie să o capete organiza
rea de către A.S.I.T. a unor 
cursuri pentru ingineri și tehni
cieni. la care, pe lingă cunoștin
țele de specialitate să se pună 
un accent deosebit pe ridicarea 
nivelului cunoștințelor econo
mice.

Pe o scară mai Largă trebuie 
să se desfășoare excursiile și că
lătorule de studii organizate de 
Asociație, in inirepiinderile frun
tașe din tară. O deosebită aten
ție vor trebui să acorde organiza
țiile A-S.IT inginerilor și tehni- 
rieator tineri, care trebuie să de
vină cadre de nădejde ale indus
triei. agriculturii, transporturilor 
șâ consi-ucv1 or dtn țara noastră, 
cu o practică bogată. însoțită de 
o cultură tehnică temeinică.

Asociația trebuie să se preo
cupe nu numai de ridicarea nive
lai ui tehnic prolesional al ingi
nerilor și tehnicienilor: ea tre- 
batte să sprijine mai activ și mai 
organizat ridicarea continuă a 
calificării și ale cunoștințelor teh-

■aacton. să sprijine mrț ativa 
creatoare a acestora Ia această 
arivistă cocurile AS.l.T din în- 
-■etr-.itoeri poc acorda ua sprijin 
eficace pentru îmbunătățirea ac
tiv: tată cabinetelor tehnice In 
cete vai mite întreprinderi, ca
binetele tehnice mi sint încadrate 
coreapvazâtor D.n această cauză 
xne.e cabinete tehnice au sint in 
Băscra să acorde o asistență 
(etnică catopiectă iapvatorilor. 
Dacă cercurile A-S.IT. își vor 
lega organic activitatea de cea a 
car mete or tehnice, acestea vor 
desen- mult mai puternice și vor 
desfășura o activitate mult mai 
etxoce ca ajutorul emu activ 
r-mero» și calificat.

participarea mai activă a mase
lor Ia buna gospodărire econo
mică, participarea cercurilor 
A.S.I.T. la consfătuirile de pro
ducție, contribuția acestora la 
rezolvarea problemelor tehnice 
discutate poate fi una dintre 
principalele sarcini ale A.S.I.T.

Cercurile A.S.I.T. din întreprin
deri nu pot însă să se limiteze 
numai la problemele curente ale 
producției. Ele trebuie sa a.bă in 
vedere și probleme de pers
pectivă. Cel mai potrivit ca
dru de desfășurare a activității 
cercului A.S.l f. în acest sens 
trebuie să fie planul tehnic și 
planul măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice al întreprinderii 
Fără îndoială că Întreprinderile 
și economia națională în ansam
blul ei, vor obține foioase mari 
dacă cercurile A.S I.T din între
prinderi vor studia temeinic și 
vor rezolva probleme cuprinse 
în aceste planuri In vederea sti
mulării materiale a cercurilor 
A.S.I.T care desfășoară o acti
vitate rodnică apare necesară in
stituirea unor premii care să fie 
acordate de Ministere și Consi
liul Central A.S.I.T. pentru obți
nerea de rezultate valoroase în 
realizarea acestor sarcini.

Prezența în rîndurile Asociației 
a unor ingineri și tehnicieni de 
înaltă calificare și cu bogată ex
periență practică, îndreptățește 
cerința ca A.S.I.T. să desfășoare 
pe o scară mai largă munca de 
cercetare științifică nu numai în 
institutele de cercetări ale Aca
demiei R.P.R și ale departamen
telor, ci și la nivelul întreprin
derilor.

Experiența pozitivă a unor a- 
semenea cercetări desfășurate de 
cercurile A.S.I.T. de la uzinele 
1. C. Frimu-Sinaia, uzinele de 
tractoare Ernst Thalmann din 
Orașul Stalin și altele arată 
marile posibilități care există în 
această direcție

In realizarea acestui țel mobi
lizator, o răspundere principală 
revine corpului nostru tehnic — 
un detașament de frunte al inte
lectualității noastre populare.

Geologilor le revine sarcina ca, 
prin aplicarea metodelor moder
ne de cercetări și prospecțiuni, să 
ridice la un nivel și mai înalt 
acțiunea pentru descoperirea și 
sporirea rezervelor industriale de 
materii prime ce se găsesc în 
subsolul patriei noastre în primul 
rînd petrol, gaz metan, cărbune, 
minereuri In acest fel vor fi 
create premisele unui nou și pu
ternic avînt al industrializării 
socialiste a țării și al dezvoltării 
economiei

Inginerii și tehnicienii din in
dustria extractivă sint chemați 
ca. prin folosirea Ia maximum a 
utilajului minier și prin înfăptui
rea unor noi măsuri de mecani
zare a muncii, să ușureze munca 
miperiloi. s-o facă mai produc
tivă. mărind prin aceasta extrac
ția de cărbuni și minereuri co
respunzătoare cerințelor econo
miei naționale.

Partidul și Guvernul au trasat 
sarcina Ca producția de energie 
să devanseze dezvoltarea celor
lalte ramuri ale economiei. In a- 
ceșt scop, inginerilor și tehnicie
nilor din industria energiei elec
trice le revine misiunea de a a- 
sigura necesitățile crescînde de

energie ale întregii economii na
ționale, prin valorificarea rațio
nală a tuturor resurselor noastre 
energetice, precum și prin folo
sirea deplină a capacităților exis
tente.

Perioada celui de al 2-lea cin
cinal trebuie să marcheze un 
puternic avînt al industriei chi
mice și a petrolului care, pe baza 
resurselor de materii prime exis
tente au mari perspective de 
dezvoltare. Inginerii și tehnicie
nii din aceste lamuri pot și tre- 
îuie să aducă un aport de sea
mă în chimizarea petrolului, ga
zului metan și de sondă, a stu
fului și a sării, pentru ca în e- 
tapa următoare să putem pro
duce mari cantități de fire și fi
bre sintetice (perlon, orlon, poli- 
tenă) celuloză, produse sodice, 
precum și mari cantități de 
îngrășăminte, insectofungicide.

Dezvoltarea puternică a agri
culturii. creșterea producției de 
grîu, porumb, legume, fructe și 
alte produse agricole se află în 
centrul atenției Partidului și Gu
vernului Pentru realizarea aces
tor obiective este necesară mobi
lizarea largă a inițiativei și pu
terii de muncă a inginerilor și 
tehnicienilor din agricultură și 
silvicultură — în vederea folo
sirii întregii capacități de lucru a 
mijloacelor mecanizate și a ex
tinderii agrotehnicei înaintate. 
Aceasta va asigura creșterea pro
ductivității la hectar, făurirea u- 
nui belșug de produse agro-ali- 
mentare și de materii prime a- 
gricole.

Ridicarea nivelului de trai al 
poporului face necesară sporirea 
producției bunurilor industriale 
de larg consum. De aceea ingi
nerii și tehnicienii din industria 
textilă, încălțăminte și alimen
tară trebuie să folosească toate 
posibilitățile existente pentru a 
pune Ia dispoziția oamenilor 
muncii de la orașe și sate măr
furi mai multe, mai ieftine și de 
bună calitate, ținînd seama cu 
grijă de cererea de consum a 
populației,

In anii celui de al 2-lea plan 
cincinal se înfăptuiește un vo
lum însemnat de construcții e- 
conomice social-culturale și de 
locuințe.

Pentru aceasta inginerii și teh
nicienii din industria materiale
lor de construcții trebuie să de
pună eforturi pentru a mări volu
mul și îmbunătăți calitatea ma
terialelor de construcții. Ingine
rilor și tehnicienilor din indus
tria de construcții le revine sar
cina de a munci cu perseverență 
pentru executarea unor lucrări de 
bună calitate, pentru darea in 
funcțiune la termen a obiective
lor și pentru reducerea continuă 
a costului construcțiilor.

Industriei constructoare de ma. 
șini îi revin sarcini importante 
în etapa actuală a construcției 
socialiste în ceea ce privește în

zestrarea tuturor ramurilor ec 
nomiei naționale cu mașini și u 
laje mai multe, mai ieftine, 
înaltă productivitate și tehnii 
tate. Pentru acoperirea necesar 
lui sporit de metal al industr 
construcțiilor de mașini ingine 
și tehnicienii din industria sid 
rurgică trebuie să desfășoare 
și mai mare intensitate acțiun 
pentru folosirea agregatelor 
indicii cei mai ridicați, pent 
creșterea productivității la fo 
tă. oțel, laminate și materiale n 
feroase de bună calitate.

Sîntem convinși că inginerii 
tehnicienii noștri, care au făc 
dovada patriotismului și capacit 
ții lor creatoare, își vor aduce d 
plin aportul, alături de cla 
muncitoare și țărănimea mun< 
toare la realizarea acestui Iun 
nos program de acțiune.

Munca plină de abnegație a i 
ginerilor și tehnicienilor din toa 
ramurile economiei naționale co 
stituie forma concretă de mar 
festare a patriotismului intele 
tualități noastre tehnice, a hot 
rîrii sale de a contribui cu toa 
forțele la construirea socialism 
lui în patria noastră. 1

Tovarăși,
Poporul nostru este profur 

interesat în asigurarea păcii 
colaborării internaționale, deoar 
ce aceasta este condiția hotar 
toare pentru desfășurarea cu su> 
ces a activității constructive pa 
nice pentru dezvoltarea econt 
miei socialiste și culturii.

Asociația Științifică a Inginer 
lor și Tehnicienilor din R.P.R 
alături de alte organizații știi! 
țifice, culturale și obștești, mii 
tează ferm pe linia dezvoltai 
schimburilor și colaborării inte 
naționale, ca o mărturie a dorit 
tei de pace și de prietenie a p< 
porului nostru cu toate popoare 
lumii.

Sîntem convinși că prezența 1 
acest Congres a unui mare ni 
măr de ingineri și tehnicieni di 
străinătate, va contribui la intăr 
rea legăturilor științifice și tehi 
ce dintre țara noastră și celelal 
țări și va arăta năzuința intelei 
tualității noastre ca și a întregu 
Iul nostru popor de a lărgi și mi 
mult legăturile științifice și cu 
turale internaționale pe baz 
egalității și reciprocității.

Ne exprimăm deplina convir 
gere că cel de-al II-lea Congre 
al A.S.I.T. va constitui p mărti 
rie a hotărtrii nestrămutate a in 
ginerilor și tehnicienilor din țar 
noastră de a se ridica la înălți 
mea marilor lor sarcini, de 
contribui cu toată puterea talen 
tului. Inițiativei și energiei Io 
creatoare la cucerirea unor nc 
succese în ceea ce privește dez 
voltarea economiei naționale ș 
ridicarea nivelului de viață și d1 
cultură al poporului.

Urăm deplin succes lucrării 
celui de-al doilea Congres 
Asociației Științifice a Inginerilo 
și Tehnicienilor dip Republic. 
Populară Romină.

Cercurile AS LT. pot și trebuie 
ai ita wo sprijin pctercte dez- 
voftirs nrișcârf: fnoratoriler.
Creația de mas* to dooeainl teh- 
■xs. ■așcaree moeatorilor ra- 
țrita ititeirLg coosctne ou sri- 
Bcteat paterne al progresului 
teteic Kunu' Ia anal 1936 *u 
lost torefwate Ia industria 
noastră peste 60 000 de inovațiL 
Cercurile A_S.1T treăcte sa a- 
oorde ajutor cab.nete.’or tehnice 
to orientarea inițiativei și gln- 
d:rii creatoare a inovatorilor Ia 
realizarea practică a propuneri
lor pe inovații- Cercsriie AS.LT. 

și tree-uie să contribuie Ia 
ridicarea nivelului coltoral-teb- 
nic al ■unei tor lor pna cderîte 
forate ale propagandei todusrnate 
— conferințe, ecții și aitete.

Sarcina priadpală a Asociației 
este și rămine sprijinirea intro
ducerii tehnicii noi in procesai 
de producție și a periecțtoaării 
producției. Un rol important in 
realizarea acestui obiectiv I! au 
consfătuirile pe probleme și pe 
ramuri, organizate cu participa
rea specialiștilor din întreaga 
țară. Asemenea consfătuiri Înles
nesc un prețios schimb de expe
riență între inginerii și tehnicie
nii care lucrează în acelaș do
meniu de activitate și permit ca, 
pe baza luptei de opinii științi
fice, tehnice și a colaborării crea
toare a tuturor participanților, 
să se elaboreze concluzii și pro
puneri de mare însemnătate 
Fără îndoială că eficacitatea a- 
cestor consfătuiri ca și prestigiul 
Asociației vor crește atunci cînd 
ministerele economice vor lua în 
considerare roadele activității 
colective a celor mai buni spe
cialiști dintr-o ramură de pro
ducție și vor înfăptui măsurile 
necesare pentru traducerea tn 
viață a recomandărilor acestor 
consfătuiri.

Fără a micșora însemnătatea 
acestor forme ale activității 
A.S.I.T., trebuie să arătăm că 
centrul de greutate al activității 
asociației trebuie să cadă asupra 
verigii de bază — cercurile 
A.S.I.T. din întreprinderi a că
ror activitate trebuie legată de 
consfătuirile de producție, con
sfătuiri care constituie forme ale 
manifestării democrației socia
liste în viața economică. In con
sfătuirile de producție, convocate 
de comitetele sindicale din între
prinderi muncitorii, tehnicienii și 
inginerii pun în discuție măsuri 
tehnice și organizatorice care 
trebuie să contribuie la bunul 
mers al întreprinderii. In condi
țiile actuale, cînd este necesară

Ședința din dimineața zilei de 29 mai
(lirmara din pag. l-a) 

roțti. ing. Rusu Oliviu, prim se
cretar al Consiliului Central 
A-S4.Tn prof ing Tudor Tănă- 
sescu, membru corespondent al 
Academie: R.P.R., ing. Torpeny 
Ludovic, de la Trustul Minier 
Baia Mare, președintele filialei 
A-S.I.T. Baia Mare, ing. Velea 
Ion. adjunctul ministrului Indus
triei Petrolului și Chimiei.

De asemenea, !n prezidiu au 
luat Ioc : ing. Nuci Angeli, șeful 
delegație: inginerilor și tehnicie. 
■lor (Albania), dr. ing. D. D. 
Matthews, delegat al Institutului 
Inginerilor constructori din An
glia (Anglia) ing. Johann Lipin- 
scbL delegat al Uniunii ingineri
lo- și Arhitecților dtn Austria 
(Austria), prof ing Iakim laki- 
mov. șeful delegației Asociației 
științifice și tehnice din R.P. 
Bulgaria (R. P. Bulgaria), ing. 
Vadav Drchai. delegat al Consi- 
Sului societăților tehnico-științi- 
Fice din R. Cehoslovacă, (R. Ce
hoslovacă). prof. ing. Tkuan 
Cien-Din. delegatul Federației so
cietăților științifice din R. P. Chi
neză. (R.P. Chineză), prof. ing. 
Pak-In Bin. șeful delegației Aso
ciației tehnicienilor din industria 
agricolă și gospod piscicole. 
(R.PD Coreeană), dr ing. Ma 
rio Pinchera șeful delegației A- 
sociației Naționale a inginerilor 
și tehnicienilor din Italia (Ita
lia), ing Liubomir Barbarie, șe
ful delegației Uniunii Inginerilor 
și Tehnicienilor din R.P F. Iu
goslavia (R P.F. Iugoslavia), ing. 
dr. H. Sangster. delegat al Insti
tutului Regal al Inginerilor din 
Olanda (Olanda), ing. Bielski 
Witold, șeful delegației Federa
ției Generale Tehnice din R.P. 
Polonă, (R.P. Polonă), ing H. 
West, delegatul Asociației Came
ra pentru Tehnică, (R.D. Germa
nă), ing. Iskander Boyloglu, re
prezentant al Asociației ingineri
lor din Turcia (Turcia), ing. 
Cornel Rados, șeful delega
ției Uniunii Societăților *de 
Științe Naturale și Tehnice din 
R.P. Ungară, (R.P. Ungară), ing 
Nikolai Fedotov delegatul Uniu
nii Societăților științifice tehnico- 
inginerești din U.R.S.S., (Uniu
nea Sovietică).

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. N. Profiri, 
președintele A.S.I.T.

„In numele Consiliului Central 
A.S.I.T., a spus printre altele vor. 
bitorul. aduc un călduros salut 
reprezentanților celor 60.000 de 
membri ai Asociației noastre, che
mați să dezbată problemele im
portante care stau astăzi în fața 
intelectualității noastre tehnice, 
in activitatea ei neobosită pentru 
înflorirea și întărirea patriei 
noastre.

Permiteți-mi ca în numele Con
gresului să exprim simțămintele 
dragostei ce o purtăm partidului 
și guvernului, saluttnd din toată 
inima pe conducătorii Partidului 
Muncitoresc Romîn și Guvernului 
țării noastre care participă la lu
crările Congresului. De aseme
nea. să-mi dați voie să adresez 
tradiționala urare de „bun ve
nit" delegațiilor organizațiilor 
tehnico-inginerești din R P. Al
bania, Anglia, Austria. R.P. 
Bulgaria. R. Cehoslovacă, R.P. 
Chineză, R P.D. Coreeană,
R.D, Germană, Italia, R P.F. 
Iugoslavia. Olanda. R P. Po
lonă, R. P Ungară, Turcia, 
Uniunea Sovietică, care ne-au 
onorat cu prezența lor.

în continuare vorbitorul a spus- 
Congresul al doilea al Partidului 
Muncitoresc Romîn a formulat 
sarcinile principale care stau în 
fața cadrelor tehnice pentru per

fecționarea întregii producții in 
dustriale și agricole pe baza teh 
picii celei mai noi și organizări 
superioare a producției.
Cel de-al II-lea Congres A.S.I.T 

va arăta calea cea mai bună ci 
Asociația noastră să devină ui 
puternic for tehnico-științific, fac 
tor_ mobilizator în lupta nentn 
înfăptuirea dezvoltării economie 
noaste naționale, — a încheia 
acad. prof. N. Profiri.

Primit cu îndelungi aplauze d< 
cei prezenți tovarășul Chivu Stoi 
ca, președintele Consiliului da 
Miniștri a aduș Congresului saj 
lutul Comitetului Central al Pa< 
tidului Muncitoresc Romîn S 
Consiliului de Miniștri.

Cuvîntarea tovarășului Chivd 
Stoica a fost subliniată în repe-| 
tate rînduri de aplauze orelun-1 
gite. 1

Tovarășul N. Popescu-DoreanuJ 
vicepreședinte al A.S.I.T., a dat 
citire scrisorii adresată de tova
rășul dr Petru Groza, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, celui de-al II-lea Con
gres A.S l.T.

In continuarea lucrărilor, acad, 
prof. N. Profiri a prezentat ra
portul Consiliului Central A.S.LT.|

(Agerpres)

Ședința din după amiaza zilei de 29 mai
După amiază, lucrările Congre

sului au continuat la Palatul Marii 
Adunări Naționale.

Ședința a fost prezidată de acad. 
C. D Nenițescu.

înainte de a se.intra în ordinea 
de zi, acad 1. S Gheorghiu, pre
ședintele Secției de științe tehnice 
a Academiei R.P.R., a transmis 
participanților la Congres salutul 
Academiei R P R.

Apoi dr. ing. Ștefan Bălan, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., vicepreședinte al 
A.S.I.T., a prezentat raportul „In
troducerea și extinderea tehnicii 
noi în industria socialistă a 
R.P.R.".

Au mai fost prezentate rapoar
tele: „Organizarea științifică a 
producției industriale" — rapor
tor prof. ing. C Atanasiu, membru 
tn Biroul Consiliului Central 
A.S.I.T.; Introducerea tehnicii noi

și organizarea științifică a pro
ducției în agricultură raportori 
ing. Al. Priadcencu, membru co
respondent al Academiei R.P.R., 
vicepreședinte al A.S.I.T.. și prof, 
dr. Al. Romanovici, vicepreședin
tele secției științelor agricole 
A.S I.T ; Buna folosire a cadrelor 
tehnice — raportori prof, dr. ing. 
Remus Răduleț, membru corespon
dent al Academiei R.P R., membru 
al Consiliului Cenlral A.S.I.T. și 
prof, dr ing. Tudor Tănăsescu, 
membru corespondent al Acade
miei R P.R., vicepreședinte al 
A.S l.T.

Seara, participanții la lucrările 
celui de al II-lea congres AS l.T. 
au asistat la spectacolul „Fîntîna 
din Baccisaral", prezentat la Tea
trul de Operă și Balet al R P.R.

(Agerpres)



CRONICA
amanților săraci
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O fată privește pe fereastră și 
povestește stăpînei ei ceea ce se în- 
timplă în stradă.

Ce vede fata pe fereastră ? Ni
mic altceva decît scurgerea zilelor 
și a nopților în fundătura Via del 
Corno, una din nenumăratele stra
dele ale Florenței, atît de șterse 
incit par anonime. Zilele încep cu 
zgomotele deșteptării oamenilor și 
muncilor lor. Și ce banale sînt 
numele mici ale oamenilor (cele 
de familie nici nu se pomenesc) 
Eliza, Milena, Ugo, Clara, Maciste, 
Alfredo, Mario, Bianca, cit de 
obișnuite sînt muncile lor : băcan, 
potcovar, zarzavagiu; strada are 
pînă și un fascist al ei ~— pușla- 
maua de Carlino. Iar nopțile sînt 
marcate de stingerea zgomotelor 
născute dimineața, de pocnetele 
tocurilor sărmanelor prostituate 
bătătorind caldarîmul în căutarea 
unui client care să le asigure pli
nea, de pașii polițiștilor care-și 
fac obișnuitele ronduri. Să ne 
oprim puțin aici. Nu știu dacă ați 
observat că n-a existat un film 
italian de la război încoace în 
care să nu apară figura polițistu
lui. Aceasta nu numai fiindcă 
chipul lui e peste tot organic 
încrustat în fauna străzii, a maha
lalei. Ci mai ales fiindcă apari
ția jandarmului, a poliției are ro
lul unui leit-motiv care să scoată 
în evidență faptul că toate aspi
rațiile spre o viață mai bună ale 
oamenilor simpli intîlnesc totdeau
na în calea lor forțele statului bur
ghez, vin în conflict cu acestea, 
sînt barate de ele. Căci, în defi
nitiv, ce-i pasionează pe cineaștii 
progresiști italieni, ce întrebări 
fundamentale își pun ei decît 
acestea: ce împiedică drumul 
spre fericire al oamenilor mo
derni, cum se poate înfăptui as
tăzi bunăstarea omului simplu ? 
Ori dacă în alte filme (Indrăgos- 
tiții, Povestiri din Roma) ceea ce 
se opunea bucuriei locuitorilor 
străzii erau necazurile sărăciei zil
nice, obișnuite, în „Cronica aman- 
ților săraci4 nefericirea celor ce 
populează Via del Corno e agra
vată de prezența celui mai mare 
pericol pentru libertatea poporului: 
fascismul (acțiunea filmului se pe
trece în anii ascensiunii către pu
tere a bestialelor cămăși negre).

Sînt capabili acești oameni mă
runți ; potcovarul, băcanul, zarza
vagiul, muncitorul tipograf să uite 
de certurile și animozitățile coti
diene și să se unească în lupta îm
potriva fascismului — prima piedi
că în drumul spre fericire ? — se 
întreabă în acest film realizatorii. 
Și tot ei arătînd cum „amanții 
săracF știu să lase la o parte duș
măniile și micile interese potriv
nice, știu să alunge pe un plan 
secundar dragostea (o preocupare 
nu minoră — ne aflăm doar în 
Italia) care e și ea primejduită de 
monstrul fascist, și acționează uniți

împotriva flagelului negru. Și iată 
că, deși continuă în decursul fil
mului să prindă în obiectivul său 
strada care părea la început una, 
aparatul cinematografic ne desem
nează la un moment dat un dublu 
plan Via del Corno de o parte și,

CINEMA
de cealaltă parte, fascistul Carlino 
ce nu mai e un element constitutiv 
al străzii, ci i-a devenit străin, a 
ajuns izolat de ea.

Putem spune că cineaștii neo- 
realiști nu manifestă o exigen
ță absurdă, prejudecăți puritane, 
față de eroii lor. Unui creator ro
mantic sau clasicizant, dragostea 
dintre Milena (Antonelld Lualdi) 
al cărui bărbat se află pe moarte 
și Mario (Gabriele Ținti) i s-ar fi 
părut o impietate și deci incompa
tibilă cu trăsăturile unui erou fru
mos. Dar regizorul „Cronicii — 
Carlo Lizzani — înțelegind că, în 
pofida oricăror nenorociri, viața 
își cere drepturile — a valorificat 
ceea ce este curat în această dra
goste. Noblețea celor doi eroi 
constă tocmai în faptul că, în fața 
gravității problemelor de viață, își 
strunesc sentimentul născut fără 
voia lor, iar bogăția sufletească a 
lui Alfredo — soțul Milenei se 
arată tocmai prin aceea că, in
tuind inevitabilitatea apropierii lor, 
nu se opune, ci se declară bucuros 
de a-și ști soția în grija unui om 
bun după apropiata lui moarte. Lui 
Lizzani ca și tovarășilor săi de 
școală cinematografică, nu-i sînt 
străine micile slăbiciuni ale sufle
tului omenesc și în această lumină 
trebuie privit faptul că el prezintă 
îngăduitor unica aventură a lui 
Mario ce începe a se socoti mare 
cuceritor, cu prostituata Eliza, dar 
este necruțător atunci cînd înfie
rează ticăloșia lui Carlino, lașita
tea lui Osvaldo. Creatorul poves
tește amuzat despre necazurile pe 
care le cășuna Ugo (Marcello 
Mastroianni) vecinului său temă
tor de fidelitatea frumoasei sale 
neveste, dar se încălzește cînd ni-l 
descrie pe zarzavagiu, conștient de 
crimele pe care le pregătesc fas
ciștii, alergînd alături de potcova
rul Maciste prin tot orașul spre a 
avertiza pe militanții progresiști că 
sînt puși pe listele de execuție. Jn 
același timp, îndoiala pe care o 
avem o clipă cînd vedem pe că
mătăreasă, dîndu-i adăpost lui 
Ugo, rănit într-o ciocnire cu fas
ciștii, se risipește de îndată ce în
țelegem că bătrîna a făcut acest 
gest fără vreun mobil umanitar, ci 
doar spre a trage un profit, spre 
a-l pune pe prigonit să plătească 
mai tîrziu.

într-una din cronicile trecute 
vorbeam despre caracterul reporte
ricesc al filmelor italiene care, ne- 
glijînd o anumită rotunjime epică, 
unesc sub un unghiu comun de 
optică gazetărească drame și în- 
tîmplări ce ar fi putut constitui 
fiecare subiectul unui film aparte, 
în cazul de față ca și în acel al 
filmelor „îndrăgostiții"4 și „Poves
tiri din Roma" unghiul este strada, 
ca mijloc de strîngere la un loc a 
unor oameni și destine diferite. 
Dacă insă celelalte doua filme po
menite sufereau de o oarecare lipsă 
de substanță, „Cronicii amanților 
săraci" nu i se poate imputa acea
sta. „Cronica" este bogată în fap
te, în semnificații. Din păcate va
loarea ei scade întrucîtva din pri
cina lipsei de precizie a ideii ar
tistice, din faptul că filmul nu are 
unitate, nu este destul de închegat. 
Fără a fi unul dintre cele mai 
bune creații ale neorealismului ita
lian, „Cronica amanților săraci" 
— realizat pe baza celebrului ro
man cu același nume al lui Vasco 
Pratolini — mi se pare a fi totuși 
reprezentativ pentru ceea ce are 
specific acest curent.

B. DUMITRESCU

Deși nu în toate cazurile ideea 
prezentării unor fragmente în ca
drul concursului tinerilor artiști 
s-a dovedit a fi fericită (selecțio
narea lor fiind uneori nepotrivită) 
trebuie spus din capul locului că 
prezentarea celor patru tablouri 
din „Ani de pribegie'4 de Arbuzov 
de către Teatrul Național din Cra
iova, ne-a oferit prilejul de a ad
mira cîteva creații actoricești va
loroase. Sensibilitatea deosebită, 
finețea în gradarea sentimentelor 
ce animă pe „omulețul44 în ini
mioara căruia „e atîta bunătate și 
căldură, atîta pricepere și drăgă
lășenie44, ca și simplitatea cu care 
a știut să înfățișeze transformarea 
morala a Liusei Vedernikova, ne 
îndreptățesc să afirmăm că Sanda 
Toma se numără printre cele mai 
înzestrate actrițe pe care le-am 
văzut cu prilejul acestui concurs.

Silvia Popovici a dăruit Olgăi 
mult farmec și uneori o oarecare 
seriozitate foarte potrivită perso
najului, dar a lipsit-o de o mai ac
centuată maturitate după întoar
cerea de pe front și nu ne-a 
transmis suficient intensitatea dra
gostei ei pentru Șura.

Eliza Plopeanu a fost mult mai 
apropiată de adevăratul chip al

Calinei în tabloul din Siberia de
cît în primele două cînd a impri
mat eroinei o prețiozitate și o afec
tare, nepotrivite.

Amza Pellea s-a dovedit a fi un 
interpret potrivit pentru Șura Ve
dernikov. în deosebi în primele 
două tablouri a găsit mișcările și 
intonațiile adecvate temperament 
tului vulcanic și uneori prea 
impulsiv al eroului. La întoarcerea 
de pe front, personajul creat de 
el nu are însă suficientă adîncime 
și de aceea în redarea maturizării 
lui Șura, ca rezultat al unor mari 
suferințe și f rămîn țări, Amza 
Pellea nu este destul de convin
gător.

Trebuie să mărturisim că inter
pretarea care ne-a dat o deplină 
satisfacție este aceea a lui Gh. Co- 
zorici în rolul lui Lavruhin. 
Deși puțin des avantaj at ca fizic în 
comparație cu interpretul lui Ve
dernikov (să nu fim greșit înțeleși, 
e vorba doar de statură), Gh. Co- 
zorici a reușit să dezvăluie tăria și 
frumusețea caracterului lui Lavru
hin și ceea ce îl deosebește net de 
toți ceilalți interpreți ai acestui rol 
este faptul că prezența sa scenică 
domină pe ceilalți eroi și izbutește 
astfel să redea cît se poate de fi
del intențiile autorului.

Dem Rucăreanu este o apariție 
plăcută în rolul timidului Pavlic 
Tucikov. L-am fi dorit însă uneori 
mai puțin rigid și chiar mai activ 
în unele scene.

Singurul concurent de la Teatrul 
de Stat din Arad, Valentin Dain 
s-a prezentat cu cîteva scene din 
„Fata fără zestre44 de Ostrovski, 
în rolul lui Paratov. Are o ținută 
și o prestanță foarțe potrivită ro
lului, dar regretăm că ni s-a înfă
țișat prea puțin „personal44 în mo
dul în care și-a conceput persona- 
jlll.

Ne-a impresionat plăcut prin sin
ceritatea șl patosul juvenil cu care 
a creat pe Ștefan Vardia, tînărul 
actor Dan Perican de la Teatrul 
de Stat din Orașul Stalin, care a 
participat la concurs cu cîteva frag
mente din „Nota zero la purtare44.

LUCIA BOGDAN

Revanșa rugbiștilor bucureșteni
amînată pe sîmbătă...

Deocamdată,

E trist, dar încăodată trebuie 
să consemnăm o înfrîngere a rug
biștilor noștri.

Puținilor spectatori care s-au 
încumetat să înfrunte ploaia, 
meciul nu le-a oferit un specta
col de valoarea așteptată. Desi
gur, la aceasta au contribuit — 
în primul rînd — capriciile natu
rii, care a „zfvîrlit" multe găleți 
cu apă pe gazon. Terenul ud a 
incomodat jocul echipelor, avan- 
tajînd însă pe englezi obișnuiți 
cu astfel de situații și mai teh
nici decît bucureștenii. In plus, 
Cardifful n-a aruncat în luptă 
prima sa garnitură, conservîn- 
du-și unele vedete pentru întlni- 
rea mai grea de sîmbătă.

Și — ca un factor de o impor 
tanță evidentă pentru nivelul jo
cului — trebuie să adăugăm com
portarea echipei bucureștene, în 
rîndul căreia se aflau mai mulți 
debutanți în jocuri internaționale. 
Echipa secundă a Bucureștiului, 
deși are unele circumstanțe ate
nuante a jucat de o manieră

O scena din film

Ghiondea

Scrisori r e
Dragă redacție.
Pe șantierul fabricii de con

serve Tecuci, deși lucrează mulți 
tineri nu a fost încă creată o or
ganizație de bază U.T.M.

ța de toate zilele lasă mult de 
dorit. Pe șantier nu există o pre
ocupare permanentă de stimula
rea inițiativei tinerilor, nimeni 

__ ..... nu se interesează cum ne petre- 
Atît conducerea întreprinderii ■ cem noi timpul liber, 

de construcții nr. 143 cit și un " 
grup de 17 utemiști, ne-am adre
sat de nenumărate ori Comitetu
lui Orășenesc U.T.M, Tecuci, insă 
intervențiile noastre s-au so-dat 
cu același rezultat : ni s-au fă
cut promisiuni șt... atît.

Cum e firesc, urmările acestei 
situații nu au Intlrziat să apară. 
Există pe șantier tineri a căror 
comportare in producție și In via-

Ne-am hotărtt să aducem și 
pe această cale, la cunoștința 
Comitetului orășenesc U.T.M. Te
cuci, o veche dorință a utemiști- 
lor de pe șantier, țiind incredin- 
fafi că sezisarea noastră va de
termina pe cei In drept să ia 
cele mai operative măsuri.

COSTEL GRECU 
tehnician

Vrei, nu vrei, hai la bal!

La școala specială de muzică din Capitală, trio format din H- 
Felsner, D. Brezeanu (la violoncel) din clasa profesorilor 
M. Orloff și I. Fotino — și P. Tocaci (la pian) din clasa prof. 
Ada Năsturel — în timpul unei repetiții.

(CINEMATOGRAFE)

— Tovarășă Buican vei primi 
500 bilete de bal, pe care le vei 
vinde la salariu. Cite un bilet 
fiecărui om. Te avertizez însă de 
pe acum : absolut toate trebuiesc 
vîndute. Altfel... le plătești. E 
clar ? i s-a adresat casieriei pe 
un ton grav ce nu admite con
trazicere, tovarășul Constantin 
Călinescu director la schela Ur
lați. Fără să mai aștepte răs
punsul funcționarei a trintit re
ceptorul telefonului și s-a cufun
dat mulțumit in adincitura foto
liului zicindu-și:

— Poftim, să mai îndrăznea
scă cineva să mă critice că nu 
ințeleg tineretul, că nu sprijin 
munca culturală. Dacă-i bal, bal 
să fie ! Furat de alte preocupări 
șl socotind de altfel problema 
complect rezolvată a uitat defini
tiv de biletele de bal.

Pînă azi nimeni nu 1-a rea
mintit. De aceea voi incerca să 
relatez o parte din discuția ce a 
avut loc la schela Urlați in ziua 
salariului.

— Tovarășă mi-ai dat cu cinci 
lei mai puțin, declarau nemulțu
miți unii muncitori petroliști.

— E adevărat, poftim 
schimb un bilet de bal!

— Bilet de bal ? fii serioasă 
seara sînt de

in

tovarășă, sîmbătă 
servici I

Conștiincioasă, 
menta î

— N-am ce să 
vînd biletele. E 
tovarășului director. Ce vreți să 
le plătesc eu ? Cel puțin dumnea
voastră pierdeți numai cinci lei, 
pe cînd eu..

Păcat că in ziua aceea tovară
șul director nu a fost In mijlocul 
muncitorilor petroliști. Discuțiile 
l-ar fi convins că a dat o dispo
ziție nejustă și l-ar fi determinat 
să întrerupă sistemul ..originaT 
de a plasa asemenea bilete.

Nu e tîrziu nici acum. Mai 
Ies că se anunță un nou bal.

casiera argu-

fac, trebuie să 
doar dispoziția

a-

GHEORGHE JOIȚA 
mecanic

PATRIA. BUCUREȘTI, 1 MAI, 
ALEX. PQPOV - Dragoste de 
mamă : REPUBLICA. I. C. FRI
MU. GH. DOJA, LIBERTĂȚII - 
Cronica amanților săraci ; MAGHERU, 
ELENA PAVEL .ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE, MOȘILOR - Fiica mea 
trăiește la Viena ; — V. ALECSANDRI, 
Primul punct ; DOINA. MUNCA — 
Oameni fără importantă ; LUMINA, 
VOLGA. AUREL VLAICU - Dispărut 
fără urmă ; CENTRAL, M. EMINESCU, 
G. COȘBUG - Ora H; MAXIM GOR
KI — Aventurile lui Artiomka ; TINE
RETULUI — Măgărușul Magdanei ;

TIMPURI NOI Aventurile unui cățe
luș și ale unei pisicute ; GRIVIȚA, 23 
AUGUST - Jan Zizka : VASILE 
ROAITA MIORIȚA - Citadela sfirî- 
mată ; Cultural - Prietene de noapte ; 
UNIREA — Balada Siberiei ; C. DA
VID - Cio-cio-san ; AL. ȘAHI A - 
Căsnicia dr. Danwitz ; ARTA — Aida : 
DONCA SI MO - Vagabondul (ambele 
serii) ; ILIE PINTILIE - Bonjur ele
fant ; POPULAR — Cîndva la Paris; 
N, BALCESCU - In toiul luptei ; OL
GA BANCIC - Sinha Moca ; ALIAN
ȚA — Cu fața spre public, Yves Mon
tand.

Festivalurile

C11AIHO )
JOI, 30 MAI

PROGRAMUL I

8,30 - Muzică ; 9,00 Muzică de es
tradă 10.20 - Patru arii antice de 
Carjsimi. 10.40 — Muzică distractivă. 
12,00 — Muzică de compozitori romîni. 
12.45 — Cîntece. 13,05 — Muzică ușoa
ră. 13,30 — Muzică vocală interpretată 
de soliști romîni. 14,00 - Program de 
melodii populare. 14,45 — Cîntece. 
15,05 — Muzică ușoară de Marius Mi
hail. 16.15 — Vorbește Moscova ! 16,45 
— Cîntece de Goerge Klein. 17,19 — 
Jocuri populare romînești. 17,30 — Co
legi de școală. 18,00 — Cîntă Fedy 
Arie. 18,40 — Recital transmis din 
studio. 19,35 — Muzică 20,10 — Mu

zică de dans. 21,40 — Cîntă orhestra 
de muzică populară a Ansamblului 
de cîntece și dansuri ,,Ciocîrlia“ al 
M.A.I. 22.30 — Pagini din muzica con 
temporană”. 23,30 — Muzică ușoară

PROGRAMUL II
14,03 — Muzică ușoară romînească. 

15,00 — Coruri și dansuri din opere. 
15,30 — Muzică ușoară. 16,20 — Cîn
tece satirice. 17,35 — Ansambluri de 
tineret. 19,00 — Muzică din operete. 
21,15 — Concert de estradă. 22,00 — 
Popoarele lumii cîntă-. 23,00 — Buletin 
de știri, buletin meteorologic și sport. 
23,35—24,00 — Ciclul „Concerte de Vi
valdi”.

(timpul piwbakiC
Pentru regiunea București : Vremea 

Vă fi nestaoilă cu cerul schimbător, 
mai mult noros. Vor cădea ploi sub 
formă de averse însoțite de descărcări- 
electrice. Vîntul va sufla potrivit de 
la sud-vest. Temperatura în creștere 
ușoară, noaptea coboară între 11—13 
grade, iar ziua urcă între 20—22 grade.

Pentru următoarele trei zile în țară : 
Vreme schimbătoare cu cer mai mult 
noros. Ploi sub formă de averse în
soțite de descărcări electrice, vor con
tinua să cadă în primele zile în cea 
mai mare parte a țării. Vînt moderat. 
Temperatura în creștere treptată. Mi
nimele vor oscila între 5—15 grade, 
iar maximele între 14—26 grade.

(Urmare din pag, t-a)

selecționa un număr de partici
pant! ; aleșii intre aleși. Nu se 
mulțumește numai cu pregătirile 
pentru o sărbătoare a ctntecului 
și a jocului. Ci exprimă fap
te fn mers. Viata In mers. 
Biruințele în mers. Fiecare la lo
cul său, străduindu-se să-și cu
cerească locul de cinste prin în
treceri în muncă, în initiative, 
în economie, în inovații, în stu
dii, în creații, care rămîn la îa(a 
locului pentru a îmbogăți fondul 
realizărilor trecute și pentru a 
stimula realizările viitorului în- 
tr-un proces permanent de conti
nuitate, de evoluție, de ascensiu
ne. Tot înainte I Tot mai sus...

Festivalurile trec. Realizările 
rămîn 1

Tinerii oțelari și tinerii mi
neri, tinerii tractoriști și tinerii 
cultivatori de pămlnt, tinerii tex- 
tiliști și tinerii brigadieri de pe 
șantierele hidrocentralelor, tinerii 
studenti și artiști, scriitori și 
pictori, actori, cîntăreți și dansa
tori, tinerii sportivi și tinerii 
pescari din Delta Dunării și de 
la limanurile Mării Negre, tinerii 
viitori savanți, ca și tinerii vi
itori eroi ai muncii, ca și mult 
mai tinerii pionieri; toți împreu
nă,toți fără deosebire participă 
încă de la începutul primăverii 
și vor continua să participe la 
Festivalul de la Moscova chiar

Inovație sportivă
Cum. incă nu cunoașteți noul 

sport numit „lupte sucevene"? 
Deci, e absolut necesar să răs
foim regulamentul de joc:

Condiții de participare: să lo
cuiești in Suceava (sint admiși ți 
flotanții). Nu contează etatea, 
sexul și nici... greutatea corpo
rală. Probe obligatorii: diminea
ța și seara (Facultativ dacă e 
nevoie te po|i antrena pe zi de 
cite ori vrei).

Juriul (de altfel și autorii nou
lui sport): conducerea întreprin
derii de transport comunal Su
ceava. care nu impune șoferilor 
respectarea strictă a graficului 
de circulație a autobuzelor. Le 
dorim bravilor inovatori o sută de 
antrenamente zilnice. Poate așa 
se vor convinge de avantajele ote- _ . . . - *rite de noul - sport* impus de 
cetățenilor Sucevei.

Amintire
„Pe unde vd merge 
Pe unde vei umbla 
Gîndește-te la mine 
Și nu mă uita !•

Cio-Ai dreptate tinere Sandu 
lacu din comuna Ciochina regiu
nea București, cetățenii care ci
tesc amintirea scrisă de tine pe 
ușa haltei Ciochina de pe linia 
Urziceni-Slobozia „nu pot uita" 
că ești unul din cei care nu îngri
jesc avutul obștesc.

grandioase manifestări de so
lidaritate a tineretului lumii, 

pentru pace ți prietenie
după ce Iampioanele vor fi stin
se, drapelele înfășurate, florile 
scuturate, sărbătoririle încheiate. 
Participă febril cu realizări 
care, repet, vor rămine aici, in 
patrie...

Și mai mult încă, mai semnifi
cativ și mai îmbucurător pentru 
etica înaltă a acestui tineret, în 
această participare se vădește și 
rivna de a contribui, prin pro
pria lor muncă la fondul bugetar 
al drumului și al întreținerii coti
diene pentru delegații de la Fes
tival.

Această grijă, această atenție 
mărită, această împletire a tine
reștilor elanuri, cu utilul, cu pri
virea încordat prezentă la con
tingențele realităților de toată 
ziua, nu reprezintă și ele stilul 
cel nou de viață, de concepție și 
de solidaritate al tineretului nos
tru de astăzi ?

Să rezumăm așadar. O sărbă
toare ; da I O explozie a tinere
ții, a dansului și a cintecului, a 
întrecerilor, a bucuriei de a trăi; 
evident I Așa se anunță și va fi 
cel de-al VI-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de 
la Moscova, mai presus decît 
toate cele cinci de pînă acum.

Dar va fi mai ales o luare de 
contact, o pipăire de antene, un 
schimb de aspirații și de expe
riențe, printre exploziile de cîn
tece și de dans. Va fi o gravă 
afirmare a voinței de pace, de

strădanii creatoare în toate do
meniile, de solidaritate a tineretu
lui din toată lumea, care înțelege 
să-și apere astfel tinerețea, vii
torul, viața — și nu va mai în
gădui să fie ttrtt in hecatombele 
tineretului din cele două gene
rații, decimate în cele două odioa
se războaie, fiindcă așa au de
cis ta tainițele uneltirilor agre
sive, diplomații cu inima uscată 
de iască și generalii nesățioși de 
alte și alte decorații, care le fi
xau pe harta statelor-majore, cu 
degetele lor uscate de schelet, 
locul unde aveau să moară și 
să fie îngropați în marele ano
nimat : eroi necunoscuți 1 Ajun
ge, nu ? Prea multe milioane de 
eroi necunoscuți, care nici nu 
apucaseră să-și trăiască tinere
țea și să se bucure de blinda căl
dură a soarelui de primăvară... In 
această eră atomică voința unită 
a popoarelor, forța inexpugnabilă 
a tineretului mondial, vor împie
dica fără clintire ca noile cuce
riri ale geniului omenesc, să mai 
fie puse în slujba exterminării 
și distrugerilor, să mai fie pro
fanate in noroiul tranșeelor, de
gradate sub molozul ruinelor, 
înecate în băltoace de singe. A- 
tît și nimic mai mult, vrea îna
inte de toate acest tineret. Iar a- 
tît și nimic mai mult, nu e oare 
prea îndestul, pentru a ne în
demna să privim senini viito
rul ?

Brian Mark și Nicholls 

echipa bucureșteană îl soco-

Cardiff a obținut prima victorie 
la București cu 9-6
care nu a făcut cinste prestigiu
lui cîștigat pe merit de rugbiul 
romînesc. Din punct de vedere al 
acumulării unei experiențe a în 
tîlnirilor internaționale, meciul de 
ieri a servit. Tinerii noștri jucă
tori au avut ce învăța, deși rug- 
biștii din Cardiff n-au fost de o 
valoare impresionantă. Dar un 
meci internațional în care este 
angajat bunul renume al îugbiu- 
lui nostru nu ne poate limita pre
tențiile la o simplă acumulare de 
experiență. In legătură cu a- 
ceasta, trebuie spus că formația 
noastră a vădit improvizația, că 
ea a fost lipsită de omogenitate 
șl, in general, a scos în evidență 
defecțiuni în pregătirea tehnică 
și tactică.

Acum, pe scurt filmul meciului. 
După 13 minute de joc tabela 

de marcaj înregistra reușita în
cercării lui Lewis, care a profitat 
fulgerător de o scăpare a funda
șului bucureștean culcînd balonul 
în terenul de țintă. 7 minute mai 
tîrziu Martolache ratează copilă
rește o splendită ocazie de a ega
la, din apropierea barelor engle
ze. Peste alte trei minute. Cojo- 
caru oprește ta extremis, la cfți- 
va centimetri de „linia fatală", 
un neașteptat atac britanic. In 
nota de dominare a echipei engle
ze, prima repriză se termină cu 
scorul de 3-0.

La reluare, bucureștenii oferă 
cîteva faze spectaculoase pe linia 
de trei sferturi, din păcate neva
lorificate din pricina ineficacității 
atacului. Multe mingi sînt pier
dute surprinzător. Apoi britanicii 
măresc avantajul in minutul 57 
Richards modifică scorul: 6-0. Pa
tru minute mai tîrziu. Gherasim 
reduce handicapul: 6-3. Ultimele 
minute de joc fac lupta de pe te
ren mai dîrză. Richards intervine 
din nou : 9-3 pentru Cardiff. Ți- 
buleac stabilițte scorul final: 9-6.

După meci, antrenorul A. Vo
gel ne-a declarat că jocul prestat

de ..
tește promițător.

Căpitanul echipei engleze. Pe
ter Goodfellow, era fericit că în
vinsese. El a afirmat că jocul nu 
s-a putut desfășura bine din pri
cina terenului alunecos.

Iar cunoscutul jucător englez 
C. L. Davies. ,,conservat" pentru 
sîmbătă, ne-a declarat că speră 
ca ți în viitorul meci Cardifful 
să reediteze victoria. Rămîne de 
văzut ce părere au bucureștenii. 
Ei trebuie să-și ia revanșa ■ pen
tru o înfrîngere mai veche fiăreia 

s a adăugat acum cea de ieri.

E. OBREA 
M. ZONIS

Fotbaliștii romîni 
au sosit la Moscova

i

Conferința de presă 
de la Comitetul

Aseară la Comitetul Olimpic 
Romîn. dl. Charles Thoeni (Elve
ția), președintele Federației in
ternaționale de Gimnastică s-a 
întîlnit cu ziariștii, răspunzînd 
întrebărilor acestora.

Charles Thoeni a arătat prin
tre altele că recenta competiție 
de la București a constituit un 
mare succes al gimnasticii femi
nine. Această competiție a decla
rat vorbitorul — va intra cu re
gularitate in calendarul Federa
ției și va cunoaște fără îndoială 
un interes tot mai mare în ta
rile Europei Subliniind progresul 
general al gimnasticii feminine în 
diferite țări, președintele Federa
ției Internaționale a arătat în in-

Olimpic Romîn
cheiere că organizatorii romîni 
s-au achitat minunat de sarcina 
ce* le-a fost încredințată și că 
pleacă cu amintiri plăcute din 
București, un oraș unde sportul 
se bucură de o prețuire deosebită

La invitația organizațiilor spor
tive sovietice, la 28 mai a sosit 
la Moscova echipa selecționată de 
fotbal a R.P. Romine.

Fotbaliștii romîni vor Susține 
la 1 iunie o intîlnire prietenească 
cu echipa reprezentativă a Uniu
nii Sovietice. Meciul va avăa loc 
pe stadionul central „V. I. Le
nin" de la Lnjniki.

In august, la Paris

Jocurile mondiale sportive studențești 
r Intre 31 august și 8 septembrie la Paris vor avea loc JOCURILE 
I MONDIALE SPORTIVE STUDENȚEȘTI, organizate cu prilejul ce- 
(• lei de a 50-a aniversări a Uniunii studenților francezi. Se vor des

fășura întreceri la atletism, volei, baschet, tenis, scrimă, înot, sări- 
turi și polo pe apă. De curînd organizațiile sportive poloneze au 

:• anunțat că la aceste Jocuri, R. P. Polonă va fi reprezentată de o 
1 delegație care va cuprinde peste 100 studenți sportivi.

Fotbalul sovietic trimite la București 
o torma|ie puternică

Azi sosesc fotbaliștii sovietici * Ce formafie aliniază R.P R. 
♦ Pregătirile fotbaliștilor noștri

Sîmbătă. fotbalul romînesc se prezintă din nou la un examen 
foarte greu. La aceasta se adaugă faptul că reprezentativele A și B 
ale U.ILS.S. și Rominiei se intîlnesc în „premieră". De aceea și in
teresul pentru aceste întîlniri este deosebit de mare.

In timp ce la Moscova se vor întîlni reprezentativele A, bucu- 
reștenii iubitori ai fotbalului vor avea prilejul să urmărească 
pe Stadionul „23 August" confruntarea reprezentativelor secunde.

Astăzi dimineață, la ora 11, un 
avion special, punînd inscripția 
„Aeroflot" va aduce în Capitală 
lotul reprezentativei B de fotbal al 
U.R.S.S. Lotul este compus din 17 
jucători printre care remarcăm pe 
valoroșii Anatolii Ilin, Victor Fo
min, Valentin Bubukin, Vladimir 

Just Alexandr Sokolov, Be- 
/ladimir, Aliper Mamedov.

După cum vedeți „nume“ foarte 
(cunoscute, care de multe ori au a- 
dus faima fotbalului sovietic. La 
aceștia se mai adaugă Boris Raț, 
Imsky Vladimir, Kesarev Vitalii, 
Golubev Anatoli, Kruțikov Vladi
mir, Beza Viktor, Esolăn Iosif, Za
rin Ernest, Alexei Manikin, Gen
rikh Fedosov.

In privința echipei pe care o 
vor alinia-o sîmbătă, antrenorii 
care-i însoțesc Gheorghi Glascov 
și Mihail Iacușin sînt încă în di
lemă. Sperăm că în cursul zilei de 
astăzi, după antrenamentul care-1

!g-23 iunie Reluarea „Cupei primăverii"
Campionatul de fotbal „Cupa 

primăverii44 va fi reluat în ziua 
de 23 iunie și va continua în zi
lele de 27 și 30. Finala va avea 
loc la 7 iulie.

vor face, să fim în posesia forma
ției.

Delegația sovietică este condusă 
de Alexei Sokolov, prim vice-preșe- 
dinte al secției unionale de fotbal.

Cîteva cuvinte 
despre echipa noastră
Ieri, i-am găsit pe fotbaliștii noș

tri împreună cu antrenorii într-o 
ședință. La ordinea de zi un sin
gur punct: meciul de sîmbătă. 
Prea mult nu s-a discutat, cu toții 
sînt conștienți de răspunderea ce 
le revine și privesc cu multă serio
zitate faptul că trebuie să se pre
zinte — de data aceasta — în fața 
publicului cu o comportare cit se 
poate de bună.

După ședință, tov. Colea Vîl- 
cov, unul dintre antrenorii repre
zentativei noastre B, mi-a mărtu- 
risit că este sigur că actuala for
mulă de echipă este mult mai

bună decît formația care a jucat 
cu Polonia B.

Avem o apărare — a continuat 
tov. Vîlcov, care va face față ata
cului valoroșilor noștri adversari: 
Dungu, Zbîrcea-Brînzei-Ivănescu. 
Mijlocașii Al. Vasile-Mihăilescu se 
înțeleg foarte bine, sînt combativi, 
iar linia de atac: P. Moldoveanu- 
Meszaros-Alexandrescu-F. 
Suru este mai eficace.

In general actuala 
— care nu este alcătuită 
letul nici unei echipe — 
omogenă și în rîndul ei sînt jucă
tori cu experiență în meciuri inter
naționale.

Lotul reprezentativei noastre B 
a avut ieri o zi de „destindere"4 
(bineînțeles cu excepția ședinței). 
Jucătorii au asistat după amiază la 
întîlnirea de ruc.bi București B-Car- 
diff, iar seara puteau fi văzuți la 
spectacolul Circului sovietic.

Astăzi, după ce vor viziona un 
film, jucătorii vor face un ultim 
antrenament.

Zavoda-

formație 
pe sche- 
este mai

Și acum programul 
de sîmbătă...

„Sportiv44

Iată programul etapei din 23 iu
nie : Locomotiva București-Dinamo 
București; C.C.A.-Progreșul Bucu
rești; Energia Petroșani-Flamura 
Roșie Arad; Progresul Oradea- 
Energia 
Orașul 
Știința 
Mureș.

Orașul Stalin; Dinamo 
Stalin-Energia Ploești; 

Timișoara — Recolta-Tg.

...De pe stadionul „23 Au
gust44. La ora 15.45 : București A- 
Cardiff (rugby) ; la ora 17,30 : 
R.P.R. B—U.R.S.S. B.

întîlnirea internațională de. fot
bal va fi arbitrată de Gionev aju
tat la tușă de Gelev și Dineyi toți 
din R. P Bulgaria.

jucătorii sovietici vor apare pe 
teren în tricouri roșii, chiloți albi 
și jambiere roșii, iar fotbaliștii ro
mîni în tricouri galbene, chiloți al
baștri și jambiere albastre.

R. L.

(Wr*4
.f

— Ești sănătos, dar ești slab. 
De ce nu faci sport ?

— Tovarășe, doctor, sînt 
tiv pasionat... Nu-mi scapă 
un meci 1

spor 
nici

Slaba comportare
In reuniunea de 

marți seara a cam
pionatelor europene 
de box pugiliștii ro
mîni nu au dat re
zultatele 
cedînd în 
adversari 
pregătiți 
de vedere 
meciul cu
sovietic Gromov, re-

așteptate, 
fața unor 
mai bine 

din punct 
tehnic. Tn 
campionul

a unor pugiliști romîni la Praga
prezentantul nostru 
M. Stoian a luptat 
cu mult curaj și a 
terminat în picioare 
un meci dificil în 
care sportivul sovie
tic a arătat o înaltă 
clasă internațională. 
La categoria, mijlo
cie Dumitru Gheor
ghiu a fost mult 
timp egalul germa-

nu lui Shonberg și a 
pierdut la limită.

Nicolae Mînareanu 
a fost elimina.! de 
scoțianul Morrissey 
într-un meci pe care 
putea să-l cîștige 
deoarece în repriza a 
doua și-a pus ad
versarul Ia podea 
pentru 8 secunde.



Presa indiană

au 
în

NEW YORK 29 (Agerpres). — Corespon
dentul din Taivan al ziarului „New York Times" 
relatează că populația din această insulă con
tinuă să fie profund indignată de faptul că 
tribunalul american a achitat pe sergentul 
Reynolds care a ucis un muncitor chinez.

Mulți locuitori cu care a stat de vorbă co
respondentul și-au exprimat părerea că răbuf
nirea (manifestările antiamericane — n.r.) care 
a avut loc săptămina trecută oglindește de

asemenea nemulțumirea poporului față de re
gimul lui Cian Kai-și.

Corespondentul scrie că i-au fost citate exem
ple cînd autoritățile locale nu au ținut seama 
de pFngerile populației împotriva soldaților a- 
mericani din Taivan. Așa, de pildă, un soldat 
american, îmbătîndu-se într-un bar, a lovit peste 
față o vînzătoare chineză, scoțîndu.i dinții. 
Cînd vinzătoarea s-a adresat Ministerului Afa
cerilor Externe ca a fost dată aîară și i s-a 
pus in vedere să nu cumva să intenteze proces.

Declarația ministrului
Apărării al S.U A.

Vizita delegației Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. 
în R. Cehoslovacă

Conferința de presă 
cu membrii delegației 
de

întrunirea Consiliului 
reprezentanților 

permanenți ai N.A.T.O.
PARIS 29 (Agerpres). — 

Miercuri s-a întrunit la Palatul 
Chaillot, sub președinția lui Paul- 
Henri Spaak, consiliul reprezen
tanților permanenți ai N.A.T.O. 
Jules Moch, reprezentantul Fran
ței in subcomitetul Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, a tăcut 
o expunere asupra ultimelor pro
puneri ale Uniunii Sovietice In 
problema dezarmării. Harold 
Stassen, reprezentantul S.U.A. în 
subcomitet, sosit împreună cu 
Moch de la Londra pentru a 
participa la ședință, a expus pro
punerile S.U.A. în problema de
zarmării.

PEKIN 29 (Agerpres). — Opi
nia publică din țările Asiei urmă
rește cu viu interes desfășurarea 
evenimentelor din Taivan.

Evenimentele din Taivan 
produs o puternică impresie 
Republica Populară Chineză. In
tr-un amplu articol de fond inti
tulat „Forțe patriotice ale între
gului Taivan, uniți-vă !** ziarul 
„Jenminjibao** scrie că puternica 
demonstrație provocată de achi
tarea asasinului american Rey
nolds constituie un serios aver
tisment dat americanilor de 
populația din Taivan. ,,Statele ti
uite, arată articolul, au cotropit 
Taivanul cu ajutorul forței arma
te, dar ei nu vor reuși niciodată 
să supună locuitorii insulei. Com- 
patrioții noștri din Taivan nu vor 
permite agresorilor americani să 
transforme Taivanul într-o colo
nie a lor, nu vor permite să ro
bească și să extermine nepedep
siți populația pașnică a insulei. 
Lupta chinezilor din Taivan. 
scrie în încheiere „Jenminjibao“f 
face parte din lupta dusă împo
triva agresiunii și expansiunii a- 
mericane în lumea întreagă. De 
aceea această luptă se bucură de 
sprijinul hotărît nu numai al po
porului chinez de 600 milioane 
de locuitori, ci și de sprijinul 
multor popoare din Asia si Afri
ca".

Dînd glas sentimentelor între
gului popor coreean ziarul „No 
dong Simbun*4 din R.P.D. Co
reeană scrie că ,,demonstrațiile 
antiamericane de la Taipe expri
mă mînia popoarelor din Asia îm
potriva agresorilor americani*4.

acordat un soa-a
țiu larg evenimentelor din Tai
van sub’.iniind mai ales eșecul 
politicii americane în Taivan și 
falimentul clicii lui Cian Kat-si. 
Ziarul „Național Hera’d" subli 
niază în articolul său de fond că 
demonstrația din Taivan dova 
dește șubrezenia ocupaț ei ame
ricane și faptul că în viitor 
,,Cian Kai-și nu-i va fi ușor 
se mențină la putere oricît 
mare ar fi numărul trupelor 
ocupație4*. Ziarul adaugă că 
cidente'.e de la 24 mai , sînt nu
mai începutul zguduirii al cărui 
efect poate fi cu muît mai puter
nic**.

In comentariile presei indone
ziene în legătură cu evenimentele 
din Taivan sa subliniază că po
poarele din Asia condamnă atro
citățile și fărădelegile 
de trupele americane staționate 
pe teritoriile unor țări 
Relevînd creșterea sentimentelor 
antiamericane în regiunea sud- 
estului Asiei și Extremului Orient 
ziarul „Harian Rakjat44 sublinia
ză că aceste sentimente vor de
veni și mai puternice ca urmare a 
eforturilor pe care le face guver
nul S.U.A. pentru aplicarea „doc
trinei Eisenhower*4.

Intr-o cronică a evenimentelor 
petrecute în Taivan, transmisă la 
radio, Hideo Aragaki, observato
rul ziarului japonez „Asahi", de
clară : „Se poate spune că răs
coala care a avut loc la Taipe 
este o răbufnire a ceea ce a 
mocnit timp îndelungat In inimi

le locuitorilor din Taivan*4,

lui 
sa 
de

e 
in-

săvîrșite

asiatice.

WASHINGTON 29 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul la 28 mai în 
fața comisiei senatoriale pentru 
Afacerile Externe în legătură cu 
ajutorul militar american pentru 
străinătate, Charles Wilson, mi
nistrul Apărării, a declarat că 
ministerul său studiază posibili
tatea reducerii efectivului celor 
250 de misiuni militare americane 
aflate în străinătate, reducere 
care, a spus el, se impune în
deosebi în urma „nenorocitului 
incident de la Taipe". Wilson a 
subliniat că „cu cit este mai im
portantă o misiune americană în 
străinătate cu atît este mai mare 
riscul de a se provoca incidente".
^COC3C»3C3oe eoocococoocd

z TAIPE 29 (Agerpres). — ? 
?Corespondentul agenției Fran- 
|ce Presse anunță că la 27 g 
pmai a sosit aici viceamiralul? 
8 Wallace Beackley, comandan- j 
| tul flotei a 7-a americane, g 
g imediat după sosire el a avut | 
| întrevederi cu persoane ofi-1 
ț ciale americane și chineze. g 
? 2 
oooo oc ocec so ac ac 30 ac ac ac oc ac oo oo oc eo oo 50 <*<

PRAGA 29 — Corespondentul 
Agerpres transmite : In toate re
giunile Republicii Cehoslovace pe 
care le vizitează delegația Marii 
Adunări Naționale a R.P.R., la 
invitația Adunării Naționale Ce
hoslovace, populația face o pri
mire călduroasă reprezentanților 
Rom iniei.

Marți după-amiază delegația 
remind a vizitat noul oraș minier 
Havirov din regiunea Ostrava.

In cinstea vizitei solilor po
porului rom»n, cetățenii din Ha- 
vi.ov au împodobit festiv orașul 
ior cate și-a sărbătorit de curînd 
5 ani de existență.

Delegația romînă în frunte cu 
tov. Gneorghe Stoica a vizitat 
cartiere de locuințe, școli, diferite 
instituții obștești. Pretutindeni 
cetățenii au întimpinat cu aplauze 
entuziaste pe membrii delegației 
roir.îne care erau însoțiți de vice
președintele Adunării Naționale a 
R. Cehoslovace losef Valo și de 
ambasadorul R.P.R. în R. Ceho
slovaca !. Rab.

Marți seara, în cinstea delega
ției romîne a avut loc un spec
tacol dat de echipa de dansuri și 
muzică populară din regiunea 
Ostrava.

In cursul dimineții de miercuri 
delegația Marii Adunări Națio
nale a părăsit regiunea Ostrava 
indreptîndu-se spre 
din munții Tatra.

localitățile

După o călătorie de 4 ore prin 
Slovacia, delegația s-a oprit să 
viziteze barajul Orava. Aici ea a 
fost întâmpinată de vicepreședin
tele Comitetului național slovac, 
losef Miartan și de Mocik Ernst 
directorul tehnic al hidrocentralei. 
Urînd bun venit delegației ro- 
nrine, Miartan a spus : „Dragi 
oaspeți, vă rog să fiți încredințați 
că vizita voastră în Slovacia ne 
face o nespusă bucurie. Voi sîn
teți solii poporului romîn frate ai 
cărui ostași, alături de ostașii 
sovietici, și-au vărsat vitejește 
sîngele pe pamîntul țării noastre 
în lupta comună pentru eliberarea 
de sub jugul fascist. Niciodată 
slovacii nu ver putea uita acest 
lucru și sîntem fericiți că voi re
prezentanții poporului romîn vă 
aflați astăzi printre noi“.

In numele delegației romîne 
tov. Barbu Solomon, judecător la 
Tribunalul Suprem (jurist) a mul
țumit pentru primirea călduroasă 
făcută delegației romîne.

Membrii delegației au vizitat 
apoi construcția barajului și a 
hidrocentralei, ale căror lucrări 
au fost terminate în numai 4 ani 
(1948—1952).

Delegația romînă a plecat apoi 
spre pitoreasca localitate Tatran- 
ska Lomnice din munții Tatra, 
unde va rămîne și în cursul zilei 
de joi, pentru a vizita casele dh 
odihnă și sanatoriile aflate aci.

oameni de cultură 
din R.S.ES.R

avut loc la Consiliul

Ambasada S.U.A. din Taipe șl străzile învecinate sini blo
cate de trupe ciankaișiste și poliție — aceasta pentru a-i feri 
pe ocupanții americani de mtnia populației.

(Ziarele)

Criza de guvern din Franfa 
continuă •

PARIS 29 (corespondentul A- ce a prezentat raportul său asupra 
gerpres transmite) : Criza de gu- misiunii de „informare44 încredin- 
vern din Franța continuă. După țațe, Rene, Pleven a fost însărcinat

ULAN BATOR. La 29 mai în 
Capitala Republicii Populare Mon
gole a avut loc un miting de 
prietenie cu prilejul vizitei în 
R.P. Mongolă a președintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R-S-S., K. E. Voroșilov.

DAMASC. După cum anunță 
ziarul „An-Nasr“, în ciuda pro
testelor guvernului sirian în le
gătură cu violarea de către avi-

•-------

In

Substratul desen de N. CLAUDIU,

unui comunicat comun <<

8

in biroul 
american.

— Șl cînd te gîndeștl că americanii au venit 
X Taivan să ne apere I

.._i intra- i 
ambasado- ț 

Douglas Mc | 
■ i permis i

Sifid cursurile acțiunilor 
aîticerișt lor din S.U.A.
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

TAS transmite : După urcarea 
cursurilor acțiunilor de bursă, ob
servată în decursul qîtorva săptă- 
mî-ni, ele au scăzut din nou brusc 
la 27 mai pînă la cel mai scă
zut nivel din ultimele trei luni 
și jumătate. Au scăzut extrem de 
mult cursurile acțiunilor societăți
lor de aviație. Agenția Associated 
Press atribuie această scădere în 
special, „tratativelor serioase în 
domeniul dezarmării*4.

s>

$

Deși termenii comunicatului comun al în- 
t trevederilor Eisenhower-Adenauer erau cuno- 

scuți încă înainte ca ei să fi fost exprimați, 
totuși acest comunicat a scos la iveală cîteva 
aspecte demne de reținut.

Este vorba în primul find de rolul primor
dial pe care-l acordă conducătorii politici 
S.U.A. noului Wehrmacht. Interesul deosebit 
manifestat de Washington față de Germania 
occidentală este în primul find reflexul la 
promptitudinea cu care răspunde Adenauer 
la indicațiile primite de peste Ocean. După 
cum se știe, în Germania federală se desfă
șoară într-un tempo accelerat remilitarizarea, 
ceea ce constituie o garanție sigură pentru 
cîrmuitorii Casei Albe.

Politicienii de la Washington, strîngînd re- 
lațiile cu Germania occidentală subliniază atît 
importanța mare pe care i-o acordă cit și de
plasarea pe o poziție de mîna doua a alianței 
americano-anglo-franceze. „Conducătorul lumii 
libere"* — după cum îi place Casei Albe să 
declare S.U.A. — are tot interesul să-i pună 
într-o situație minoră pe partenerii săi englezi 
și francezi, care în ultima vreme au suferit 
și așa serioase înfrîngeri pe arena internațio
nală. Ziarul „La Croix"" a surprins bine toc
mai acest dublu aspect: „Guvernul american 
este îngrijorat de situația economică, finan
ciară și politică foarte dificilă existentă în 
rîndul principalilor săi aliați, Franța și Anglia. 
De aceea el tinde să se apropie mai mult de 
Germania occidentală pe care o consideră mai 
solida".

Comunicatul comun mai cuprinde un para
graf semnificativ; el menționează că un acord 
cuprinzător de dezarmare „trebuie neapărat 
să presupună soluționarea prealabilă a pro
blemei unificării Germaniei". Cu alte cuvinte, 
Adenauer a cerut deschis ca S.U.A. să con
diționeze încheierea oricărui acord asupra 
dezarmării de rezolvarea problemei germane, 
potrivit poziției occidentale, care prevede in
cluderea întregii Germanii în N.A.T.O. în 
același spirit este formulat comentariul lui 
„New-York Times"" după publicarea comuni- 

• catului. Ziarul subliniază că documentul 
’ semnat la Washington are menirea „să ușureze 

temerile germanilor de a vedea S.U.A. în-
> ch^ind o tranzacție de dezarmare cu U.R.S.S."". 
’ Este limpede că prin tratarea problemei dezar- 
I mării într-un asemenea mod obstrucționist se
> merge pe calea torpilării oricărui plan menit
> sa ducă la dezarmare reală, ceea ce contravine 

voinței popoarelor.
' ' După cum se vede comunicatul comun Ei- 

senhower-Adenauer se menține la vechile teze
> ale politicii occidentale și nu aduce în fapt
> nici o soluție. Dimpotrivă tinde să anihileze 
j chiar și puținele progrese realizate în cadrul
> comisiei O.N.U. pentru dezarmare. Unicul
> rost pe care îl are acest comunicat comun 
! este acela de a da după cum recunoaște însuși
> „New-York Times"" încă un sprijin „politicii
> prooccidentale a lui Adenauer", în vederea 
( viitoarelor alegeri parlamentare din Germania
> occidentală.

«

? TOKIO 29 (Agerpres).
i In fața ambasadei americane? 
țdin Tokio a avut loc miercuri ; 
? dimineața o demonstrație a ? 
î studenților japonezi care ? 

purtau pancarte cerind in:e- i 
tarea experiențelor atomice • 
din Nevada (S.U.A.). Intră- ? 

t rife ambasadei au fost închise i 
I atunci cînd conducătorii ?
• grupului de demonstranți au ? 
? cerut să li se permită
• rea u:—* —
ț mini____ ___ . __
? Arthur. Ulterior s-a
i intrarea a cinci studenți care j
• au prezentat o petiție functio- ;
• narilor ambasadei prin care i 
i se cere Statelor Unite să f 
ș suspende viitoarele experiențe î 
? cu arma nucleară.
î f• • . ..............................

oane americane a spațiului aerian 
al Siriei, avioane ale S.UA. au 
încălcat din nou de două ori spa
țiul aerian al Siriei.

NEW YORK. După cum anunță 
agențiile americane, la 28 mai pe 
poligonul experimental din statul 
Nevada, Statele Unite au început 
d nouă serie de experiențe cu 
arma nucleară prinir-o explozie 
cu focos atomic.

NEW YORK. Consiliul de Secu- 
rita.e și-a încheiat marți seara 
dezbaterile asupra plîngerii Siriei 
împotriva Israelului în legătură 
cu construirea unui pod de către 
israelieni în regiunea lacului 
Heu'e. S-a stabilit că șeful de 
stat major a’, forțelor O.N U. va 
face un raport suplimentar asupra 
situației din această regiune.

de președintele Coty cu formarea 
noului guvem. El a refuzat însă 
să primească această misiune. 
După aceea președintele Coty a 
avut o întrevedere cu Guy Mollet 
căruia, după cum afirmă agențiile 
de presă occidentale, a refuzat 
să-i accepte în mod definitiv de
misia deoarece nu i-a găsit încă 
un înlocuitor.

In ședința grupului parlamentar 
și a comitetului de conducere al 
partidului socialist, Guy Mollet 
și-a reafirmat însă refuzul de a-și 
asuma din nou funcția de șef al 
guvernului francez.

In anumite cercuri politice din 
Franța se ia în prezent în discuție 
posibilitatea de a se apela pentru 
formarea unui nou guvem la ge
neralul De Gaulle. O activitate de 
culise febrilă, în acest sens, des
fășoară „republicanii sociali44 (gru
parea politică creată în urma auto
dizolvării „Uniunii poporului fran
cez44 condusă de De Gaulle).

Miercuri a___ .. . .
General A.R.L.U S. o conferință 
de presă a membrilor delegației 
de oameni de cultură din R.S.F.S. 
Rusă, în frunte cu E. I. Afana
senko, ministrul Invățămîntului al 
R.S.F.S.R.. care au participat la 
Decada culturii R.S F.S.R. in țara 
noastră.

Cuvîntul introductiv a fost 
rostit de O. Livezeanu, vicepre
ședinte al A.R.L U.S.

In numele delegației de oameni 
de cultură din R.S.F.S.R., E. I. 
Afanasenko ■> făcut o declarație, 
în care se arată printre altele :

„Primul lucru și cel mai impor- 
tant care ne-a produs o adîncă 
impresie este poporul romîn, en
tuziast și harnic, sentimentele 
sale de prietenie față de popoarele 
Uniunii Sovietice, stăruința lui 
neobosită de a-și consacra toate 
forțele construcției socialismului.

Pretutindeni unde am fost, am 
avut imaginea vieții noi, libere. 
La uzinele „23 August" la fabri
ca de încălțăminte „Ianoș Her- 
bak“ din Cluj, în secțiile imensu
lui Combinat poligrafic „Casa 
Scînteii" și îndeosebi, în noul 
combinat chimic „I. V. Stalin", 
în tînărul oraș socialist Victoria, 
ne-au bucurat foarte mult succe
sele clasei muncitoare romîne_ca- 
re-și însușește o nouă tehnică în 
producție și care îndeplinește cu 
entuziasm planurile de producție.

Noi am vizitat școli din Bucu
rești și Cluj, am vizitat de ase
menea Palatul Pionierilor din 
București.

Un deosebit și interesant exem
plu pentru noi l-a constituit ni
velul deosebit de înalt al educa
ției estetice a școlarilor romîni.

Vizionînd spectacole ale diferi
telor teatre din București și Cluj 
am văzut că colectivele artistice 
din R.P. Romînă posedă o înaltă 
cultură artistică, că ele posedă 
maeștri de frunte care împreună 
cu tinerele talente în continuă '

dezvoltare, vor contribui la tn; 
florirea pe mai departe a culturii 
teatrale din Romînia.

Am vizitat Academia R.P.Ri șl 
alte instituții științifice.

O deosebită plăcere ne-a pro
dus atenția mare pe care o acor
dă savanții romîni științei, eco
nomiei și culturii Uniunii Sovie
tice, năzuința lor pentru însuși
rea aprofundată a materialismu
lui dialectic. Ne-am întîlnit cu 
scriitori din Romînia și ne-a 
bucurat năzuința lor fierbinte de 
a servi măreței cauze a transfor
mării socialiste a patriei lor.

Noi socotim o îndatorire extrem 
de plăcută a noastră de a ne ex; 
prima sentimentele de cea mai 
adîncă recunoștință față de Con
siliul General A R.L.U.S. și perso
nal față de mult stimatul preșe
dinte, academicianul Parhon, pen
tru posibilitatea ce ne-a fost a- 
cordată de a vizita Romînia, de a 
face cunoștință cu minunății ei oa
meni, cu construcția culturală și 
economică din țara dv“.

E. I. Afanasenko, conducătorul 
delegației, V. A. Krotov, președin
tele Prezidiului Filialei din Siberia 
de Est a Academiei de Științe a 
U.R.S.S., scriitorul V. A. Zakrut- 
kin, membru al conducerii secției 
din Rostov a Uniunii Scriitorilor 
Sovietici, membru în Colegiul re
dacțional al revistei „Don", E. P. 
Kareakina, artistă a poporului din 
R.S.F.S.R., de la Teatrul de Dra
mă „A. S. Pușkin" din Leningrad 
și prof. R. V. Merțlin, rectorul U- 
niversîtății „Cernîșevski" din Sa
ratov, doctor in științe chimice, au 
răspuns apoi la întrebările zia
riștilor. •

In numele ziariștilor prezenți, 
tov. Nestor Ignat, redactor șef ad
junct al ziarului „Scînteia** a mul
țumit membrilor delegației de oa
meni de cultură din R.S.F.S.R.

(Agerpres)

Un mesaj prietenesc

a

Noi ciocniri sîngeroase în Cuba
HAVANA 29 (Agerpres). — Statul major al armatei cubane 

anunțat că in cursul zilei de marți s-a dat o luptă intre trupele
guvernamentale și partizanii lui Fidel Castro in Sierra Maestra 
(provincia Oriente). S-au înregistrat pierderi de ambele părți. Ul
terior au fost descoperite cadavrele a patru tineri ciuruiți de gloan
țe. Alte ciocniri au avut loc cu 100 mile mai spre vest, în apro
piere de El Uvero Tot marți principalele conducte electrice din 
Havana au fost dinamitate. Timp de 48 de ore nu va putea fi resta
bilită deservirea cu curent electric.

Se anunță de asemenea că la locuința lui Morales Del Castillo, 
secretar la președinția republicii, a explodat o bombă.

Agenția Associated Press afirmă că forțele conduse de Fidel 
Castro s-ar fi împărțit în trei grupe care acționează coordonat în 
regiunile muntoase ale țării.
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Mai tare ca Salvador Dali Cînd spion, cînd borfaș,»

L
Intr-un interviu acordat dăunăzi revistei elvețiene 

„LTllustră"" luperexcentricul pictor decadent Salvador 
Dali își ridica în slăvi propria „unicitate" genială 
pe glob.

Orice s-ar spune există o oa
recare deosebire între un spion 
șl un borfaș. Nu-i mal puțin a- 
devărat că uneori un borfaș poa
te fi recrutat ca agent de spionaj. 
Nu se știe precis dacă numitul 
Lajos Kovacs din Komarvaros a 
practicat meseria de hoț Înainte 
de a deveni simbriaș al spionaju
lui american. Dar acum cînd a 
fost tradus In fața tribunalului 
din Salzburg, el a trebuit să re
cunoască, fără ocol, că pe lingă 
activitatea sa... patriotică, da 
„luptător pentru libertate" (con
tra dolari) se mai îndeletnicea 
și cu niscai găinării și hoții mal 
acătării...

La proces a Ieșit la iveală că 
in luna august a anului trecut, 
Kovacs a urmat tn lagărul de re- 
fugiați din Innsbruck, un curs 
special american, ai cărui absol-

vențl au fost trimiși ca spioni șl 
diversioniști în R. P. Ungară.

In cursul evenimentelor din oc
tombrie el a lucrat intens pentru 
spionajul S.U.A. Capturat de or
ganele securității la Budapesta, 
el a știut să evadeze și să treacă 
In Austria la 27 noiembrie. Bine
înțeles spionul experimentat s-a 
prezentat autorităților respective 
drept „proaspăt fugar*4. $1 de a- 
tunel și-a ales meseria de hoț, 
mai bănoasă șl mai puțin ris
cantă.

Spionul Judecat acum ca borfaș 
la Salzburg este unul din acei 
„erol“ fugari, ale căror isprăvi 
tâlhărești scandalizează In pre
zent pină șl 
protectori al 
Lor maghiari 
neutră^

O lună pe an — 
pace

Statisticienii americani au 
constatat că, din anul 1460 
înainte de era noastră, omeni
rea »-a bucurat în total nu
mai de 300 de ani de pace. 
Totuși, In timpul aceleiași pe
rioade, s-au semnat 8,000 de 
tratate de pace.

Am du, mal departe calcu
lul șt am ajuns la concluzia 
că, în medie. în fiecare din cei 
3.417 ani considerați a 
pace aproximativ o lună.

Exact concediul legal 
d-lui Dulles 1

fost

11

pe cei mai zeloși 
contrarevoluțlonari- 
pripășiți in Austria

■ *

<< întrebat dacă are Imitatori, „geniul*4 cu tempe- 
\\ rament spaniol rostea sentențios : „Nici unul!... Cel 
>> ce îndrăznește să mă imite își semnează sentința de 
<< moarte!"*
y> Nu știm dacă avertismentul necruțător a ajuns 
>> cumva și la urechile pictorului francez Bettencourt, 
<< care, prin cea mai recentă „operă" a sa, nu numai 

că îl imită pe Dali, dar și îl întrece întrucîtva cu...
>> trăzneala sa picturală. Lucrarea lui Bettencourt se 
<< intitulează „Insula Paștilor" și se prezintă sub forma 
>> unui altorelief mai mult decît bizar, pe care-1 puteți 
SS vedea în reproducerea din clișeu. Spre deosebire de 
« monumentele străvechi de pe adevărata insulă cu 

același nume, a căror naștere mai este și astăzi o 
<< enigmă pentru arheologi, imitatorul și concurentul 
// lui Salvador Dali își dezvăluie secretul „creației*4.

Ca să realizezi o asemenea operă monumentală 
<< (curat operă și curat monumentală N.R.) — zice 
// Bettencourt trebuie să procuri: coji de ouă, boabe 

de cafea, solzi de pește, fibre de nuci de cocos, 
<< fasole albă și mult moloz. Toate aceste „particule44 
// se lipesc apoi, într-o anumită ordine, pe cartonul 
$> de bază uns cu clei.
<< Iată deci cum a apărut pe firmamentul artei 
<7 occidentale „Insula Paștilor44, care poate rivaliza cu 
>> oricare dintre exibițiile ultragenialului Dali.

In clișeu : „Insula Paștilor" de Bettencourt.

„Vai, madame Jeanne, 
dacă nu v-ați convins soțul11...

la 
a-

* „Fii atent! Gîndește-te 
mine !u Ați văzut probabil
ceastă inscripție, înrămînd foto
grafia unei femei drăguțe, pe
parbrizul vreunei mașini, în fața 
ochilor șoferului grăbit.

Prevenirea e eficace, căci acce
leratorul se găsește sub piciorul 
bărbatului respectiv.

Dar închipuiți-vă un asemenea 
portret într-o hrubă adincă și în
tunecată, care în orice minut poa- 
te fi prăbușită peste capul soțu
lui de către un dușman nemilos. 
Omul aude trosnind — asudă — 
își vede iubita — îngheață... 
Prevenirea a devenit un chin sa
dic.

O variantă a acestei torturi de 
Inchiziție a fost introdusă de cu
rînd de către administrația mi
nelor belgiene din Marcinelle, a- 
colo unde, din sgîrcenia patroni
lor, care n-au vrut să asigure 
nici cele mai elementare condiții 
de protecție a muncii, au pierit 
nu de mult sute de oameni.

mî-Soțiilor și logodnicelor de 
neri U s-a împărțit o circulară: 
„Cînd iubești pe cineva, cauți să 
nu-i faci necazuri. Cereți bărba
ților voștri să vă promită că se 
vor feri de accidente".

Dacă din lipsa oricărei protec
ții acolo va fi din nou o explozie, 
dacă brațele și picioarele mineri
lor vor veni la suprafață risipite 
prin vagonete, ucigașii ipocriți 
vor mustra văduvele:

— Vai, madame Jeanne, dacă 
nu v-ați canvins soțul...

ASUNCION. Ministrul Aface
rilor Interne al Paraguayului, 
Edgar Insfran, a anunțat marți 
seara descoperirea unui complot 
care urmărea răsturnarea guver
nului condus de dictatorul Stro- 
essner. Au fost arestate 34 de 
persoane care vor fi deferite jus
tiției. Potrivit ministrului Aface
rilor Interne, complotul ar fi fost 
pus la cale de partidul liberal 
care este scos în afara legii.

Alb din națtere 
sau vopsit proaspăt!

Dupi sîrgulncloase încercări 
de a rezolva problemele rasiale 
prin ghettouri, pogromuri, 
spînzurători, sterilizare, refu
zul drepturilor civile, în sfîrșit 
reacțiunea din occident ne a- 
nunță prin ziarul „Paris Presse 
ITntransigeant** că a găsit so
luția radicală.

Dat fiind că, experimentînd 
asupra unor rațe, profesorul 
Jacques Benoit de la catedra 
de histofiziologie din Paris a 
reușit o spectaculoasă expe
riență, schimbînd unele carac
tere ereditare .ale acestor pă- 

• sări, ca înălțimea, forma ca
lpului, mersul — rasiștii filan
tropi se gindesc serios să a- 
1 dapteze descoperirea la... trans
formarea biologică a negrilor 
in albi.

Ne închipuim negrii intrînd 
știrbiți în cabinetul doctorului 
Benoit, gata la orice ea să fie 
lăsați în pace.

Iar a doua zi, poliția, rîzînd 
cu hohote și sîcîindu-i cu o 
nouă rubrică de anchetă :

— Sînteți alb din naștere, 
sau voosit proaspăt ?
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Deși delegații au avut tn anumi
te probleme păreri divergente, cu 
toți au fost uniți în dorința lor 
comună de a apăra pacea lumii. 
S-a votat în unanimitate rezolu
ții împotriva experiențelor cu 
bomba atomică, pentru dezarma
re generală, împotriva războiului 
ca mijloc de rezolvare a proble
melor litigioase. La început, pre
sa reacționară a încercat să mi
nimalizeze această importantă 
acțiune; dar succesul a fost atît 
de mare, incit pînă la urmă s-a 
resemnat, și a tăcut. întregul 
popor australian a primit cu sa
tisfacție hotăririle acestei confe
rințe.

Chiar și din aceste puține rin- 
duri tineretul romîn poate vedea 
că are alături în marele front 
al luptei popoarelor pentru pace 
poporul și tineretul australian. în 
actuala situație internațională 
considerăm că intensificarea lup
tei pentru pace constituie cauza 
noastră comună cea mai scumpă.

Țin să transmit pe această cale 
un salut prietenesc tineretului ro- 

.. ■ mln, urîndu-i noi succese în lup
ta pentru pace, pentru construi-

(Urmare din pag. l-a) 

lleni și-au găsit moartea de la 
proiectilele făcute din plumb aus
tralian. Poporul nostru tși va a- 
minți întotdeauna cu respect de 
lupta eroică a docherilor.

Și astăzi se desfășoară în fara 
noastră o însuflețită luptă împo
triva războiului. Organizația 
„Mișcarea australiană pentru 
pace", deși nu are un număr 
impresionant de membri, joacă 
un rol dintre cele mai mari tn 
această nobilă aefiune . „Mișca
rea australiană pentru pace" ține 
o strinsă legătură cu sindicatele, 
cu organizații culturale etc., fău
rind astfel o platformă largă de 
luptă împotriva războiului. In 
1956. din inițiativa acestei orga
nizații a avut loc la Sydney, cel 
mai mare oraș din Australia, o 
conferință națională pentru pace. 
Cu acest prilej s-au întrunit pes
te 1.000 de persoane, reprezen- 
tlnd diferite organizați, socie
tăți culturale, organizații de tine
ret și sportive etc. Această con
ferință a fost cea mai mare și 
cea mai reprezentativă întrunire 
a luptătorilor pentru pace care rea socialismului in minunata sa 
s-a ținut vreodată tn Australia, (ară.

Dilema d-nei Vanei
In ultimei, luni „spleen-ul“ (ci. 

tește plictiseala) ds care fusese 
cuprinsă madame Vanet nu-l dă
dea... pace. îl Intrase tn cap cu
coniței aristocrate că ar avea ne
voie de oarecare „schimbare". Și 
cum ținea la reputația ei de „fe
meie interesantă", d-na Vanet a 
preferat o miraculoasă schimba
re... la față. Știind că soțului ei 
li plac .argumentele fizice" ale 
vaporoasei actrițe de cinema Bri
gitte Bardot, a căutat să-i se
mene cu orice preț... De ce nu ? 
Bardot are 21 de ani — compa
trioata ei cam iot pe acolo: Bar
dot are părul ondulat — madame 
Vanet la fel. Pini și vocile se 
aseamănă.

Dar iată un obstacol greu de 
trecut: nasul. Brigitte Bardot are 
un nas cu totul diferit. D-na 
Vanet, ambițioasă din născare, 
nu stă pe gtnduri. Cu fotografia 
modelului tn poșetă, ea se pre
zintă unui specialist tn chirurgie 
facială, rugtndu-l să-i „modifice" 
nasul cu pricina.

După ce fu operată, finăra 
doamnă sg întoarse la domiciliul 
conjugal, arbortnd un veritabil... 
,,nas Bardot“. Era convinsă că 
soțul va fi pe cit de uluit, pe atît 
de extaziat la apariția ei. Ori. 
lucrurile nu s-au petrecut tocmai 
așa: acasă, copia Brigittei a găsit 
pe masă un bilețel lăsat de soțul 
ei: „O prefer pe Marilyn Mon
roe". Citindu-l, madame Vanet 
simți că-i vine amețeală și că-șl 
pierde... spleen-ul. A fi sau a nu 
fi ca Marilyn Monroe — iată di
lema ce o frămîntă acum. Pînă 
una alta ‘ “
Bardot a 
nească în 
soțul, care 
Marllynei Monroe...

Este greu să găsești asemenea 
fantezie la oameni care au ocu
pație cit de cit utilă. Din nefe
ricire pentru reclama modulul de 
viață al „lumii bune" din occident, 
acolo nu strei puține doamne 
Bardot.

tnsă, copia Brigittei 
trebuit
proces 
nu mai poate de dorul

să se reintîl-
de divorț cu

Modă sau altceva?
Ca să semene cu Brigitte Bardot, d na Vanet a trebuit să-și 

„modifice** nasul. După cum vedeți in fotografiile de mal ]os, 
ca să semene cu „modelul** din stingă, această americană ex
centrică n-a făcut decit să-și răvășească podoaba capilară; imi
tația „originală** a făcut desigur senzație in rindurile doamne
lor din „lumea bună" transoceanică. Cu atît mai mult, cu cit 
cele mai recente jurnale americane de modă le impun asortarea 
coafurii și a poșetei cu... părul cățelușului care le însoțește. O 
fi aceasta „modă" occidentală, dar mai eSte și altceva...
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