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la „tribuna experienței înaintate"

doar cu 4,6 kg. Totuși, șl aceste 4,6 kț. 
reprezintă o cantitate în plus peste sarci
na planificată. Cît de curînd, dacă se va 
lucra cu aceeași perseverență consumul 
de păcură pe tona de oțel nu va mai fi 
depășit.

Și în ceea ce privește consumurile de 
material refractar situația s-a îmbunătă
țit. Amintim că numai în martie, de pil
dă, consumul de cărămizi pentru hală a 
fost redus față de cel planificat cu 0,22 
kilograme pe fiecare tonă de oțel, iar la 
cărămizi pentru oale cu 2,1 kg. pe fiecare 
tonă de oțel. Mai mult, încă, în luna 
martie ia reparația capitală a cuptorului 
nr. 2 s-au făcut economii în valoare de 
52.699 lei prin refolosirea materialului 
vechi denwiat.

Cum a fost posibil acest lucru ? In e- 
chipele de zidari lucrează mai bine de 20 
de tineri șamotori, despre care ing. Anton 
Goanță, șeful secției construcții, ne-a 
spus numai vorbe de laudă. Majoritatea 
lor au absolvit școala profesională side
rurgică. Deși capabili, acești tineri erau 
priviți pînă acum de către unii maiștrii 
cu concepții învechite, într-o lumină 
nejustă. Anumite persoane cu concepții 
înapoiate susțineau că ,,dacă nu-i trîntești 
cu capul de cuptor nu le intră în singe 
meseria". Comitetul U.T.M. a! uzinei s-a 
sezisat de această situație, cerînd foru
rilor conducătoare ale uzinei să-i pună 
capăt. Acum, de cînd maiștrii zidari Che- 
lemen luliu, Nicolae Alvai și Constantin 
Margan și-au schimbat într-o mare mă
sură atitudinea, și tinerii muncesc mai 
bine.

Consumurile de material refractar nu 
mai sînt depășite și datorită faptului că 
a fost introdusă cointeresarea materială 
a muncitorului respectiv la realizarea de 
economii. 10 la sută din valoarea mate
rialului refractar demolat și refolosit re
vine acum muncitorilor drept premiu.

Totuși nici aici nu s-a făcut totul. Va 
trebui ca pe viitor să se dea o mai mare 
atenție organizării locului de muncă. De 
asemenea trebuie găsite soluții și pentru 
cointeresarea descărcătorilor de vagoane, 
căci dacă se refolosește materialul demo
lat, apoi, datorită neglijențelor lor, se 
pierde materialul nou.

Muncitorii uzinei sînt hotărîți să dez
volte experiența căpătată astfel ca pînă 
la 23 August să realizeze peste plan circa 
2000 tone de oțel. In același timp, și-au 
propus să reducă rebuturile cu 10 la sută 
față de coeficientul admis. Toate acestea 
îi vor ajuta să reducă prețul de cost pla
nificat cu peste 900.000 lei.

II

Ofelăria Martin a uzinelor „Oțelul Ro
șu" n-a rămas nici în anul trecut și nici 
anul acesta datoare patriei cu nici o tonă 
de oțel. Mai mult. încă, anul acesta, pînă 
la 5 aprilie ea a produs peste plan 850 
tone.

Cu toate că nu se depășea prețul de 
cost planificat oțelul, aici, în primele 
luifl ale anului, era totuși scump, dacă 
ținem seama de posibilitățile existente.

Ce înclina balanța prețului de cost ?
In primul rînd depășirile la consumu

rile specifice: păcură, material refractar 
etc. Numai în luna ianuarie a.c. aceste 
consumuri au fost depășite la păcură cu 
420 tone, la cărămidă de șarnotă cu 118 
tone iar la motorina necesară uscării oa
lelor și jghiaburilor cu 1,7 tone, ceea ce. 
în lei, înseamnă nici mai mult nici mai 
puțin de 423.398.

O asemenea situație nu putea să dăi
nuie.

In consfătuirile de producție, muncito
rii, muiți dintre ei tineri, au făcut o se
rie întreagă de propuneri valoroase. Des
pre o serie de asemenea propuneri care 
au și prins viață, ne-a vorbit ing. Pavel 
Maier inginer principal termotehnîcian al 
uzinei, membru în comitetul U.T.M.

— Cred că ar trebui să arăt mai intîi 
cîteva măsuri tehnico-organizatorice care 
au fost luate pentru reducerea consumului 
de combustibil. Au fost micșorate duzele 
injectoarelor și s-a pus în funcțiune o 
nouă instalație centrală de păcură. La re
zervorul intermediar s-a montat un sem
nalizator acustic care vestește umplerea. 
In felul acesta nu se mai poate risipi 
păcura.

Au fost de asemenea reparate rețelele 
de aer comprimat și de aburi, eliminîn- 
du-se pierderile.

In afara acestora s-au luat și o serie 
de măsuri tehnice. Pentru folosirea utilă 
a căldurii în cuptor au fost întocmite ins
trucțiuni de lucru pe fazele de elaborare 
a șarjei. De pildă, după încărcarea cup
torului flacăra este reglată să înainteze 
perpendicular, deasupra încărcăturii, iar 
după topire ea este reglată pentru a bate 
în material din plin. In felul acesta se 
scurtează și durata șarjei și se economi
sește și combustibil.

Am vrut să-1 întrebăm pe interlocutorul 
nostru care este contribuția tinerilor la 
realizarea acestor măsuri, dar ne-am o- 
prit. Pe masa sa de lucru am găsit lu
crată pe o coală milimetrică, schița unui 
nou sistem de injector. Este o inovație a 
acestui tînăr inginer, care în curînd va fi 
experimentată.

în urma unor asemenea măsuri se cade 
să relevăm și rezultatele obținute. Dacă 
în luna ianuarie consumul de păcură a 
fost depășit pe fiecare tonă de oțel cu 
38,6 kg., în luna martie el a fost depășit

Ing. ION GHIUJDEA șl 
CONSTANTIN BUCUR 

corespondentul „Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Timișoara

Crîmpeîe de viată fericită
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Cu ce pot să 
vă asemăn, oare, 
mlădițe ©ii ale

Bucureștiului 
meu înflorit ? Vă 
întilnesc în ace
ste zile zburdînd 
ca mielușeii prin 
parcurile multi
colore, în Cișmi- 
giu că admir 
cum vă jucați 
printre porum
bei de-a... po
rumbeii, vă văd... 
O, dar unde nu 
vă văd, zuluf ași 
de aur, dinți- 
șori de fildeș, 

ciupercuțe dolo
fane, ghemulețe 
de viață și feri
cire ? Vă vâd 
și-mi imaginez 
viitorul vostru, 
comparindu-l cu 
luceferii. Căc*, 
într-o țară liberă 
ca a noastră — părintele drag al tuturor celor ce clă
desc o viață fericită — partidul, are grijă ca voi să creș
teți oameni ader arați. Și, de Ziua Internațională a Copi
lului, m-am gtndit să ilustrez prin citeva imagini, crîm- 
peie din viața voastră — simbol al creșterii mîndre sub 
soare...

In foto :
1) „Căluții" fericiți al căminului de zi de la Bumbă- 

căria „Jilava" cu „scăpat" pentru citeva clipe de subt 
supravegherea educatoarei Maria Vereș și au luat-o razna 
printre florile Cișmigiului.

2) Vai, Ancuța Sfetcu, ce faci ? Nu arunca mingea în 
apă! Nu vezi că nu-i vreme de scăldat ? Doar măicuța 
ta nu degeaba ți-a pus pelerinuța de ploaie cînd ai 
plecat de-acasă !

3) Ce faceți coi aici, printre flori ? Dănuț, nu știi că 
vaporașul tău nu poate pluti pe iarbă ? Dar tu Carmen,

oastră — părintele drag 
viață fericită — partidul,
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TELEGRAMĂ
Tovarășului

WILIAM SIROKY
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Cehoslovace

Cu ocazia celei de a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere, vă 
rog să primiți, tovarășe președinte, cele mai cordiale felicitări și 
urări de sănătate.

Vă dorim din toată inima succese tot mai mari în activitatea 
rodnică pe care o desfășurați pentru înflorirea și progresul Ceho
slovaciei prietene. Ne exprimăm convingerea că legăturile frățești 
de strînsă prietenie și colaborare dintre popoarele noastre se vor 
dezvolta și întări tot mai mult în interesul păcii și socialismului 
în lume.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

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

Joi dimineața a părăsit Capita
la delegația de oameni de cultură 
din R.S.F.S.R. în frunte cu E. I. 
Afanasenko, ministrul Invățămin- 
tului al R.S.F.S.R., care a partici
pat la Decada culturii R.S.F.S.R. 
în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa delega
ția sovietică a fost salutată la 
plecare de tovarășii : Ion Pas și 
C. Nicuță, adjuncți ai ministrului 
Invățămîntului și Culturii, acad. 
Ilie Murgulescu Ofelia Manole și 
Octav Livezeanu, vicepreședinți 
ai A.R.L.U.S.-ului, Pavel Țugui, 
Costin Nădejde, acad. prof. P. 
Constantinescu-Iași, acad. prof.

Iorgp Iordan, N. Goldberger, 
rectoiul Institutului de științe so
cialele pe lingă C.C. al P.M.R., 
artistul poporului George Vrac% 
Zenaida Palii, artistă emerită, I. 
Rădan și Steliana Năstăsescu, vi
cepreședinți ai Sfatului Popular 
al Capitalei, P. Babuci, director 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură, re
prezentanți ai organizațiilor obș
tești, numeroși* oameni ai muncii.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și alți membri ai am
basadei.
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Dormitor : 
plutitor ;

♦
Tedi e de nerecunoscut. * 
— A... dar nu știți cine-i Te- ♦ 

4 di. Sau mai bine zis cine a ♦
♦ fost, căci astăzi se numește *
♦ „Tîmava‘\ Nu mai este șlep ca > 
4 înainte, ci o navă-dormitor. *
♦ ...„Tîmava" s-a renăscut pen- î 
ftru a doua oară în atelierele na- 4

vale „Viitorul" din Brăila. E + 
primul vas de acest gen con- * 
struit aici.

(Agerores)

Pentru copii
Cu ocazia Zilei Internaționale a 

Copilului, în Capitală se organi
zează numeroase manifestări ar
tistice și culturale.

Cu începere de la 23 mai, Tea
trul Țăndărică prezintă în afara 
spectacolelor obișnuite, o serie de 
spectacole pentru copii cu piesele: 
.Artiștii pădurii*1, „Galoșul ferme
cat**, „Albă ca zăpada**, „Măciu
ca și merele de aur**. „Lanțul min
ciunilor**, „Căsuța iepurașului**.

In seara zilei de 1 iunie, „Tea
trul Municipal** va prezenta în 
premieră piesa : „Harap alb**, dra
matizare de Dan Nasta, după 
basmul lui Ion Creangă.

Pe ecranele cinematografelor

din Capitală vor rula filme pentru 
copii printre care: „Ora H**, „Mă
gărușul Magdanei1*, „Aventurile 
lui Artiomka**, „Primul punct**, 
„Poemul pedagogic**, „Fetița min
cinoasă**. In zilele de 1 și 2 iu
nie vor avea loc matinee speciale 
pentru copii.

La bibliotecile populare și ra
ionale, la casele de cultură și în 
școli au loc numeroase întilniri 
ale scriitorilor și oamenilor de 
artă cu copiii.

In ziua de 1 iunie se va des
chide Expoziția de desene ale 
școlarilor, organizată în pavilio
nul C. din parcul de cultură și 
odihnă „I. V. Stalin**.

Vineri 31 mai 1957

Păstrători ai tradițiilor străbune

Un covor de flori multicolore împodobește acum dealurile 
Rucărului. Jos în vale, pe prispă sau în poienițe, fete cu ochi 
negri ca mura, crează aidoma florilor de pe deal, cunoscutele ii, 
vilnice și marame de la Muscel, adevărate opere de artă.

Iată, in clipe de răgaz o fată și un băiat din partea locului, 
tmbrăcați în minunatele lor costume. Foto : G. PREPELIȚA

Cu ce se
în general, unitățile de desfa

cere O.C.L.-„Aprozar“ depun evi
dente strădanii în vederea 
deserviri operative cu legume

unei
a

vrei să-ți culci păpușica printre 
flori ? Da ? Așa-i bine I

Jucați-vă cum doriți copii! 
Pînă vă ceți întoarce la căminul 
rortru drag de ne rtrada Fin- .1 tine-ilnr 
landei mai e creme destulă. 1

Text: NICOLAE BARBU 
Foto: S. ȘTEFANESCU

închiderea finalei concursului tinerilor actori
i Joi a avut loc în Capitală în
chiderea finalei pe țară a celui 
de-ai II-’ea Concurs republican 

. actori d:n teatrele
dramatice.

La Teatrul Evreiesc de Stat 
I tinerii actori ai Teatrului de Stat

din Turda au prezentat piesa 
„Oaspeți nepoftiți- de M. Stehlik 
In sala Teatrului C.C.S., tinerii 
actori ai Teatrului Național din 
Iași au prezentat piesa „Pogoară 
iarna" de Maxwell Andersen.

(Agerpres).

populației. Calitatea produselor 
este mulțumitoare, cantitatea su
ficientă, iar sortimentele variate. 
Expunerea mărfurilor (o veche 
boală a ,,Aprozar“-urilor), deși se 
face uneori cu iscusința nu a ajuns 
la nivelul dorit. Aceasta dăunează 
vînzării (și este surprinzător că ges
tionarii nu-și dau seama de acest 
lucru) chiar atunci cînd marfa 
este de bună calitate. In ceea ce 
privește etichetarea produselor (cu 
prețuri), deservirea civilizată și cu
rățenia localurilor de desfacere în 
general, situația presupune discuții.

Un cîmp larg de activitate
neexplorat pină acum

Așezat in mijlocul bogatei 
podgorii a Tîrnavelor, orășelul 
ardelean Mediaș este departe de 
a fi cunoscut doar prin calitatea 
deosebită a vinurilor care pleacă 
de aici in toate colțurile țării și 
chiar peste hotare. Deși este mic
— nu-ți trebuie mai mult de un 
sfert de oră ca să ajungi din cen
tru la oricare dintre barierele lui
— deși chiar la marginea lui în
cep viile și ogoarele bogate ale 
satelor, Mediașul și-a creat de 
muit, de-a lungul anilor, faima 
unui oraș industrial în plină dez
voltare. Resursele de materii pri
me ale regiunii în care se află 
și prezența în cantități uriașe a 
gazului metan, combustibil ief
tin și practic, au favorizat naște
rea și creșterea unor întreprin
deri industriale de importanță re
publicană, ale căror produse sînt 
apreciate astăzi la mii de kilo
metri de granițele patriei. Așa 
sînt, de pildă. întreprinderea 
„Partizanul păcii" care se ocupă 
cu extracția și distribuirea gazului 
metan .fabrica de sticlărie „Vitro- 
metan", fabrica de pielărie și în
călțăminte „8 Mai". întreprinde
rile textile „ Vasia Vasilescu" și 
altele. Este de subliniat că, deși 
într-un oraș atît de mic fabricile 
cu adevărat uriașe au nevoie de 
mii de muncitori, ele nu duc in 
general lipsă de brațe de muncă, 
deoarece satele din jurul Media
șului constituie o rezervă practic 
inepuizabilă în această privință.

O vizită în aceste întreprin
deri ale Mediașului, o cunoaște
re, chiar și la prima vedere nu
mai, a vieții și muncii tineretului 
de aici, a activității organizațiilor 
U.T.M. te conduc la conclu
zia că organizațiile U. .T. M.

au ca principală preocupare 
munca tineretului în producție 
— și acesta este un lucru foar
te bun. In activitatea pro
ductivă, ca și în munca U. T. 
muiți tineri s-au impus cu 
autoritate, devenind fruntași 
prețuiți șl stimați în între
prinderile lor. Pot fi citați in 
această ordine de idei — cu men
țiunea că numărul total al frun
tașilor este mult mai mare — ti
neri ca Vasile Negrea, Elena Bă- 
duț, Margareta Kraus (de la „8 
Mai"), Dan Marin, Ana Filip, 
Betti Konrad (de la „Vitrome-

Cu toate aceste rezultate in
contestabile, de care sînt mîndri 
pe drept cuvînt utemiștii. pre
cum și activiștii U.TAL din Me
diaș, o analiză mai atentă scoate 
la iveală faptul că în privința 
conținutului, a finalității muncii 
politice duse de organizațiile 
U.T.M., mai sînt încă destule de 
făcut.

Să ne oprim, de pildă. Ia învă- 
țămîntul politic de organizație. 
Aproape în toate întreprinderile 
și instituțiile, el este bine orga
nizat, în cercuri sînt cuprinși cei 
mai muiți dintre utemiștu semi- 
nariile se țin cu regularitate, iar

ln legătură cu contribuția utemiștilor 
din Media; la cooperativizarea agriculturii

tan"). Pot fi citate și o aerie de 
realizări ale tineretului, de ase
menea cu mențiunea că totalul 
realizărilor este mai mare: la 
„Vitrometan", pină la 23 m3Î, 
tineretul a dat 188.090 sticle de 
lampă peste plan față de 150.0C0 
cît se angajase, și 123.000 butelii, 
față de 100.000 ; la „8 Mai", cele 
trei brigăzi de economii ale ti
neretului, conduse de Ion Lengbe, 
Lenke Berthalan și Elisabeta O- 
grean ou realizat în luna aprilie 
economii în valoare de 29.060 lei. 
Lista succeselor, a realizărilor ti
neretului, ar putea fi mult con
tinuată cu acțiunile de muncă vo
luntară — la care s-au eviden
țiat și elevii școlii profesionale 
metalurgice — cu fierul vechi 
strins pînă acum, cu organizarea 
timpului liber al tineretului, ca 
și, recent, a festivalurilor pe în
treprinderi etc., etc.

cursanții se pregătesc conștiin
cios. Dar aceasta este oare des
tul ? Nu ; faptele arată că orga
nizațiile U.TAf. din Mediaș nu 
știu si folosească învâțâmintul 
politic pentru a atrage masa lar
gă a utemiștilor Ia lupta pentru 
realizarea politicii partidului nos
tru. Incontestabil, «aulți dintre 
cursanii, pe baza ridicării nivelu
lui politico-ideologic au început 
să muncească mai bine în produc
ția, iar unii au devenit chiar 
fruntași. Organizațiile U.T.M. se 
opresc. însă, aici. Nici o organi
zație U.T.M. din Mediaș n-a dis
cutat vreodată cum ar putea să 
contribuie utemiștii — înarmați 
cu cunoștințe suficiente în cercu
rile politice — la succesul mun
cii de transformare socialistă a 
agriculturii. Să lăsăm la o parte 
faptul că așezarea agriculturii pe 
baze socialiste este o cauză a în-

tregului popor — deși numai a- 
cest motiv ar fi fort suficient de 
puternic ca că pună în mișcare 
forțele tineretului din Mediaș în 
această direcție — și să ne gîn- 
dim la un fenomen pe care to
varășii de aici îl constata în fie
care zi: majoritatea utemiștilor 
din întreprinderile, instituțiile și 
școlile Mediașului sînt proveniți 
de la țară. Unii locuiesc în oraș, 
dar au încă legături — părinți și 
alte rude apropiate — în satele 
de unde au plecat, alții fac naveta 
zilnic sau săptămînal între satul 
în care locuiesc și orașul în care 
lucrează. Activiștii comitetului o- 
rășenesc, comitetele organizațiilor 
U.T.M. n-au studiat acest specific, 
nu-1 folosesc in scopul ridicării 
muncii lor pe o treaptă superioa
ră. Cunoștințele despre foloasele 
cooperativizării agriculturii, des
pre politica la sate a partidului 
nostru, căpătate de utemiști la 
cercurile politice, nu sînt folosite 
pe linia acestui specific.

Rareori se înlîmplă ca, izolat, 
unii utemiștii să aducă un aport 
la munca de cooperativizare. 
Victor Faghiura, secretarul co
mitetului U.T.M. al școlii profe
sionale metalurgice, povestea cum 
nu de mult, tatăl ucenicului loan 
N. Popa din anul II rotari al 
școlii, i-a destăinuit că s-a inserts 
în gospodăria colectivă deoarece 
a fost convins de fiul său. Tova
rășul Faghiura a ascultat, s-a mîn- 
drit — utemistul Ioan N. Popa 
face doar parte din organizația 

care o conduce el — dar n-a
B. CLATICI

pe

îde loc simplu să prefaci un fel£
♦ de hardughie, bună de dat la ♦ 
j fier vechi, într-un modern vas-
î dormitor. Vasul a fost coman- £ 
4 dat pentru a fi pus la dispoziția J 
| muncitorilor și specialiștilor f 
4 combinatului de celuloză, care T
♦ vor avea nevoie de tot confor- Ț 
vtul necesar unor îndelungatei 
T călătorii de studii prin bălțile * 
I Dunării. Se impunea deci, ca Ț
♦ într-un spațiu relativ restrîns.i 
Jsă fie amenajate toate încăpe-^
♦ rile care să corespundă unort
♦ astfel de cerințe, începînd cu J 
J biroul tehnic și terminînd cu >
♦ sala de club.
♦ Tînărul inginer Dumitrachc J 
| Constantin, care conduce lucră- >

rile de amenajare, ne-a călăuzit ♦ 
prin toate colțișoarelfe și ne-a T 
vorbit cu multă căldură despre ♦ 
construcția navei. Fiind prima T 
sa lucrare importantă (a termi- Ț 

!nat doar anul trecut facultatea) ♦ 
se simțea mîndru de rodul e- * 
forturilor sale și ale colectivu- 

tlui pe care-1 conduce

...... , cuptorul r------ .
♦pîine, sala de mese, clubul, ț
♦ cabina stației de radioamplifi-♦ 
♦care, în sfîrșit toate încăperile £ 
I poartă vizibila amprentă a grijii J
♦ pentru confort, pentru asigura- ♦ 
trea unor condiții de muncă și * 
4 de odihnă cît mai bune. Seara, +
♦ în timpul liber, personalul se ♦ 
ț va putea odihni pe larga punte *
♦ de promenadă. 4
♦ în curînd, nava dormitor ♦ 
J„Tîrnava“ va pluti ușor pe apaj 
| Dunării, umplînd de mîndrie 4
♦ inima întregului colectiv de ♦ 
ț constructori care i-au dat viață, t

V. STOIU ♦

Prin cîteva unități „Aprozar"

mai împacă unii...
realitatea fiind încă destul de 
tristă. Sub acest aspect ne propu
nem» a.face citeva observații.

Curățenie...
Este bine cunoscut faptul că pă

țind într-o unitate „Aprozar**, pri
virile cumpărătorului sînt atrase 
nu numai de produsele expuse în 
rafturi, ci și de cadrul în care ace
stea i se oferă. Or, dacă acest ca
dru este de felul celui de la uni
tatea 437 din piața Traian, uni
tatea 43 din strada Izvor nr. 20, 
unitatea 320 din Nerva Traian, 
unitățile 608, 609, 610, 611 din 
piața llie Pintilie sau altele, încre
derea cumpărătorului este serios 
zdruncinată. Lăzi, ambalaje, sticle 
(întregi sau sparte) zarzavaturi al
terate etc., sînt elemente care com- 
plectează în modul cel mai nefe
ricit aranjamentul produselor le
gumicole. Or, în condițiile în care 
murdăria pare a se împăca destul 
de bine cu gestionarul (sau invers) 
este evidentă rezerva cumpărători
lor de a se aproviziona din astfel 
de unități. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît însuși felul în care se 
prezintă ținuta vestimentară a unor 
vînzători face cumpărătorii să păs
treze o anumită distanță față de 
ei. Este drept, că nu li se poate 
pretinde să fie îmbrăcați în halate 
imaculate. Aici, însă, intervine o 
anomalie legată de însăși obligati
vitatea de a purta halate. Halatele 
vînzătorilor de la „Aprozar" sînt 
deobicei din pînză și de culori des
chise (deci foarte susceptibile la 
murdărie). Prin grija conducerii 
„Aprozar* ele ar putea fi cau- 
ciucate și dtn material de culori 
închise. Cît privește ambalajele 
care se adună cu grămada la unele 
unități, dîndu-le un aspect puțin 
atrăgător, este necesară o urgentă 
operativizare a transportării lor de 
la unități.

Aprovizionare 
și calitate

Aprovizionarea și calitatea 
două noțiuni care — în materie de 
legume și zarzavaturi — s-ar pu
tea contopi. Deci o aprovizionare 
cu produse legumicole oricît de 
îmbelșugată ar fi nu poate satis
face cumpărătorul atîta timp cît 
calitatea produselor este proastă. 
Cît privește exigența pentru cali
tate, există unii tovarăși — chiar 
în conducerea „Aprozar“-ului—care 
de dragul realizării planului li
vrează pieții produse de proastă 
calitate, nevandabile. Un exemplu 
semnificativ în această privință îl 
oferă depozitul de primire și dis
tribuire a mărfurilor către unități 
din raionul Grivița Roșie. In ziua 
de 24 mai, în acest depozit, se a- 
flau 1.300 legături de usturoi in
trate în putrefacție, care făceau 
parte dintr-un lot de 6.000 bucăți 
primite de la G.A.S, Bălteni. Re-

sînt

fuzate de către achizitorul Mari
nescu Constantin și recepționerul 
Gagiu Constantin, marfa a intrat 
totuși în depozit și a fost distri
buită mai tîrziu în mod forțat ges
tionarilor. Acest lucru se datore- 
ște tovarășilor Vișan, șeful servi
ciului comercial al Filialei „Apro
zar" Grivița Roșie, Tabachian de 
la Centrala O.C.L. „Aprozar" și 
altora, care au dat dispoziție sa 
fie livrate pieții dovedind astfel o 
condamnabilă desconsiderare față 
de cumpărători. Sînt cazuri cînd 
proasta aprovizionare a unor uni
tăți se datorește chiar gestionările". 
Aceștia, urmărind o vînzare rapidă 
a mărfurilor bune (fapt care îi a- 
vantajeaza deoarece beneficiază 
de coeficientul admis de perisabili
tate), comandă numai mărfuri care 
au vînzare imediată. Restul le re
fuză. După ce se vinde această 
marfă, tejghelele stau goale, iar ce
tățenii sînt obligați să se depla
seze Ia unități mai îndepărtat^ 
sau să se aprovizioneze mult mai 
scump din sectorul particular. Uni
tatea nr. 198 din strada Dudești 
pare a fi campioană în această 
practică.

Sistemul preferențial 
și riscurile lui

— Ce mai doriți coane (sau co- 
niță) ? Am ceva sub tejghea, ceva 
bun, păstrat special pentru dum
neavoastră.

S-ar părea
dispărut din limbajul lucrătorilor

că această formulare
a ..... ..........._______ ,______
din comerțul de stat. Din păcate, 
însă, mai sînt mttlți gestionari care 
o folosesc cu o stăruință care pină 
la urmă nu poate duce decît în 
fața instanțelor judecătorești. La 
acest risc ești supus și dumneata 
tovarășe gestionar Andrei Aurel 
din calea Dudești nr. 6, care ai 
dosit 80 bucăți de salată de cate
goria I-a, iar rafturile unității erau 
goale și voi, Bărău Constantin și 
Teodor Constantin de la unitatea 
„Aprozar** nr. 42 din șoseaua Viilor 
care ați dosit 125 kg. cartofi. (De 
altfel, vă anunțăm cu acest prilej 
că ați fost dați în judecată). Că 
ați intenționat să rezervați pro
dusele de categoria l-a, pentru 
conu Gică, sau pentru precupețul 
particular din colț, e același lucru. 
Un singur lucru trebuie știut. Le
gea este foarte aspră cu astfel de 
practici și în fața justiției cuvîn- 
tul lui conu Gică sau al precupe- 
țului nu face nici două parale.

E. PITULESCU

Participarea artiștilor noștri 
la Trienala artelor decorative de la Milano

La 27 iulie se va deschide la 
Milano cea de-a Xl-a Trienală a 
artelor decorative.

In pavilioanele expoziției vor fi
gura alături de lucrările artiștilor 
din lumea întreagă și lucrări sem
nate de aproape 40 de creatori din 
țara noastră printre care Maa 
Constantinescu, Iosif Molnar, Au- 
relia Ghiață, Oswald Adler, Ella

Cancicov, Mogoș Niculescu, Petre 
Grant, Paul Miracovici, Varinca 
Diaconu, Stela Văleanu și alții-

La trienală vor fi trimise peste 
100 lucrări de artă aplicată și de
corativă, executate din diferite 
materiale : piele, ceramieă, metal, 
lemn, textile, precum și lucrări <le 
grafică publicitară.

I
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Doi examinatori își spun părerea
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despre primele examene • • • S T U D E N T E S C >:•

...la legumicultură
Pe tovarășul profesor ION MA

IER, prorectorul Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu" din 
București, l-am găsit în biroul său 
de lucru. Era acolo pentru cîteva 
minute, între două examene, și-am 
reușit să-1 rupem în aceste minute 
de la treburile sale curente.

— Sînteți foarte stăruitor — a 
răspuns rugăminții noastre tovară
șul prof. Maier — și mi-e greu să 
vă refuz. De altfel n-am avut in
tenția să vă refuz,, doream însă 
să termin examenul și cu cealaltă 
grună de studenți și apoi să vă îm
părtășesc, prin comparație, părerea 
mea despre examen.

Dar dacă vreți neapărat să vă 
spun acum părerea despre exame
nul ținut la grupa 314 a Facul
tății de horticultură, sînt, dar nu 
pentru mult timp, la dispoziția 
dumneavoastră.

Materia din care am examinat 
este legumicultura. Despre mate
rie ca atare n-am să vă mai vor
besc, e cunoscut cu ce se ocupă 
și importanța ei azi. în orice caz, 
pentru studenții Facultății de hor
ticultura, legumicultura este o ma
terie de bază. Prima mea consta
tare la examen a fost că studenții 
au înțeles importanța materiei și 
i-au dat atenția cuvenită. Numai 
așa se explică de ce din 22 de stu
denți numai unul singur a luat ca
lificativul „suficient", iar restul ca
lificative „bine" și „foarte bine", 
în plus am constatat că studenții 
grupei sînt tineri serioși și nu le 
plac lucrurile făcute de mîntuială. 
Au dus o activitate profesională 
(la această materie), care dovedește 
o anumită pasiune, interes pentru 
însușirea cunoștințelor. Desigur 
acest interes le-a fost stimulat. Nu
meroasele ore petrecute pe terenul 
experimental al institutului, munca 
efectivă pe acest teren, i-a apro
piat foarte mult de materia pe care 
o predau. S-a făcut o îmbinare fe
ricită între teorie și practică. Stu
denții au văzut cu proprii lor ochi 
și au participat cu eforturi proprii 
la aplicarea în practică a celor în
vățate. Din toate astea a rezultat 
o bună pregătire. De altfel și exa
menul la legumicultură constă în
tr-o probă practică și una teoretică. 
Astăzi s-a dat proba teoretică, 
după ce, cu o zi înainte, s-a des
fășurat proba practică, care s-a 
soldat cu rezultate asemănător de 
bune.

— Probabil și pregătirea premer
gătoare examenului a contribuit 
serios la obținerea acestor rezul
tate ?

— Firește. Eu nu pot fi în fie
care zi alături de studenți, să vad 
cum învață, cum își petrec timpul. 
Cei care urmăresc îndeaproape ac
tivitatea studenților, sînt asistenții. 
Am însă convingerea că studenții 
grupei au muncit tot timpul se
mestrului. Mijlocul sigur pentru a 
verifica justețea afirmației mele 
sînt proiectele de an. La legumi
cultura, studenții au avut, în se-

mestrul doi de executat un pro
iect. Li s-a anunțat tema pe care 
potrivit observațiilor practice și 
pregătirii teoretice, fiecare trebuia 
s-o rezolve într-un proiect. Tema 
proiectului, cuprinzînd aproape în
treaga materie a semestrului, a 
obligat pe studenți să urmărească 
fiecare oră de curs și să învețe tot 
timpul. Altfel n-ar fi putut lu
cra la proiect. Și cum proiectele 
au fost Dune, înseamnă că studen
ții au învățat temeinic. Incontes
tabil că, acum, în preajma exa
menului, studenții au învățat mai 
mult. Era necesară o repetare și 
aprofundare a materiei, care ce
rea mai multe ore de muncă. De 
altfel și numărul orelor de consul
tații a crescut în perioada aceasta, 
iar asistenții au stat mai mult prin
tre studenți.

— Calificativele vorbesc, intr-a
devăr, suficient despre pregătirea 
studenților grupei 314. Ne-ar in
teresa însă, excluzând existența a- 
cestor calificative, părerea dumnea
voastră despre răspunsurile stu
denților.

— Am să vă spun cîteva lucruri 
esențiale : răspunsurile au fost con
cise, clare și ce-i mai important, 
gîndite. Studenții au răspuns gîn- 
ait, ceea ce dovedește că au învă
țat și nu au memorat materia. E 
foarte adevărat că le-ar fi venit 
greu să memoreze materia predată 
pentru că noi nu le dăm la cursuri, 
rețete universal valabile, ci no
țiuni cu ajutorul cărora ei să gă
sească soluțiile și rezolvările cele 
mai bune. Nu vreau să-i laud prea 
mult pe studenți. în fond, n-au fă
cut altceva decît să-și facă dato
ria, iar cei mai buni dintre ei sînt: 
Gheorghe Vintilă, Teleba Nadia, 
studentul coreean Iun-He-Gin, 
Constantin Burdujel și alții.

Cu aceasta, discuția noastră s-a 
încheiat și tovarășul prof. Ion Ma
ier s-a reîntors la examen.

...la topografie
Oricît de obișnuit ai fi cu în

tinderea lanurilor unei mari gospo
dării agricole, nu poți privi fără 
uimire terenurile experimentale ale 
Institutului Agronomic care par, 
în mijlocul Capitalei, un imens 
parc verde. Pilcuri, pilcuri, stu
denții împreună cu asistenții și 
profesorii își desăvîrșesc cunoștin
țele teoretice, lucrind în cuîturi-e 
de cereale, făcînd măsurători te
restre, îngrijind puieții plantați în 
primăvara aceasta.

Tntr-un colț, două grupe ale a- 
nului I al Facultăților de Horti- 
cultură și Agricultură, înainte de a 
pleca la practică, fac cîteva lucrări 
topografice. Jaloane, teodolite, ta- 
himetre, echere, sau nivele topo
grafice sînt mînuite cu îndemî- 
nare. Lectorul, ing. DAN COTIN 
lucrează împreună cu ei. Acum cî
teva zile aceeași studenți și-au dat 
examene de topografie.

— Am dori să știm cum s-au pre
zentat studenții în actuala sesiune

de examene — ne-am adresat tova
rășului lector.

— Cu plăcere. Pînă în prezent 
am dat examen cu două grupe ale 
Facultății de horticultura și trei 
de la agricultură.

Dintre studenții prezenți la e- 
xamene 13 au luat calificative de 
«f. bine" — 24 „bine" — 18 „su
ficient” și 8 „insuficient". Demn de 
menționat este grupa 132 agricul
tură unde n-a căzut nici un stu
dent. O 
vădit la grupa 321 horticull 
unde din 28 de studenți, 13 
absentat 
examenul.

— Ați vrea să-mi vorbiți despre 
cîțiva studenți fruntași ?

— Dar nu numai despre aceștia, 
ci și despre cei care s-au prezen
tat sub posibilități. In primul rînd 
asi putea evidenția pe N. Sultana, 
D. Dobrescu, Em. Drăgănescu și 
studentul coreean Zo-Ce-ion. Ma
neta Popescu, D. Dragomirescu, V. 
Georgescu, deși au trecut exame
nul, s-au prezentat sub posibilită
țile lor.

După părerea mea, un examen 
universitar poate fi promovat nu
mai după ce ai trecut prin două 
etape : prima în care ai citit ma
terialul, l-ai înțeles și a doua în 
care, l-ai învățat, l-ai studiat. A- 
mîndouă aceste etape sînt obliga
torii în studiu. Insuccesul multor 
studenti la examene se datorește 
neînțelegerii acestui lucru.

Cei care au căzut la examenul 
de topografie s-au mărginit în ca
zul cel mai bun la o lectură su
perficială a materialului, la însu
șirea unor principii generale fără 
să înțeleagă esența problemelor pe 
care le indică cursul. Aș vrea să 
menționez și faptul că studenții 
care au căzut la examen sînt în 
majoritatea lor cei care nu s-au 
prezentat la consultații, și nu și-au 
pregătit temeinic lucrările pregăti
toare examenelor.

— Care sînt dificultățile cu as
pect general pe care le-ați întîlnit 
în perioada cursului și în prezen
tarea studenților la examen ?

— Un singur lucru. Insuficiența 
pregătirii în domeniul matematici
lor. Studenții noștri nu înțeleg să 
dedice mai mult timp studiului ma
tematicii, iar pregătirea cu care } 
vin din școlile medii est* de foarte 
multe ori □•s2tisf<citaare. Ei ac 1 
astăzi toate condițiile pentru a-și i 
însuși o înaltă cahricare. Totul I 
depinde de munca lor.

situație mai proastă s-a 
tpa 321 horticultura 

__ 2_ _ 13 au
iar 3 nu au promovat

Aș vrea să mă refer pe scurt la 
un eveniment ce mi s-a părut deose
bit : nașterea primului cine-club la 
București. Mai ales că semnificațiile 
nu se limitează la o premieră. I s-a 
adăugat tinerețea inițiatorilor cu coro
larul ei — entuziasmul : studenți ai 
Institutu'ui de artă teatrală și cine
matografică, mai precis, cei din anul 
IV de la regie-film.

Intirzierea acestei inaugurări, ce ar 
fi trebuit să aibă loc în urmă cu ani, 
nu a fost cu nimic regretată în acea 
seară la Casa de cultură a studenți
lor. Căci la mii de kilometri, la Ca
nnes, cinematografiei romînești îi era 
atestat certificatul majoratului prjntr-o 
medalie de aur. Ceea ce dădea o notă 
de... maturitate și prestigiu insăși pre
mierei noastre.

Deci, sub o zodie norocoasă ședința 
poate începe... Și iată-1 chiar pe 
Gopo, fără concurent, eroul serii.

Nu prea scurtului cuvînt introductiv, 
al președintelui cine-clubulul, (funcție, 
nu glumă !) studentul Paul Barbă
neagră, vine să i se adauge spiri
tuala intervenție a lui Louis Daquin, 
el însăși membru în consiliul de con
ducere, al cine-cluburilor franceze, ur
mată. de mai scurta, dar nu mal 
puțin spirituala replică a lui Gopo.

Motivul disputei, prima în istoria 
nou născutului cine-club ? Ca de obi
cei, femeia, spre satisfacția unei prie
tene care văzuse rtlmul lui Gopo.

Căci Daquin,după felicitările de ri
goare, reproșă creatorului „scurtei is
torii” că nu a prezentat și momentul 
creării femeii (francezul Daquin nu 
s-a desmințit).

Gopo cere cuvfntu] ;
introducere : voi fi concis căci șl 

ședințele și filmele scurte sînt bune

(„Scurtă istorie'* durează 10 minute): 
cuprins : este adevărat că nu am 

vorbit despre femele căci după cum 
le cunosc pentru a le povesti istoria ; 
ar fi fost nevoie de un film de lung 
metraj :

sfîrșit: (acoperit de aplauze).
Și cu aceasta... cortina.
Pauză.
Apoi „Dictatorul”. Revedere scumpă, 

momente de neuitat, artă (fără nici 
un adjectiv, ar fi o necuviință). Cha
plin, marele Chaplin e printre noi. 
Revăd filmul a patra oară. Ii cunosc 
momentele esențiale. Dar nimic nu 
plictisește. De fiecare dată găsești o 
nouă semnificație. Cred că și peste o 
sută de ani oamenii vor rămîne ui
miți în fața geniului unui omuleț 
mic, cu mișcări mecanice, aproape a- 
utomatizat, șj totuși cîtă omenie. 
Chaplin este eu, e el, e ea. Ne în
țelege pe toți, îl înțelegeam toți. Păcat 
că în țară nu există și o copie ne
dublată in cehă, căci aș fi vrut să-i 
aud vorbind, rostind cele două dis
cursuri, al dictatorului și al micului 
frizer evreu, iar scena în care Hin- 
kel se joacă cu globul pămîntesc — 
fișă clinică a patologiei dictatorilor — 
ar trebui mereu și mereu proiectată, 
de exemplu, la Washington.

...Șl va urma peste cîtva timp o 
nouă ședință a cine-clubului : discu
ție despre arta lui Chaplin.

Pînă atunci să ne păstrăm felicită
rile, in așteptarea începerii de., facto 
a activității cine-clubului (care va 
putea activa numai și numai avînd, 
și în continuare, sprijinul forurilor 
de resort, și în special, al Direcției 
Difuzării Filmului).

SERGIU BRAND

Un pas spre culmile
Urmăresc de o bună bucată de 

vreme susținerea mai tuturor 
dizertațiilor pentru titlul de can. 
didat în științe tehnice.

Prezent am fost și la dizertatia 
lî nărui ui aspirant Jn electrochimie 
inginer AURELIAN CĂLUȘARU de 
la Institutul Politehnic din Capi
tală. Desigur, fără obișnuitul bloc
notes (departe de mine atunci, gin- 
duri gazetărești] ci cu o simplă 
foaie de hîrtie destinată însem
nării cîtorva formule. Dar și ea a 
rămas albă. Pur și simplu uitasem 
de tot să mai scriu. La iei ca în
treaga sală eram electrizat de 
logica expunerii, de lucrurile inte
resante pe care le auzeam.

După mai bine de trei ard de 
muncă încordată, aspirantul Aure, 
lian Călașaru și-a prezentat con
cluziile asupra .Mecanismului obți
neai pulberilor metalice la de~u- 
tăti ridicate de cureot*’-

Peste trei ard de muncă 
nută și acum, lata: o săli 
izbucnește in aplauze Aplauze 
transiormaie la ovații; ceva eu 
totul neobisnc:1 printra cumexii de
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toate spunea în studiul său cri
tic aspirantul Călușaru. Unii cer. 
cată ton. caută cauzele In descăr
carea din ioni, alții în simultana 
deszărcare a hidrogenului care ar 
produce deranjamente în procesul 
de eiectrocriztalizare,.. Dar o bază 
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Un cerc de studiu al istoriei U. T. C,
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Studenții anului VI al Facultății de medicină generală din lași sînt acum In stagiu. Fotograful nostru 
a surprins o grupă de studenți, la clinica de pediatrie, in timpul unui consult. Foto : E. CIROȘ
Studenții anului

VREM O ACTIVITATE
MAI INTERESANTĂ

Din inițiativa co
mitetului , U.T.M.. al 
Universității. „C. I. 
Parhon*1 la Faculta
tea de istorie a hiat 
ființă un nou cerc 
științific închinat 
studierii glorioasei 
activități a Uniunii 
Tineretului Comu
nist din Rominia.

In prima ședință 
ținută tovarășul 
Moț Constantin cer
cetător la Institutul 
de istorie a partidu-

lui de pe lingă C.C. 
al P.M.R. a făcut o 
amplă expunere a 
luptei tineretului 
muncitor din 
mlnia. Intre 
1917-1924.

In afara faptului 
că la aceste ședințe 
vor fl invitafi vechi 
ilegaliști, cercul 
științific și-a prepus 
ca studenții partici
pant să susțină di
ferite referate închi
nate luptei tineretu-

Ro- 
anii

lui comunist din Ro
minia tn anii ile
galității, ca și luptei 
tineretului 
muncitor tn 
construcției 
liste.

Dacă pentru 
ceput acest cerc 
ține numai la 
cultatea de istorie, 
comitetul U.T.M. se 
preocupă ca această 
inițiativă să se ex
tindă la toate facul
tățile.

tnîndrle specifică și necesară ți
nui utemist; mîndria de a fi 
membru al unei organizații revo
luționare de tineret. în anul nos
tru. utemiștii se confundă cu 
masa studenților. Numai faptul 
că plătesc cotizația și vin la o a- 
dunare generală le amintește, din 
cînd în cînd că sînt utemiști.

Nu se poate spune despre ute
miștii din anul II filologie că 
nu-și iubesc organizația. Dar se 
fac prea puține lucruri pentru a 
cultiva la ei mîndria și dorința 
de a se ridica la nivelul calității 
pe care o au prin fapte. Adună
rile generale U.T.M. în care ar 
trebui să se dezbată asemenea 
probleme, discută planuri, rapoar
te, iar planuri și rapoarte. Mun
ca cu oamenii este neglijată iar 
acțiunile deosebite, specifice ac
tivității studențești, inexistente.

Eu aș avea cîteva propuneri. 
Sîntem studenți filologi. Am pu
tea organiza un cerc de creație, 
să scoatem o gazetă de perete a 
anului nostru, să organizăm cu 
studenții anului procese literare 
și chiar și în alte facultăți. Sauș- 
de pildă, de ce n-am putea noi să • 
legăm prietenie cu o brigadă de 
tineri muncitori pe care să-i aju
tăm să studieze, să-i invităm Ia 
toate acțiunile noastre, iar noi să 
participăm la acțiunile lor. să or
ganizăm împreună o brigadă ar
tistică, sau să mergem împreună 
într-o excursie. Este așa de greu? 
Nu. nu e greu deloc, dar trebuie 
inițiativă și dorință.

Organizația U.T.M. a anului 
poate oferj studenților o activita
te interesantă. Inițiativa 
bui să pornească de la 
U.T.M. în jurul biroului 
se poate forma un nucleu 
mai buni utemiști. La
numărul lor va fi mai mic, poate, 
treptat însă, reușita unor acțiuni 
va atrage și alți utemiști. Atunci 
munca politico-educativă s-ar 
îmbina armonios cu acțiunile dis
tractive iar utemiștii nu s-ar da 
înlături dacă ar fi mobilizați la o 
asemenea activitate.

nostru, în care sînt utemiști dor
nici de a duce activitate, dar o 
activitate, interesantă.

— Și de ce nu se duce o ase
menea muncă ?

— Greșeala a pornit de la a- 
dunarea de alegeri. A existat o 
anumită lipsă de răspundere care 
a permis alegerea în birou a unor 
utemiști fără suficientă autorita
te. Cei propuși, au fost studenți 
bunj la învățătură, dar nu întot
deauna studenții buni ia învăță
tură sînt și buni utemiști. cu ca
lități corespunzătoare unui cadru 
care trebuie să conducă; n-au 
spirit organizatoric, sînt lipsiți 
de inițiativă, n-au suficientă auto
ritate și, cu un birou care-șî 
duce activitatea din obliga
ție și nu din dorința de a face 
un lucru bun, treaba nu poate 
merge bine. Astfel de oameni am 
avut și noi in biroul U.T.M. și 
am fost nevoiți. pe unii din ei 
să-i înlocuim nu de mult. O sin
gură greșeală de acest fel pune 
un semn de întrebare în fața în
tregii activități a organizației.

Biroul U.T.M. din anul nostru 
n-a avut prestigiu Aș putea spu
ne chiar că unele acțiuni între
prinse au fost compromise. Vă 
dau un singur exemplu. Am avut 
o adunare generală cu ordinea de 
zi ; măsuri organizatorice. Și ce 
credeți, în discuția adunării a 
fost pus un utemist care, de fapt, 
nu era utemist. De ce nu știa 
biroul lucrul acesta ? Pentru că 
nu-și cunoaște oamenii așa cum 
ar trebui sări cunoască, pentru 
că nu lucrează cu ei îndeaproape. 
După un asemenea fapt e greu 
să Ie vorbești utemiștilor despre 
necesitatea de a participa la a- 
dunări generale, despre rolul lor 
educativ. Faptele nu Ie-o dove
desc.

Nu vreau nici o clipă să-i ab
solv pe utemiști de orice vină. 
Dimpotrivă. Cel mai vinovați că 
activitatea nu este la nivelul 
unei organizații U.T.M. din facul
tate, sînt utemiștii. în primul 
rînd pentru că le lipsește acea

Am discutat cu un utemist 
fără o muncă de răspundere Ni- 
colae Sirbu din anul II filologie 
al Universității „A. I. Cuza“ din 
Iași. E un utemist bun, student 
bun, cu o vechime in organizație 
de cițiva ani. Discuția s-a legat 
repede și tema, deși părea gene
rală, l-a atras. Mi-a răspuns, mi
rat, insă, că n-am pus o ase
menea întrebare biroului U.T.M. 
de an. I.am explicat, a înțeles 
că vreau să știu de la el și 
nu de la biroul U.T.M. părerea 
despre munca pe care o desfășoa 
ră organizația U.T.M. din facul
tate printre utemiști, și mi-a răs
puns :

— Aș vrea să mă limitez ța 
activitatea organ zațiel U.T.M, 
din anu! meu. Doar o cunosc 
mai bine. După părerea mea, so
cotesc că activitatea organizației 
U.T.M. din anul II nu s-a ridicat 
la nivelul cerințelor. Nu-mi a- 
mintesc ca. în ultimul timp, bi
roul U.T.M. de an să fi făcut alt
ceva decit să ceară utemîșiilor 
cotizațiile și să facă abonamente. 
Aceste sarcini fac parte din lucru
rile mai des controlate. Cite nu 
s-ar fi putut face insă in anulI. Ll’COMAȘ
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Iată ceva 
noastre — o producție a i 
studenți care mai urmează 
cursuri, din clasa de regie de film 
a profesorului Ion Bostan. Tre
buie subliniat un lucru : filmul 
ilustrează munca avintată a stu
denților de la Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale“ din București nu nu
mai prin ceea ce povestește, ci 
prin însăși existenta sa care e 
un bun certificat de efort crea
tor. — sub indrumarea profeso
rilor — pentru studenții insti
tutului.

„Către absolvenții școlilor 
medii*- vădește o bună însușire 
a procedeelor specifice cinemato
grafului , o bună utilizare a lor 
tn slujba unei idei bine contu
rate. Ingeniozitatea creatorilor 
(Scenariul. Paul Barbăneagră și 
Valeriu Lazarov, regia : Paul 
Barbăneagră, imagine : Octavian 
Basti), entuziasmul cu care au 
pornii la treabă au ferit docu
mentarul de monotonie, i-au dat 
chiar un ușor suflu poetic, agrea
bil. înșiruirea secvențelor în așa 
fel incit fiecare s-o valorifice pe 
cea anterioară și cele de la sfîr- 
șit pe cele de deschidere, a pus 
tocmai acest accent practic ne
cesar filmului — prospect. Ast
fel arătîndu-se într-o secven
ță exercițiile de mimică cu 
decoruri schematice, se inter
calează cadre reprezenlind 
cele accesorii pe care le figu
rează cu gesturile de mimică 
studenții : undele de apă purtlnd

a-

frînturile de scrisoare, broaștele 
din lac etc. De asemenea, arătîn- 
du-se pregătirea din cursul ani
lor de studiu a viitorilor artiști, 
se arată la sfîrșit și debutul lor 
în teatru sau în film, succesul 
obținut pe baza muncii depuse 
în cadrul institutului. Sînt folosite 
de asemenea cu pricepere unele 
figuri de stil cinematografic care 
jalonează atmosfera lirică ro
mantică, și am spus jalonează 
tocmai fiindcă florile de stil — 
pescărușul avîntat în zbor, valu
rile mării sbuciumîndu-se furtu
noase — sînt introduse puțin 
forțat, nu îndeajuns de închegate 
în totul filmului. O observație a- 
semănătoare cu privire la ilustra
rea muzicală. De bună seamă că 
Ceaicovski este fericit ales cînd 
e vorba de sugerat zborul spre 
înălțimi al sufletului 
dragostea de viață, 
numai Ceaicovski, 
noștri 
zitori 
losită 
(Dacă 
mere" ___
Neagră** tot Ceaikovski 
zitL

în rezumat — un film realizat 
care promite multe în viitor, în 
producția de filme propriu-zisă. 
din partea autorilor. N-ar fi rău 
— și se pare că s-au luat unele 
măsuri în acest sens — ca și 
alte creații ale studenților de Ia 
Institut să fie supuse spre con
fruntare în marea întîlnire 
publicul spectator pe ecrane.

B. DUMITRESCU

omenesc, 
dar de ce 

. oare studenții 
nu cunosc și alți compo- 

a căror operă poate fi fo- 
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Prima victorie:
30.000 kg.

Aflasem de Ia studenții Insti
tutului Agronomic din Craiova 
că un colectiv de trei dintre cei 
mai buni colegi ai lor vor sus
ține cite o lucrare la seziunea pe 
(ară o cercurilor științifice stu
dențești.

De fapt, aceste lucrări au și 
fost susținute.

în gind proiectasem o seamă 
de întrebări pe care aveam să le 
pun unuia dintre ei. în scopul 
scrierii unui articol De vorbit nu 
aveam cu cine, deoarece eroii 
mei stnt tn anul V și funcțio
nează ca ingineri stagiari dincolo 
de granițele regiunii Craiova.

Și totuși trebuie să „vorbesc" 
cu unul dintre ei. Cum ? Prin 
intermediul colegilor. Doar aici 
au atîția prieteni, mai cu seamă 
pe cei ce formează comitetul a- 
sociatiei științifice pe institut.

— Pe Voicu Stancu 11 cunoaș
tem foarte bine și apreciem lu
crarea sa, mi-a spus tovarășul 
Iulian Ioana — secretarul 
tetului U.T.M. pe institut, 
dent anul IV).

— Foarte bine 1 Puteți 
povestiți ceva despre el ?

— Toate efectele stnt produse 
de cite o cauză Nu vă mira(i că 
încep așa Prin regiunea noastră, 
oamenii stnt împotriva cultivării 
sfeclei de zahăr. De ce ? E foarte 
simplu. Producția sfeclei nu a- 
junge decit la 10—15.000 kg. la 
hectar. De aceea, oamenii spun: 
Pămîntul nostru nu e făcut pen
tru o asemenea cultură.

„Așa să fie oare ?— s-a întrebat 
și Stancu. Nu I Fără Îndoială că 
oamenii greșesc Pămîntul bătrt- 
nei Oltenii e deosebit de roditor

corni- 
(stu-

să-mi

Numai ci își cere și el drepturile 
lui ingrășămint și miint pri
cepute. Voi dovedi că am drep
tate".

Așa a început colegul nostru 
studiul de cercetare a solului și 
climatului.

Nu a fost ușor. Zile și nopți 
s-a zbătut, a făcut experiențe și 
cercetări. La capătul cercetărilor 
ii aștepta izbînda.

Sfaturile sale le-au aplicat co
lectiviștii din cîteva comune. 
Erau metode inedite, rodul unor 
îndelungate și temeinice cerce
tări. Viitorul inginer a fost mar
tor la toate lucrările ce s.au exe
cutat pînă la recoltare.

Planta a fost tratată și cerce
tată ca o ființă vie. Și nu a avut 
importantă, că sălbatica sfeclă 
de zahăr din soiul Buzsimski 
CLR a poposit de pe meleaguri» 
poloneze pe plaiurile oltenești.

Recolta a ajuns de la 10.000 la 
30.000 kg. Ia hectar.

Așa s-a „născut" lucrarea 
științifică a colegului nostru pe 
tema influentei complexului de 
factori de lucru ca . tăvălugire, 
grăpare, numărul diferit de pra- 
șiie la adîncimi diferite asupra 
culturii de sfeclă de zahăr.

Oamenii pe care i-a ajutai să 
realizeze un astfel de spor de 
recoltă sînt mulțumiți. încrederea 
în noii ingineri s-a pecetluit. Co
legul nostru e și mîndria noa
stră. Exemplul lui ne va călăuzi 
și pe noi spre noi succese in 
viitor.

ION TEOHAR1DE 
corespondentul . Scînteii 

tineretului'* pentru 
regiunea Craiova

(



Lucrările celui de-al doilea Congres al A.S.I.T,

Consiliului A.S.I.T.
prezentat de acad. prof. ing. N. Profiri, 

președintele A. S. 1. T.
Cel de-aî doilea Congres al 
.ociației Științifice a Inginerilor 
Tehnicienilor se întrunește as- 

zi. după șase ani de la primul 
Ingres. In acest interval, im- 
rtantele transformări, pe care 
unei numai le întrevedeam, au 
venit realități.
Acad. prof. N. Profiri a arătat 
continuare starea de înapoiere 
care se afla economia Romî- 

ei burghezo-moșierești, ca ur
are a dependentei sale față de 
isturi monopoliste străine.
Starea de lucruri în economia 
țională s-a schimbat funda- 
ental în anii regimului demo- 
at-popular — a spus vorbitorul, 
dustria a devenit o bază pu- 
■nică a dezvoltării și mecani- 
rii întregii economii. Aproape 
mătate din venitul național 
te realizat în industrie. Dintr-o 
ră care importa aproape în în- 
igime mașinile de care avea 
voie, R.P.R. apare acum pe pia- 
internațională ca țară expor- 

toare de turbine cu abur, uti- 
petrolifer. motoare, tractoare, 

►șini-unelte etc.
ia să pornim de la un nivel 

ît de înapoiat și să ajungem în 
tip scurt la situația de azi, 
i-ar fi fost foarte greu fără a- 
torul multilateral sovietic. Co
borârea cu celelalte țări de de- 
ocratie populară ne-a permis 

rezolvăm probleme de mare 
iportanță ; prin aceasta se vă- 
iște forța legăturilor prietenești 
tre țările socialiste.
In statui democrat-popular for
area de cadre de ingineri și 
hnicieni, în număr și cu cuno- 
ințe la nivelul cerințelor cons- 
ucției socialiste a devenit o im- 
irtantă problemă de stat. Re- 
rma invățămintului din 1945 a 
is pe noi baze învătămintul 
hnic care dă economiei naționa- 

în fiecare an importante con- 
igente de cadre.
Condiții reale perfecționării ca- 
elor tehnice s-au creat numai 

regimul democrat.popular, deși 
icesitatea lor este cunoscută din 
tdeauna.
Infrîngînd greutățile începutu- 
J. cadrele noastre s-au perfec
tat astfel încit în ultimul timp 
i realizat mașini, aparate și 
ocedee de mare importanță, 
stfel sint : aparatul portativ 
ectronic pentru echilibrarea di- 
imică a turbogeneratorilor, a 
rbinelor cu abur și gaze, a mo- 
arelor asincrone mari ș.a fără 
necesita demontări; mașina de 
at centrifugal firele de bumbac

Creșterea competentei și atașa- 
entului cadrelor tehnice s-a do
dii și în problemele construc- 
:i de stat; numeroși ingineri și 
hnicieni sint deputați în Marea 
lunare Națională, in sfaturile 
ipulare și au primit munci de 
spundere în conducerea econo- 
iei naționale și a statului nos-

Regimul democrat-popular a 
stins numeroși ingineri și teh- 
cieni cu Ordine și Medalii ale 
P.R., iar pentru merite deose
bi pe tărîmul științei le-a a- 
Tdat Premiul de Stat sau pre- 
ii ale Academiei R.P.R.
Asociația noastră — a spus în 
ntinuare raportorul — influen- 
ază pozitiv acțiunea pentru ri- 
carea productivității muncii, 
isfășurindu-și activitatea sa 
hnico-științifică îndeosebi pe 
iuă linii principale .introduce- 
a tehnicii noi și organizarea 
iințifică a producției.
A.S.I.T. s-a preocupat de in- 
ruirea muncitorilor pentru in- 
oducerea metodelor avansate 
■ muncă.
Cu mare interes au fost ataca- 
problemele dezvoltării ramuri- 

r industriei care au o puternică 
izâ de materii prime cum este 
dustria chimică.
Problema folosirii rationale a 
surselor patriei (bumbacul romî- 
isc, lemnul de fag ș.a.) a dat 
ilej și altor dezbateri în care 
a aiuns la recomandări către

Grija fată de om a adus tn ste- 
preocupărilor tehnico-științifice 

oblemele securității muncii. 
Raportorul a trecut 'n revistă 
>oi contribuția A.S.I.T. la tm- 
înătătirea calității produselor, 
ducerea prețului de cost, mai 
ina organizare a producției și 
subliniat însemnătatea dezvol- 
rii cercetărilor științifice 
^mijlocit de producția 
ială și agricolă.
In continuare vorbitorul

legate 
ilNus-

cupat de formele activității 
A.S.I.T.

In îndatoririle Asociației este 
stimularea și sprijinirea muncii 
de inovare. Cercurile A.S.I.T. în 
numeroase întreprinderi, au găsit 
în cabinetele tehnice un loc po
trivit de activitate pentru spriji
nirea inovatorilor.

O sursă deosebit de importantă 
pentru perfecționarea tehnicii o 
constituie experiența practică din 
întreprinderi, studiată cu atenție 
și fundamentată științific.

Preocupările de pină acum in 
acest domeniu nu sint insă în
deajuns de generalizate, tor tre
buie să li se dea mai mult loc 
de aci înainte in activitatea Aso
ciației deoarece constituie o sur
să de o deosebită însemnătate 
pentru progresul tehnic.

De la 9 reviste de specialitate 
inginerească, cite apăreau la pri
mul Congres, cuprinzind 4.800 
pagini anual, cu un tiraj de 
16.000 exemplare, Asociația a a- 
juns la 15 reviste, cuprinzîno a- 
proape 8.000 pagini anual, cu un 
tiraj de 33.000 exemplare. Apare 
săptămina! gazeta „Tehnica Nouă“ 
cu un tiraj de 35.000 exemplare.

Creșterea nivelului științific al 
revistelor este reflectată și de 
faptul că ele au început să îie cu
noscute în străinătate. Numărul 
abonamentelor din străinătate la 
revistele noastre depășește 1.700. 
Numeroase articole publicate în 
revistele tehnice A.S.I.T, sint re
luate sau prezentate în revistele 
de specialitate sau revistele de 
referate din străinătate (U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia, Franța ș.a.).

In anul 1955 a fost încheiată 
ediția I-a a Lexiconului Tehnic 
Romîn rezultat a! unei activități 
colective a celor mai buni specia
liști.

Valoarea acestei lucrări a fost 
apreciată de Consiliul de Miniș
tri, care a acordat colectivului 
de conducere Premiul de Stat 
ci. I. Nu de mult a apărut pri
mul volum al ediției a Il-a, ce 
marchează un evident progres 
față de prima ediție.

Activitatea de pină acutn pen
tru perfecționarea cadrelor, tre
buie să devină mai cuprinzătoare. 
Se simte în special necesitatea 
adincirii a două forme: organi
zare de cursuri și călătorii de 
studii în țară și străinătate.

în ultimii ani Asociația a sta
bilit legături cu societăți științi
fice tehnico-inginerești din alte 
țări și s-a afiliat la organizații 
internaționale tehnice.

Acad prof. N. Profiri a prezen
tat în continuare sarcinile princi- 
pale.ale A.S.I.T. în perioada care 
urmează :

In vederea măririi productivi
tății muncii și scăderii prețului 
de cost în industrie și agricultu
ră — a spus raportorul — Aso
ciației îi revine sarcina să se o- 
cupe în primul rînd de probleme
le introducerii tehnicii noi și de 
organizare științifica a producției.

Socotim deosebit de necesară 
studierea și dezbaterea unor pro
bleme ca: automatizarea procese
lor de producție, folosirea pe sca
ră largă a celor mai noi rezul
tate ale științei pentru conduce
rea și controlul operațiilor, utili
zarea izotopilor radioactivi pe 
care îi vom obține în curînd de 
la reactorul nostru nuclear, folo. 
sirea în tehnică a semiconducto- 
rilor etc.

Asociația este datoare să stu
dieze în mai mare măsură ca 
pînă acum aspectele economice 
ale problemelor, în scopul ridică
rii eficacități economice a indue- 
triei noastre, astfel ca ea să poa
tă concura în condiții de egalita
te cu industria din străinătate 
atît în ce privește calitatea cit 
și în ce privește prețul de cost 
al produselor.

In ridicarea nivelului de trai, 
un rol deosebit 11 are reducerea 
continuă a cheltuielilor de pro
ducție printr-o organizare științi
fică.

Experiența arată că rezultat* 
bune pot fi obținute prin moder
nizarea mașinilor și utilajelor as- 
tăzi în producție, prin Înlocuirea 
proceselor tehnologice învechite 
cu altele noi.

In dedsebi se pune In construc
ția de mașini problema reducerii 
consumului de metal, atît prin
tr-o mai bună concepție și pro
iectare, cît mai ales printr-o bună 
execuție, prin aplicarea de proce
dee perfecționate.

Dar nu numai problemele cu 
caracter tehnic ale organizării

producției trebuie să preocupe 
membrii A.S.I.T. și Asociația, ci 
și problemele tehnico-organizato- 
rice și cele economice.

In grija pentru îmbunătățirea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii ultima plenară a C.C. al 
P.M.R. a hotărit îmbunătățirea 
sistemului de salarizare și extin
derea normelor cu motivare teh
nică în industrie și agricultură.

In agricultură, problema cen
trală care trebuie să stea în fața 
cadrelor tehnice este obținerea 
unei producții vegetale și anima
le maxime cu cheltuieli minime 
pe unitatea de produs.

Problemele dezvoltării agricul
turii vor trebui să constituie preo
cupări și pentru inginerii și teh
nicienii din celelalte ramuri d<“ 
producție.

De mare însemnătate sînt pro
blemele construcțiilor de mașini 
fabricării îngrășămintelor și in- 
secto-fungicidelor ca și ale con
strucțiilor pentru agricultură. 
Este necesară analiza atentă a 
diferitelor utilaje în scopul îmbu
nătățirii construcției, a perfor
manțelor și al reducerii prețului 
de cost, cît și al alegerii și pro
ducerii noului utilaj.

Ținind seama de dezvoltarea pe 
care o ia construcția de locuințe și 
de realizarea în condiții optime a 
obiectivelor fixate în cel de al 
doilea cincinal, problema construc
țiilor și a materialelor de con
strucții a devenit de o deosebită 
importanță.

In condițiile nou create în în
treprinderi, sporește rolul și creș
te răspunderea inginerilor și teh
nicienilor ; apar noi posibilități 
de inițiativă, de aplicare în prac
tică a cunoștințelor și experienței 
lor.

Pentru înlăturarea unor defi
ciențe care mai există în ceea ce 
privește justa folosire a ingineri
lor și tehnicienilor în producție, 
este nevoie ca Asociația să dez
bată problemele organizării acti
vității lor și să faca propuneri de 
îmbunătățire, astfel ca aceștia 
să-și poată aduce la îndeplinire 
in cele mai bune condiții sarcinile 
lor firești de organizatori ai pro
ducției. Trebuie să intre de ase
menea în obligațiile Asociației, 
studierea și întocmirea de pro 
puneri bine fundamentate privind 
simplificarea administrației, pen 
tru ca aceasta să necesite cît mai 
puțină muncă în general și cit 
mai puține cadre tehnice în spe
cial.

C.C.S. împreună cu A.S.I.T. vor 
putea organiza și crea condiții de 
stimulare a activității (premii, 
concursuri etc.), pentru rezolva
rea unor probleme importante din 
anumite ramuri de producție, 
pentru introducerea de soluții noi 
și economice, pentru mecanizarea 
unor procese de muncă, pentru 
economisirea de energie electrică, 
combustibil etc.

Vorbitorul a subliniat apoi sar
cinile secțiilor de specialitate ,ale 
comitetelor filialelor și ale Consi
liului Central A.S.I.T.

Vorbind despre măreața muncă 
de construție pașnică a poporului 
romîn, despre misiunea intelectua
lității tehnice de a sluji progresul 
omenirii, raportorul a spus în în
cheiere :

In numele celor peste 60.000 
membri ai Asociației, pe care ti 
reprezintă Congresul nostru șl a 
căror rațiune de a munci este 
viața și bunăstarea, cerem ou tă
rie să se interzică fabricarea și 
experimentarea armelor atomice. 
Toate cuceririle științei și tehnicii 
să fie folosite pentru a face mai 
fericită viața oamenilor, nu pen
tru a le crea noi suferințe. Vrem 
să colaborăm cu colegii noștri din 
toate țările pentru ca, unindu-ne 
forțele, să punem rezultatele mun
cii, cunoștințele experienței și in
geniozității noastre, ale inginerilor 
și tehnicienilor, în slujba umani
tății.

Să pășim cu încredere tn sue- 
ces și cu entuziasm? la realizarea 
politicii partidului, politica dez
voltării patriei spre mai bine și 
eă ridicăm activitatea Asociației 
la înălțimea sarcinilor ce stau tn 
fața poporului muncitor, pentru 
construirea unei vieți îmbelșugate, 
tntr-o lume pașnică.

(text prescurtat)

unctPrimul
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O cunoașteți pe această fetiță drăgălașă ? Nu e alta decît 
micuța Rumeana Ciokoiska, adorabila intepretă a Veskă-i — 
eroină principală a noului film bulgăresc „Primul punct" ce ru
lează cu ocazia Zilei copilului pe ecrane.

Și cum a ajuns Veska erou de film ? Ei, asta este o poveste 
mai complicată. Veska s-a dus de fapt în curte să se joace cu 
copiii. Dar pentru ca să nu fie prinsă în jocul de-a v-ați ascun- 
selea, ea a fugit și a ajuns pe un stadion de fotbal. De acolo 
iar a plecat și s-a pomenit în tovărășia lui Uragan, un băiețel 
drăguț cu care s-a plimbat la bilei. Nici nu-ți dai seama, apoi, 
cum s-a rătăcit ea pe schelele unei clădiri în construcție, cum 
devine, fără voia ei, actriță de cinema, cum se împrietenește cu 
copiii coreeni. In timpul acesta, mama, vecinii, toți prietenii din 
cartier, o caută cu disperare.

Dar nu vă neliniștiți, mica zburdalnică nu s-a pierdut și, la 
reuniunea pentru pace de la clubul cartierului, își va recita fru
mos poezia.

Peripețiile fetiței — iată un prilej fericit de a povesti despre 
viața de zi cu zi a capitalei Bulgariei, despre munca pașnică, 
constructivă a oamenilor ei, despre viitorul senin al copiilor ei. 
Un film plin de spontaneitate și căldură.

Sjoooooooooooooooooooo ocooocoooooooooocxsooooooooooooooocaoooaoooooooooocoooooooooooc
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CINEMATOGRAFE
PATRIA. BUCUREȘTI. 1 MAI. 

ALEX. POPOV - Dragoste de 
mamă ; REPUBLICA. I. C. FRI
MU. GH. DOJA. LIBERTĂȚII — 
Cronica amantilor săraci; MAGHERU. 
ELENA PAVEL. ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE, MOȘILOR - Fiica mea 
trăiește la Viena; V. ALECSANDRI.
— Primul punct ; DOINA. MUNCA
— Oameni fără importanță; LU
MINA. VOLGA. AUREL VLAICU
— Dispărut fără urmă; CENTRAL.

ZIUA a 1 l-a
Joi au continuat lucrările celui 

■ al Il-lea Congres al Asociației 
:iințifice a Inginerilor și_ Teh- 
cienilor din R. P. Romînă.
In cursul dimineții au avut loc 
diferite săli din Capitală șe- 

nțele celor 12 secții de specia- 
ate ale Consiliului Central 
S.I.T.: Energetică și Electro- 
hnică, Metalurgie, Construcții 
i Mașini, Petrol și Gaze, Miile, 
himie, Construcții, Științe Agri- 
ile, industrie Ușoară. Silvicul- 
ră și Industria Lemnului, In- 
îstrie Alimentară, Transporturi. 
1 aceste ședințe inginerii și teh- 
cienii, delegați la Congres, au 
izbătut pe larg dările de sea- 
ă asupra activității secțiilor de 
lecialitate tn perioada care a 
ecut de la primul Congres
După discuții, la care au luat 

arte numeroși delegați și invi- 
iți au lost aprobate rezoluții 
ire cuprind indicații prețioase 
entru activitatea de viitor a sec
ilor.

Tot in cadrul ședințelor de di
mineață au fost acordate unor in
gineri și tehnicieni diplome ale 
A.S.I.T. pentru merite deosebite 
în activitatea tehnico-științifică.

După amiază, la Palatul Marii 
Adunări Naționale au început 
discuțiile generale pe marginea 
rapoartelor prezentate în prima 
zi a Congresului. Lucrările pri
mei părți a ședinței au fost pre
zidate de tov. N. Popescu-Do- 

.reanu, vicepreședinte al A.S.I.T.
Ing. Mihai Marin, secretar al 

C.C.S., a adus Congresului salu
tul Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Romînă.

Apoi participanții la Congres 
au fost salutați de ing. Nicolai 
Fedotov, delegatul Uniunii Socie
tăților Științifice Tehnico-Inglne- 
rești din U.R.S.S.

Dr. ing. J. W. S. Pringle a adus 
salutul Federației Mondiale a Oa
menilor de Științe.

Congresiștii au fost de aseme
nea salutați de prof. ing. Tkuan 
Cien-din — delegatul Federației

Societăților Științifice din R. P. 
Chineză.

A luat apoi cuvintul la discuții 
prof. univ. C. Macarovici (Cluj), 
ing. C. Cruceru (București), Ion 
Lari (Ploești) ing. Mihail Hardt 
(București) și ing. Jan Țicău 
(Timișoara).

După pauză lucrările au con
tinuat sub președinția prof. ing. 
C. Atanasiu, membru în Biroul 
Consiliului Central A.S.I.T.

Participants la Congres au pri
mit saluturile adresate de dr. 
ing. D. D. Matews, delegat al 
Institutului Inginerilor Construc
tori din Anglia și de ing. Witold 
Bielski, șeful delegației Federa 
ției Generale Tehnice din R. P. 
Polonă.

In continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul prof. univ. Dimitrie 
Leonida, ing. Petre Roman, (Va
lea Jiului) ing. Gh. Petrescu, 
(Orașul Stalin) și ing. Dumitru 
Stănescu (Hunedoara).

Lucrările Congresului continuă.
. (Agerpres)

Fotbaliștii sovietici
IN BUCUREȘTI

* Formația definitivă va putea fi cunoscută de-abia astăzi
* Părerile antienorului lacușin ți mijlocațului Beta

Pe aeroportul Băneasa s-a adunat un grup numeros: fotbaliști, 
reprezentanți ai C C.ES.-ului, ziariști, mulți fotoreporteri, li aș
teptam pe emisarii fotbalului sovietic. Deodată pe cerul plumburiu 
apăru un avion, care își plecă aripa in semn de salut. Era ora 
11,45 cind avionul ateriză și din el coborîră oaspeții mult așteptați. 
După schimbul de saluturi, strîngeri de mină și flori, fotografii 
— luară — cu oarecare greutate imaginea obișnuită a unei sosiri. 
Apoi cu toții am „năvălit" asupra antrenorilor și jucătorilor, pen
tru a afla impresii dar mai ales amănunte asupra echipei care va 
juca mîine. Discuțiile au început să se înfiripe repede, ca între 
prieteni pe care nu i-am văzut de mult. Antrenorii și jucătorii nu 
pridideau cu răspunsurile. Din cînd în cînd, eram totuși și noi 
intrerupți de curiozitatea interlocutorilor noștri de a afla cum 
este vremea, pe ce stadion vor juca, la ce oră începe meciul, cum 
se prezintă echipa noastră etc.
Abia în autobuzul care-i ducea 

la hotel, am reușit să stăm de 
vorbă mai „liniștit" cu Mihaii Ia- 
cușin, unul dintre antrenorii re
prezentativei B de fotbal. De Ia 
el am aflat că a făcut deplasarea 
un Iot valoros de 17 fotbaliști, 
printre care cunoscuții interna
ționali Beța, Fedosov, Ilin și 
portarul Razinski, care au jucat 
și în reprezentativa A, iar primii 
trei au făcut parte din echipa so
vietică de fotbal care a cîștigat 
la Olimpiada de la Melbourne. 
Alături de ei au fost selecționați 
și tinerii Mamîkin. Bubukin, Kru
tikov, Erohin — debutanți în re
prezentativă.

Tn legătură cu meciul de sîm- 
bătă tov. lacușin ne-a spus : 
„Valoarea fotbalului rominesc o 
cunoaștem, din această cauză 
este greu de spus cine este mai 
bun, mai ales că reprezentativele 
noastre se Intllnesc pentru prima 
oară. Pentru noi — și cred că și 
pentru dvs. — este interesant să 
urmărim tn primul rind cum vor 
„lucra1* rezervele primei repre
zentative. Despre forma echipei 
noastre rui pot să spun mare lu
cru, deoarece ea nu a făcut 
multe antrenamente In comun. 
Am avut două meciuri de verifi
care — cu juniorii, pe care i-am

întrecut cu 6—1 și cu reprezen
tativa tineretului care s-a termi
nat cu 5—1 tn favoarea noastră.

La întrebarea ce echipă va fi 
aliniată mîine, antrenorul lacușin 
mi-a declarat că aceasta consti- 
tue încă o dilemă, deoarece toți 
jucătorii au demonstrat că sint 
în formă. S-ar putea ca să joa
ce următorii: Razinski (T.S.K- 
M.O.). Kesarev (Dinamo-Mosco
va) — Golubev (Dinamo-KievJI 
— Krutikov (T.S.K. M.O), Beța 
(T.S.K. M.O.) - Țariov (Dina- 
mo-Kiev), llin (Spartak-Mosco- 
va) — Bubukin (Locomotiv-Mos- 
cova) — Mamedov (Dinamo- 
Moscova — Fedosov (Dinamo- 
Moscova) — Fomin (Dinamo- 
Kiev). „Abia milne (astăzi N R.J 
vă vom putea spune echipa defi
nitivă", a încheiat tov. lacușin.

Am ajuns la hotelul „Athene* 
Palace", unde sint găzduiți oas
peții, și cu părere de rău trebuia 
să termin convorbirea noastră.

In holul hotelului l-am găsit 
pe căpitanul echipei, mijlocașul 
Beta, căruia i-am solicitat ctteva 
rinduri pentru cititorii ziarului 
nostru.

k»». J-r- “T

„CURSA MUNȚILOR» 
se anunță pasionantă...

Alături de rutierii romîni participă Dinamo-Berlin, 
Dozsa-Budapesta, G* ardia-Varșovia ți... poate 

Dinamo-Moscova, Ruda Hvezda-Praga 
ți Spartak-Sofia

M. EMINESCU, GH. COȘBUC 
ORA H; MAXIM GORKI — Aven
turile lui Artiomka; TINERETULUI — 
Măgărușul Magdanei; TIMPURI NOI 
Aventurile unui cățeluș și ale unei pi- 
sicute; GRI VIȚA. 23 AUGUST - Jan 
Zizka; VASILE ROAITA. MIORIȚA - 
Citadela sfărîmată; CULTURAL — 
Prietene de noapte; UNIREA — Bala
da Siberiei; C. DAVID — Cio Cio-san; 
AL. SAHIA — Căsnicia dr. Dan- 
witz; ARTA — Aida;

feri dimineață, la asociația 
„Dinamo", unde am fost pentru 
a afla noi amănunte asupra celei 
de-a lll-a ediții a „Cursei Mun
ților" mi s-a înmînat o telegra
mă: cicliștii de la Dinamo-Berlin 
și-au anunțat sosirea la Bucu-

o garanție că va fi un concurs 
„tare", probabil cu destule sur
prize. De-a lungul celor 932 ki
lometri, un număr de circa 80 
cicliști vor trebui să depună mul
te eforturi pentru a învinge ur
cușurile specifice acestei întreceri

"-■J*
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VINERI 

PROGRAMUL I
8.30 — Muzică; 9.00 — Muzică ușoa

ră romînească; 10.00—12.30 — Opera 
„Tarandot” de Puccini, — primă au
diție după o nouă înregistrare; 13.05 — 
Program de muzică populară; 13.35 — 
..Studenți interpreti”; 14.00 — Arii șj 
duete din operete; 15.05 — Concert de 
prînz; 16.15 — Vorbește Moscova;
16.45 — Cîntă Rodion Hodovanski. ;
18.45 — Muzică ușoară ; 20.08
— Teatru la microfon. „Viforul” 
adaptare radiofonică după piesa lui 
Barbu Ștefănescu-Delavrancea; 23.10 — 
Concert simfonic; 23.52—23.55 — Bule
tin de știri.

31 MAI 1957
PROGRAMUL I!

14.03 — Cîntece; 14.20 — Program de 
muzică populară romînească interpre
tată de tineri soliști; 14.40 — Muzică 
ușoară; 15.45 — Muzică distractivă ;
17.15 — Sfaturi gospodărești; 17.25 — 
Cîntă Doris Day și Frank Sinatra;
18.05 — Noi înregistrări de muzică 
populară romînească; 19.00 — Muzică;
19.30 — Muzică ușoară; 21.05 — Or
chestre de muzică populară romî
nească dirijate de Ionel Budișteanu; 
22.45 — Muzică ușoară; 23.00 — Bu
letin de știri, buletin meteorologic și 
sport; 23.15—24.00 — Concert de
noapte.

I'IIOIIAIIIL
PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI : 

Vremea devine frumoasă, iar cerul va 
fi mal mult senin cu deosebire noap
tea și dimineața. Temperatura în creș
tere, noaptea ooboară între 6 și 8 
grade, iar ziua crește între 22 și 24 
grade. Vînt slab.

PENTRU URMĂTOARELE TREI

ZILE TN ȚARA: Vremea tn încălzire 
ușoară și treptată cu cer schimbător, 
mai mult senin. Innourări mai accen
tuate după amiază cînd local vor că
dea averse de ploaie. Vînt slab, tem
porar potrivit. Temperatura în crește
re ușoară. Minimele vor oscila între 
4 și 14 grade, Iar maximele între 
17 și 27 grade.

ANUNȚ
In conformitate cu instrucțiunile Ministerului Minelor, pentru 

a da posibilitate absolvenților fostelor școli medii tehnice care 
au promovat toate examenele de an, se organizează in mod ex
cepțional • sesiune de lichidare pentru examenul de diplomă 
între 1—15 sept. 1957.

Examenul va avea loc Ia Școala Tehnică de Maiștri Lupeni 
str. 1. V. Stalin nr. 2 pentru absolvenții Școlii medii tehnice 
de cărbune Lupeni.

înscrierea la examene se va face pină la data de 15 iunie 
1957, Ia Școala de Maiștri Lupeni.

Informații detailate se pot primi Ia Secretariatul Școlii Teh
nice de Maiștri Lupeni, în fiecare zi intre orele 7—15.

„Echipa noastră este fericită 
că va juca la București. Eu sint 
pentru prima dată aici și sint 
foarte bucuros. Cum se va des
fășura jocul ? Sper că noi vom 
juca bine, de altfel aceasta este o 
obligație din partea noastră. Dar 
cine va învinge, aceasta vom ve
dea doar simbătă, după joc".

R.L.

« din... dinți de balenă »
De curînd Ia locuința nou- »

Un cimp larg de activitate 
neexplorat pînă acum

// (Urmare din pag. l-a)
<A făcut din această întîmplare, așa 
>> cum ar fi fost normal, un punct 
// serios de sprijin pentru o largă 
<< acțiune politica a organizației. 
)) Dacă fapta ucenicului Ioan N. 
/? Popa ar fi fost popularizata, dacă 
\\ comitetul U.T.M. ar fi organi- 
>> zat, să zicem, o adunare genera- 
<? la în care să se discute despre 
\\ ea, desigur că ar fi reușit să stîr- 
?> nească interesul și inițiativa mul- 
?? tor utemiști. Dar comitetul UTM 
\\ n-a făcut nimic din toate aces- 
$> tea .astfel îneît cunoștințele acu- 
/? mulate de ucenici la orele de e- 
\\ ducație politică nu folosesc, prac- 
>> tic, la nimic.
?? La întreprinderea „8 Mai" sint 
\\ mulți utemiști ai căror părinți 
?? s-au convins de superioritatea lu- 
<? crării în comun a pămîntului și 
\\ au intrat în gospodării colective 
?? sau întovărășiri. Nu-i exclus ca și 
?? copiii lor să fi contribuit la a- 
\\ ceasta convingere, dar orgamza- 
?? ția U.T.M. de aici nu cunoaște 
<< nimic despre asta. Mai mult încă

(sau mai puțin): comitetul U.T.M. 
)> nu s-a gîndit că ar putea să mo- 
// bilizeze pe utemiștii ai căror pă-

rinți fac parte din forme de coo- foloasele ei.

perare în producția agricolă, la o 
acțiune importantă a organizației 
U.T.M. în sprijinul transformării 
socialiste a agriculturii. Utemiștii 
aceștia ar fi putut să vorbească 
celorlalți concret, cu exemple vii, 
despre viața și munca din gospo
dăria colectivă sau întovărășire, 
despre avantajele colectiviștilor și 
întovărășiților, ar fi putut con
vinge pe ceilalți să-și lămurească 
părinții, rudele apropiate de Ia 
țară, să pornească pe un drum 
nou. Nimic din toate acestea 
însă.

Fabrica „Vitrometan" patro
nează o gospodărie colectivă din 
raion — și anume pe cea din co
muna Nemșa. Nu ne propunem 
să analizăm această patronare, dar 
o semnalăm, deoarece ar putea fi 
folosită de organizația U.T.M. a 
întreprinderii pentru atragerea u- 
temiștilor și a tinerilor muncitori 
proveniți de sate la lupta pen
tru cooperativizare. O simplă vi
zita organizată la această gospo
dărie colectivă ar putea face pe 
multi utemiști să ia poziție hotă- 
rîta în favoarea cooperativizării, 
să-și convingă părinții, rudele de

N. Maxim (Dinamo) urmat de Victor Georgescu (Locomotiva) 
ureînd serpentinele de la Păltiniș în ediția li-a a Cursei Munți

lor 1956.
rești pentru data de 12 iunie. Lo- deschisă în primul rind cățărăto- 
tul german cuprinde zece persoa- rilor. Plecarea în prima etapă, 
ne, cicliști, antrenori și conducă- București—Orașul Stalin — 170 
tori. Se așteaptă acum o contir- km., se va da duminică 16 iunie, 
mare de la Praga din partea ci- La 17 iunie cicliștii vor parcurge 
ciiștilor Asociației Ruda Hvezda. a doua etapă Orașul Stalin — 
Sint în curs tratative și cu Dina- Tg. Secuesc (pină în comuna 
mo-Moscova și cu Spartak-Sofia. Cemat, km. 17) apoi înapoi la 

Multe indicii recomandă tradi- Orașul Stalin—Predeal—Sinaia— 
ționala competiție ciclistă „Cursa Furnica—Predeal—Orașul Stalin: 
Munților", ca o veritabilă întrece- 192 km.
re internațională. Prezența la Urmează o . zi de repaus, 
start a rutierilor de la Dinamo- Miercuri 19 iunie se pleacă din 
Berlin. Dozsa-Budapesta, Gwar- ®ra’u' Ș1*1!" SP™. Sibiu- Ș°V.rei 

. , . , , A... după 141 kilometri pe stadion.dia-Varșovia și de la asociațiile Cea de.a 4 a ttapă va dejfă. 
cu care sint In curs tratative este șura pe distanta Sibiu—Orașul 

Stalin la 20 iunie și va măsura 
145 km. Din nou o zi de repaus, 
apoi simbătă 22 iunie etapa a 5-a : 
Orașul Stalin—Predeal—Cioplea 
—Predeal—Orașul Stalin (circuit 
prin oraș) Predeal—Cioplea—Or. 
Stalin: 120 km.

Cea de-a 6-a etapă programată 
duminică 23 iunie cu startul din 
Orașul Stalin se încheie la Bucu
rești, pe stadionul Dinamo.

Vă prezentăm acum mai jos 
localitățile cele mai importante 
de pe traseu și înălțimea lor față 
de nivelul mării: București — 90 
m.; Ploești 160 m.; Cîmpina 430 
m.; Sibiu 400 m. ; Făgăraș 480 
m.; Orașul Staiin 590 m.; Per- 
șani 630 m.; Ghimbav 600 m.; 
Timișul de Sus 820 m.; Sinaia 
860 m.; Azuga 960 m. și Pre
deal 1040 m. Nu se poate spune 
deci că va fi o cursă ușoară. Ci
cliștii noștri vor avea de dat un 
examen greu, probabil cu emoții 
pentru unii rutieri și antrenori 
dar care va folosi mult mai mult 
decit numeroase antrenamente a- 
noste, șterse.

S. SPIREA

Am enumerat doar cîteva pori- 
bilități, sezisate la fața locului de)> 
un om venit din afară. Dar cite?? 
alte posibilități mai există, cîte\\ 
altele pot descoperi — și chiar?) 
crea — activiștii utemiști de la ?< 
comitetul orășenesc și din comite- \\ 
lele organizațiilor U.T.M. din în-// 
treprinderi, instituții, școli, în ca-« 
zul cînd ar avea o preocupare \\ 
continuă în acest sens ! >>

★ //

Congresul al II-lea al P.M.R. a?) 
stabilit că Ia sfîrșitul celui de al« 
doilea cincinal, 60—70 la sutătt 
din producția agricolă-marfă să // 
provină din sectorul socialist al<< 
agriculturii. Pînă acum, în raionul )> 
Mediaș, agricultura este coopera- // 
tivizată în proporție de 21,5 la<< 
sută. Alăturarea acestor două ci->> 
fre, compararea lor arată de la// 
sine comitetului orășenesc UTM\< 
Mediaș că îl așteaptă o muncă// 
importantă, de foarte mare răs-)) 
pundere, că are, în domeniul \\ 
muncii pentru cooperativizarea ?? 
agriculturii, un teren de activita-)) 
te larg, căruia din păcate nu i-a\\ 
dat suficientă atenție pînă acum.?/

! Iui campion mondial de șah 
Vasiii Smîslov a sosit o ra- 
diogramă din îndepărtata An- 

t: tarctidă. La zeci de mii de ki
lt lometri distanță de Patrie, ma- 
< rinarii flotilei de vînătoare a 

balenelor „Slavia" îl felicită 
« călduros pe noul campion al 
J lumii pentru frumoasa sa per
ii formanță. Cei peste 200 de șa- 

hiști care se află printre mem- 
ii ‘ - ............... -- '
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ii fost decisă gravorul flotilei
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brii expediției au analizat fie
care din cele 22 de partide ju
cate în meciul Botvinik-Smîs- 
lov pentru titlul de campion 
mondial. Atunci, în primele zile 
ale meciului, ei au hotărit să 
trimită învingătorului un dar 
cu totul deosebit. Timp de mai 
multe săptămîni timonierul A. 
Kadjaevr mecanicul N. Poci- 
tarenko și lăcătușul F. Saprîkin 
au șlefuit în chip artistic pie
sele unui joc de șah folosind 
drept materie primă dinți de 
balenă. Cînd soarta meciului a

8 înscris pe cutia în care se află 
' piesele: „Campionului lumii la 

șah — Vasili Smîslov — din 
partea marinarilor flotilei „Sla
via". Frumosul dar va fi înmî
nat lui Smîslov odată cu îna
poierea expediției la Odessa. 
Cu acest prilej, marinarii flo
tilei de baleniere „Slavia" 
și-au manifestat dorința de a 
se întilni la masa de șah cu 
noul campion mondial.

LA ISTANBUL, 
campionatele mondiale 

de lupte libere
Intre 1 și 3 iunie la Istanbul 

se vor desfășura campionatele 
mondiale de lupte libere La a- 
ceastă competiție și-au anunțat 
participarea 70 de luptători re- 
prezentind 12 țări. Echipe com
plecte vor prezenta U.R.S.Ș., 
Turcia, R.P. Bulgaria și Iran in 
timp ce Franța, R.P Ungară, 
RP. Romînă, R.P. Polonă, Italia, 
R.F, Germană, Finlanda și El- 
veția vor fi reprezentate numai 
la unele categorii.

în cercurile sportive orincioalii 
favoriți ai campionatelor sint 
considerați luptătorii sovietici și 
turci

Campionatele europene de box

Negrea și Mariuțan semifinaliști
♦ PRAGA 30 (prin telefon de la trimisul special Agerpres) :
t După Mircea Dobrescu alți doi reprezentanți ai R. P. Romine 
I s-au calificat pentru semifinalele campionatelor europene de box.
♦ In reuniunea de joi seara „semigreul" Gheorghe Negrea l-a in- 
t vins detașat la puncte pe campionul polonez Wojcekowski.
i La cattgoria grea Vasile Mariuțan a repurtat o victorie fulgeră- 
+ toare prin K.O, în repriza întîia, asupra elvețianului Gottier.
î Astăzi se dispută semifinalele. Dobrescu boxează cu Libeer 
J (Franța) Negrea cu Cipro (R. Cehoslovacă) și Mariuțan cu Da-
♦ vidovici (R.P.F. Iugoslavia).



K. E. Voroșilov s-a întors

ANGLIA a redus 
restricțiile la comerțul cu

R. ?♦ CHINEZA
Grandiosul program 
al Festivalului

TELEGRAMA

la Moscova
— Mitingul da la Palatul Sporturilor —

30 (Agerpres). —MOSCOVA î . _ 
TASS transmite:

La 30 mai s-a înapoiat la 
Moscova din lunga sa călătorie 
prin țările Asiei — R.P. Chineză, 
Indonezia, R.D. Vietnam și R.P. 
Mongolă, K. E. Voroșilov, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Pe aeroportul 
Vnukovo, K. E. Voroșilov a fost 
întîmpinat de N. A. Bulganin, 
N. S. Hrușcîov, L. M. Kagano- 
vici, G. M. Malenkov, A. I. Mi-

M. 
E.
N.

N. S. Hrușcîov, 1 
viei, G. M. Malenkov, A.
Loian, V. M. Molotov, 
Saburov, L. I. Brejnev, 
Fur(eva, D. T. Șepilov, 
Șvernik, A. B. Aristov.

De Ia aeroportul Vnukovo. 
IC E. Voroșilov și persoanele care 
l-au fnttmpinat s.au îndreptat 
spre Palatul Sporturilor unde a 
avut loc un mare miting.

Z. 
A. 
M.

Dulles 
despre evenimentele 
din Taivan

WASHINGTON 30 (Agerpres). 
TASS transmite: Luînd cuvintul 
la 29 mai la o conferință de pre
să, Dulles s-a referit în primul 
jind la dezarmare, precum și la 
manifestările anti-americane din 
Taivan.

Un. loc important la conferința 
de presă l-au ocupat răspunsurile 
lui Dulles la întrebările privind 
situația din Taivan. Constatările 
făcute,în această ordine de idei 
de Dulles arată că‘însăși inițiato
rul politicii creării blocurilor mi
litare și folosirii regimurilor pu
trede ca cel al lui Cian Kai-și nu 
roate camufla eșecul acestei doIî- 
tici. La conferința de presă Dul
les a fost nevoit să recunoască 
că evenimentele din Taivan nu 
constituie un simplu fapt izolat, 
ci reflectă tendința generală a 
nemulțumirii și protestului cres- 
cînde in întreaga lume împotriva 
staționării forțe'.or militare ame 
ricane și împotriva construirii de 
baze militare pe teritorii străine.

Dulles a recunoscut că princi
pala cauză a evenimente'or din 
Tai-van o constituie indignarea 
poporului față de staționarea uni
tăților militare americane. Dulles 
a recunoscut de asemenea că eve
nimentele din Taivan sînt legate 
de faptul că localnicii nu văd 
vreo deosebire între foștii colo
nialiști și americani. Sarcina 
S.U.A.. a dec’arat secretarul de 
stat, constă in aceea de a „li
niști* intr-un fel „situația gene
rala gata să răbufnească".

Mitingul a fost deschis de 
Bobrovnikov, președintele Comi
tetului Executiv al Sovietului din 
Moscova. Au luat de asemenea 
cuvintul strungarul Șîliu de la 
uzina de automobile „Lihacev". 
Blinov, aspirant Ia Universitatea 
din Moscova, Zavoiski. membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S, tesătoarea 
Giugunova, de la combinatul 
„Trehgomaia Manufaktura". In 
cadrul mitingului, a luat cuvintul 
Kliment Efremovia Voroșilov.

Kliment Voroșilov a declarat 
că vizita sa în China. Indonezia^ 
Vietnam și Mongolia, a do. edit 
încăodată că Uniunea Sorieticâ 
are sute de milioane de prieteni 
in țările Orientului. Uniunea So
vietică este respectată și iubită 
de popoarele țărilor socialismului, 
precum și de popoarele care s-au 
eliberat de sub jugul colonia'JsL

— Ne-»m convins din nou. a 
spus Voroșilov. că popoarele A- 
siei înțeleg luata consecventă a 
Uniunii Sovietice pentru pace *i 
prietenie între popoare, pentru li
chidarea colonialismului și pen
tru deplina egalitate in drepturi 
a na| iuBilor. pentru progresul so
cial și că această luptă le este 
apropiată.

Kliment Voroșilov a arătat că 
tn Republica Populară Chineză 
se vădesc deja rezultatele prac
tice ale muncii depuse In perioa
da puterii populare S-au înfăp
tuit transformări, democratice și 
socialiste radicale in diferite do
menii ale vieții economice și so
ciale.

Voroșilov a subliniat că guver
nul chinez și tnîregu! popor chi
nez sprijină călduros eforturile 
întreprinse de guvernul sovietic

in scopul reducerii înarmărilor. In
terzicerii armelor atomică și ter- 
mo-nuclearâ. creării unui sistem 
de securitate colectivă, precum și 
in celelalte piobleme internaționa
le de actualitate.

Reierindu-se Ia vizita făcută 
fn Indonezia, Voroșilov a spus că 
după obținerea independenței, po
porul acestei țări are de biruit 
consecințele grele ale dominației 
colonialiștilor. Deși In perioada 
care s-a scurs de la eliberare 
s-au obținut succese in dezvotla. 
rea ecoocm.ei și culturii națio
nale, poporul indonezian mai are 
încă de luptat In condiții grele, 
împotriva lămășitelcr colonialis
mului. Fok>sindu-se de faptul că 
In mFini'e lor se trai găsesc 
încă multe poziții econpmxe din 
Indonezia, colonialiștii încearcă 
si exercite presiuni asupra acestei 
țări. Voroșilov a arătat printre 
altele ci Irianul de vest. — par
te integrantă a Republicii Indo
nezia — este transforma: de co- 
ksnialiști intr-o bază militară în
dreptată împotriva independentei 
Indoneziei, cit și a celorlalte țări 
din Asia de sud-est care nu vor 
si-i urmeze pe imperialiști

Poporul indonezian tinde spre 
unitate in interiorul țării,
pace și prietenie Intre toate po
poarele iubitoare de pace, cou- 
siderind in mod just, că aceasta 
constituie forța sa în lupta pentru 
lichidarea rămășițelor cokmialis. 
inului, penau întărirea indepen
dență naționale.

Voroșilov a sub!
menea marile realizări obținute 
de popoarele vietnamez și mongol 
în dezvoltarea economia și cul-

Șeful delegației parlamei 
iugoslave care a vizitat 
noastră, Blajo Iovanovici, a 
mie următoarea telegramă p 
dintelui Marii Adunări Nație 
a R.P. Romîne, Constantin 
vulescu :

„In momentul tn care păi 
frumoasa dvs. țară, vreau a 
mulțumesc tncăodată, tn nu 
delegației parlamentare a Si 
cinei Populare Federativi 
R.P.F. Iugoslavia, pentru p 
rea caldă și cordială făcută 
gației noastre tn tot timpu 
zitei sale în R. P. Romin 
către reprezentanții Marii 
nări Naționale, al Guver 
R.P. Romine, de către repr 
tantii organelor locale ale pi 
ai întreprinderilor precum ș 
către oamenii muncii din 
mînia.

Delegația parlamentară 
Scupșcinei Populare Fedei 
a R.P.F. Iugoslavia a râma 
cele mai frumoase impresii 
(ara dvs.

Noi sperăm că vizita deieț 
noastre parlamentare tn tara 
reprezintă tncă o contribuț 
dezvoltarea mai departe a 
țiilor de prietenie dintre F 
iugoslavia și R.P. Romînă.

Primiți, tovarășe Preșei 
mulțumirile șl expresia s 
noastre".

BLAJO IOVANOV1

Conferința de presă de la Casa Centrală 
a Ziariștilor din Moscova —* Declarația Iul Lloyd a provocat stupoare 

la Washington * O declarație de protest 
a Departamentului

LONDRA 30 (Agerpres). — 
Joi dupi.amiază tn Camera Co
munelor ministrul de Externe al 
Marii Britanii. Selwyn Lloyd, a 
fâcut o declarație in care a anun
țat reducerea de către Anglia a 
restricțiilor la comerțul cu Re 
publica Populară Chineză Ia ce! 
puțin 200 de articole interzise 
pentru export de către Co aitetul 
special al N A.T.O. pentru comer
țul cu China — „Chincom". A- 
ceastâ hotârire a guvernului bri
tanic a fost luată in mod unila
teral după ce timp de aproape o 
lună de zile in cadrul sesiunii 
„Ch:neomului* de la Paris, din 
care fac parte 15 state occidenta- 

I le nu s-a putut ajunge Ia nici un 
acord asupra slăbirii restricțiilor 

I la comerțul cu China popula'ă ca 
urmare a obstrucțiilor din partea 
Statelor Unite.

Măsura extrem de importantă 
de a liberaliza comerțul cu R P. 
Chineză adoptată de către guver
nul britanic slăbește embargaul 
nerezonabil impus de către State
le Unite și care a adus mari pre
judicii comerțului Angliei.

După cum arată agenția .«Asso
ciated Press’. S.U.A. au luptat 
îndirjit in cadrul „Chincomului’ 
ca si convingă Anglia și Japonia 
să nu adopte o hotârire unilate
rală in legătură cu comerțul eu 
China. Ca urmare a acestui fap: 
conferința ..Chincomului’ care 
trebuia sâ-și încheie lucrările ia 
24 mai. s-a mai aminat cu încă 
o zi pentru realizarea unui com
promis și in speianța. după cum 
s a exprimat un reprezentant a! 
acestui comitet, „îndulcirii hapu
lui pentru americani’.

Declarația lui Selvyn Lloyd a 
provocat o adevărată stupoare ’.a 
Washington, deși Anglia anunțase 
încă de multă vreme intenția es 
de a-și revizui pol 
față de China popul 
cum relatează agenția 
..United Press’ .*■ 
s-au declarat imediat foarte de
zamăgite, in legătură cu sceastâ 
hotârire uni laie raia a Angiaes’. 

I Agenția ..Associated Press’ reia- 
’ tează la rindul ei că wMarea Bri- 
tanie 2 luat hotărirea de a ci«ra 

I comerțul ei cu China in cuaa 
obiecțiilor americane Acțrmaea 

1 britanica pune capăt unei luzgi 
| dispute intre Londra și Washing
ton cu privire Ia relațiile es r®- 

’ merciale cu regimul ce la Pe
kin’.

Inci dîc primele ore dnpâ ce 
a fost aruz;atâ 'a Lri*dra. nocâ- 
rirea ce a se slâbt emhargoul La 

I comerțsl cu Cnca a Beo-.ocat o

de Sfat al S U A.

spre

Gca comerciala 
—■mlară. Dopa 

, _ ■ aaericană 
^Statele Ua.te

Sat de ase-

O stratagemă sortită eșecului
BERLIN 30 (Agerpres). — 

Uniunea creștin-democrati (par
tidul lui Adenauer) a recurs ia o 
nouă stratagemă pentru a ciștiga 
voturile alegătorilor în alegerile 
pentru Bundestag. Este vorba 
de campania „acțiunilor popu
lare", lansată la recentul congres 
al Uniunii creștin-democrate 
(U C.D.) care a avut loc la Ham
burg. Fracțiunea din Bundestag 
a U.C.D. a și pregătit prompt un 
proiect de lege corespunzător ca
re prevede transformarea fabrici
lor de automobile „Volkswagen

îctr-o so 
unile a;

late pe acțiuni. Acțî- 
:este: soczetâți vor fi frac 

Uonate in unități ndc pentru a 
putea fi achiziVauie șa de câtre 
^mici acționari’.

Revista berlinezi „Die Wîrt- 
sch2fi’ arată că in acest fel oa
menii muncii sir.t momiți sâ-și 
pună micile lor economii la dis
poziția marilor societăți promițîn- 
du-Ii-se in schimb plata unor 
„dividende’. Totoda:â aceasta 
constituie o afacere rentabilă pen
tru marile monopoluri care vo 
putea excroca după hunul -or pla 

acționari"

lor economi
de

U

merțul cu China". In declarație 
se condamnă vehement hotărirea 
unilaterală a Angliei și se arată 
câ „in politica comercială a Sta
telor Unite nu va interveni nici o 
modificare in ce privește embar
goul total la comerțul cu China".

Această declarație, ca și pri
mele reacții ale agențiilor de pre 
să americane, arată că hotărirea 
Angliei a provocat o puternică 
nervozitate in sinul cercurilor 
conducătoare americane și poate 
duce la o sporire a divergențelor 
existente între Anglia și S.U.A.

După cum reiese din relatările 
agențiilor de presă occidentale, 
măsura luată de Anglia ar putea 
să aibă o serioasă influentă și a- 
supra altor state care fac parte 
din „Citincom". Astfel, corespon
dentul din Londra al agenției 
.Associated Press" arată că gestul 
Angliei ar putea fi urmat de 
Franța și mai ales de Japonia, 
„unde există presiuni interne pu
ternice pentru reluarea comerțu
lui cu China". Se așteaptă de a- 
semenea ca și Germania occiden
tală, Belgia și eventual alte state 
vest-europene să urmeze exem
plul Angliei.--------------------- ' - —

• PARIS. Miercuri 29 mai de- 
legația romînă la Tîrgul Interna
țional de la Paris condusă de 
Xna Toma, adjunctul ministrului 
Comerțului, însoțită de Mircea 
Bălănescu, ministrul R.P.R. la 
Paris, a vizitat uzinele „Chau- 
sson" din Asniere, Genevilliers 
și Argenteuil.

• DJAKARTA. Consiliul de 
Miniștri al Indoneziei a adoptat 
un proiect de lege pentru procla
marea stării excepționale,

• HELSINKI. La 29 mai s-a 
deschis la Helsinki cel de-al 
11-lea Congres a! Partidului 
munist din Finlanda.

Co-

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
— TASS transmite: La confe
rința de presă, care a avut loc 
la 29 mai la Casa Centrală a 
Ziariștilor, reprezentanților 
presei sovietice și străine li 
s-a adus la cunoștință gran
diosul program al celui de-al 
Vl-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților. Vladi
mir Popov, șeful secției de 
programe a Comitetului inter
national de pregătire, a vorbit 
ziariștilor despre programul 
Festivalului.

.< La Festival vor avea loc În
ec tilniri ale tinerilor și tinere- 

lor pe profesii. Despre acestea
77 a vorbit la conferința de presă 
« reprezentantul tineretului en- 
77 glez Charlie

al Comitetului 
de pregătire.

La Moscova vor avea loc In
tilniri ale docherilor, marina
rilor și pescarilor, țăranilor, 
fermierilor Și arendașilor, fe
roviarilor, textiliștilor, mineri
lor, ziariștilor și altora. In to
tal urmează să aibă loc 22 de 
asemenea intilniri. Participan- 
ții la intilniri vor examina 
problemele ridicate de ei în
șiși. Discuțiile vor fi urmate 
de spectacole improvizate și 
de dans.

In zilele Festivalului Mon
dial vor avea loc de asemenea 
intilniri ale tinerilor care au 
interese comune. Charlie Cuts 
a subliniat că există foarte 
mulfi amatori să participe la 
intîlnirea filateliștilor.

La Festivalul Mondial 
Tineretului vor avea loc 340 
de spectacole naționale. Cind 
Tadeusz Danilowicz(Polonia), 
membru al Comitetului inter
național de pregătire, a anun
țat această cifră participanții 
la conferința de presă au in- 
timpinat.o cu aclamații de a- 
probare.

Cuts, membru 
internațional

•1

Un interes deosebit II pre
zintă „Spectacolele interna
ționale". S-a hotărît ca la fie
care din ele să participe re
prezentanți a 5—6 țări.

Un mare eveniment ii vor 
constitui concursurile de cin- 
tăreți, muzicieni, dansatori. 
Printre membrii juriilor aces
tor concursuri figurează oa
meni de artă cu renume mon
dial ca Geoffre Gilbert (An
glia), Manolis Kolomiris(Gre
cia), Maurice Eisenberg 
(S.U.A.), prof. Marguerite 
Long (Franța) maeștri ai ar
telor din U.R.S.S. Aleksandr 
Sveșnlkov, Emil Gilels, David 
Oistrah, Dmitri Șostakovici, 
Galina Ulanova, Serghei O- 
brazțov și alții-

Programul intîlnirilor stu
denților 
Festival 
leksandr 
membru 
național 
tr-o oarecare măsură asemă- $ 
nător programului tradiționa- 77 
lelor festivale studențești care << 
au loc la numeroase univers!- 
tăți. 77

Un viu interes a stlmit In « 
diferite țări seminarul de filo- % 
zofie. La el doresc să pârtiei- 77 
pe tineri și tinere din Franța, << 
Anglia, S.U.A., asociații stu- << 
dențești din alte țări. La clu- Zz 
bul internațional al studenți- « 
lor vor avea loc discuții pe SS 
marginea problemelor: ,,Uni- 77 
versitatea și societatea", „Pro- « 
blemele aspiranților", „Stu- 77 
dențil și cultura universală". 77 
Un interes deosebit față de « 
ultima temă La stîrnit faptul 77 
că la discuții va participa cu- 77 
noscutul scriitor sovietic Ilya « 
Ehrenburg. 77

In încheierea conferinței de 77 
presă a luat cuvintul losif Tu- << 
manov, regizor șef al Festiva- 77 
lului. »

la cel de-al Vl-lea 
Mondial, a spus A- 

iankov (Bulgaria), 
al Comitetului inter- 
de pregătire, este in-

Succesul Expozit 
industriei cehoslov

Joi seara s-a închis Expi 
industriei cehoslovace amen 
in pavilionul din Parcul de 
tură și odihnă „I. V. Stalin' 
Capitală. Expoziția a cun 
un mare succes. Ea a fost 
tată de peste 400.000 de cet 
din întreaga tară.

Prezentînd o gamă foartr 
riată de produse, expoziția i 
striei cehoslovace a înfi 
continua înflorire a tehnic 
economiei tării prietene.

Peste 50.000 de cetățeni 
participat la conferințele teh 
științifice t>nute în cadrul i 
ziției de către cunoscu(i sp 
liști cehoslovaci.

Actualul guvern italian 
este sprijinit numai de partidele 

de extrema dreaptă

IA intrat în vigoare 
acordul cultural dintre

U. R. S. S. și Siria

SIMPOZION

ROMA 30 (Agerpres). — Tn 
seara zilei de 29 mai Adone Zoii. 
Lderul 
nat ca _____ _
italian după demisia cabinetului

‘ ‘ ‘ “

democrat-crețtin. insărci- 
formarea noului guvern

țni, a p-ezemat în fata Sena
ri și a Camerei italiene dec'a- 
a pmgramaixă a vir-orului 
prrera

Discursul programatic al Iui 
Zoii nu a advs nici un element 
nou tn ceea ce privește rezolvarea 
problemelor interne ascuțite care 
stau in fața Italiei și îndeosebi 
problema contractelor agricole.

In ceea ce privește politica ex
ternă a Italiei. Zoii a asigurat 
puterile atlantice de „devotamen-

ra

■sal

• ÎNSEMNĂRI • COMENTARII • ȘTIRI • ÎNSEMNĂRI • COMENTARII • S

Rolul bancherului
In acelaș pas

de

și romanul 
Președintele 
de Muzică, 
președintele

lo- 
d 
la 
in

-rut mult 
mărci; eu 
dec’.t s-a 
inițiaL

După cum se vede, dezvol
tarea serviciului de spionaj 
vest-german ține pasul cu în
treaga remilitarizare a Ger
maniei occidentale.

-SITAXII • ȘTIRI • DiSEMNARI

Toată lumea știe: tn urmă cu 
13 ani s-a terminat al doilea răz
boi mondial. De asemenea se mai 
știe că Franfa este una dintre ță
rile care ■ ciștigat războiul, iar 
Germania l-a pierdut. Și totuși... 
situafia financiară a Franței este 
considerată de experți ca fiind 
dramatică. Solicitați „prietenii" 
americani au declarat că nu-i pot 
ajuta cu nimic, insă au dat sfa
tul să se adreseze Germaniei care 
poate „la fel ca și S.U.A. să joa
ce rolul bancherului". Ziarul „L’ll- 
lustre" din 23 mai 1957 explică pe 
scurt reacfia franceză: „Din punct 
de vedere tehnic șl financiar, su
gestia este valabilă. Din punct de 
vedere politic ea este greu de a- 
plicat: poate acorda Învinsul Îm
prumuturi învingătorului ?“

Se mai poate pune oare proble
ma cine va comanda in gruparea 
, pieții comune" ?

LONDRA. 30 (Agerpres). — La 
29 mai ministrul Afacerilor In
terne al Angliei Butler. vorbind 
despre creșterea criminalității în 
Anglia a declarat: „Din păcate, 
judecind după datele statistice, 
în prezent se constată o creștere 
a crimelor de toate categoriile 
săvîrșite atît de adulți cît și de 
minori".

Boss-ul de peste ocean In Europa occidentali

— îmi plac politicienii care dau dovadă de flexibilitate I 
(din revista sovietici „Krokodil")

Constatări triste
Lipsa de cunoștințe generale 

caracterizează o mare parte a 
tineretului Franței. La această 
concluzie au ajuns numeroase 
publicații franceze care au 
efectuat în ultima vreme o se
rie de sondaje în rindurile ti
neretului. Toate sondajele au 
dat rezultate alarmante. Ulti
mul număr al ziarului „France 
Observateur", spre exemplu, 
ne relatează lucruri foarte 
triste în acest sens. Majorita
tea celor chestionați au știut 
să răspundă in general la in
trebările referitoare la sport, 
au putut numi vedete de cine
matograf, dar culmea I Nu cu
nosc numele președintelui Re
publicii Franceze, nici pe cel al 
președintelui Consiliului de

:■ Miniștri. Mai toti tinerii nu 
știu nimic despre instituțiile 
și structura Republicii Fran
ceze. Deși Franța duce un

£ Sts SW S» «S ~ ~

război colonialist sfngeros In 
Algeria și ziarele sint pline de 
relatări privitoare la desfășu
rarea ostilităților din Alge
ria, la intrebările puse unui 
număr de recruți, majoritatea 
dintre ei n-au știut să spună 
nimic precis despre Algeria pe 
care unii au situat-o la o dis
tanță de 5.000 km. de Franța, 
iar alții au considerat-o sepa
rată de metropolă prin Ocea
nul Atlantic. Recent au fost 
chestionați 200 de tineri 
recruți provenind din Paris, 
sau împrejurimile Parisului.

„De ce atunci, se întreabă 
autorul articolului din „Fran
ce Observateur", 
care nu știu să 
propria lor viață, 
că nu știu că au 
tul să se intereseze de exis
tenta lor, de ce s-ar interesa

acești băieți 
se ocupe de 
care se pare 
măcar drep-

ei cine este președinte al Con
siliului de Miniștri, sau care 
este regimul partidelor poli
tice din Franța ?... Pentru ce 
s ar interesa acești băieți de 
problemele vieții publice cind 
n-am știut să-i facem să se in
tereseze de propria lor viată 
in societate" ?

Ziarul „France Observateur" 
trage concluzia foarte ingrb 
jorătoar» pentru viitorul tine
retului francez : după termina
rea școlii și pină la recrutare 
creerul și inima multor tineri 
se golesc de toate cele învă
țate și locul cunoștințelor 11 
iau preocupările superficiale.

Ce folos insă că „France 
Observateur", ca Și alte publi
cații, fac asemenea constatări 
amare, fără să suile un cuvint 
de cei vinovați, de cei ce con
tribuie ca tinerii să trăiască 
fn bezna ignoranței...

a

i

I

♦

La ir.:evui o mini de spioni. 
Apoi. organizația de spionaj 
Grhlen. creată de americani și 
apoi preluată de guvernul de 
la Bonn rventru asigurarea 
serviciilor sale de informații**, 
s-a dezvoltat. Pind la sfîrșitul 
anului financiar 1957 ea va nu
măra 1420 funcționari, adică 
cu 240 mai mulți declî în anul 
trecut. Fonduri^ secrete ale 
guvernului de la Bonn, după 
cum reiata *L'lllustrd*\ de
stinate informațiilor și contra
spionajului au fast fixate la 

de 29 milioane
S milioane tn plus 
prevăzut tn mod

S-a hotărTt dărîmarea 
casei din Londra 
în care a locuit 
Charles Dickens

LONDRA. Un mare grup 
oameni de cultură englezi au 
dresat ziarului „Times' o scri
soare de protest împotriva heti- 
rîrii de a dărtma casa din Londra 
In care a locuit marele scriitor 
englez Charles Dickens, In scri
soare se subliniază că In această 
casă Dickens a locuit 12 ani și 
a scris cele mai bune opere ale 
sale, printre care 
„David Copperfield". 
Academiei Regale 
Thomas Armstrong,
Federației artiștilor de estradă 
Daw Ogroman ți alții cer mini
strului pentru Construcții de 
cuinte ți autoguvernare locală 
anuleze hotărirea cu privire 
dărîmarea casei de la Londra 
care a locuit Dickens.

Vai, ce fericire!

tul Italiei fată de pactul 
tic”.

După citirea de către 
declarației programatice, 
rile politice parlamentare

Atlan-

Zoii a 
grupu- 

__ r_____  r____  și-au 
făcut cunoscută poziția fată de 
guvern. In favoarea declarației 
programatice a lui Zoii s-a pro
nunțat, în afară de partidul de- 
mocrat-creștin care formează gu
vernul, partidul neofascist „miș
carea socială italiană* și partidul 
național-monarhist.

împotriva declarației progra
matice a guvernului Zoii s-a pro
nunțat partidul social-democrat 

împotriva programului prezen
tat de Adone Zoii s-au pronun
țat totodată grupul parlamentar 
al Partidului Comunist Italian și 
al partidului socialist (Nenni).

Dezbaterile în legătură cu pro
gramul guvernului Zoii vor con
tinua timp de o săptămînă în 
parlamentul italian.

DAMASC 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 30 mai, la 
Damasc, S, S. Nemcina. ambasa
dor extraerdinar și plenipotențiar 
al U.R.S.S. In Siria, și Salah Ed- 
Din Bitar. ministrul Afacerilor 
Externe al Siriei, au procedat la 
schimbul instrumentelor de rati
ficare la acordul cu privire la 
colaborarea culturală dintre Uni
unea Republicilor Sovietice So
cialiste și Republica Siria, sem
nat la 20 august 1956 la Damasc 
și ratificat de Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. la 28 de
cembrie 1956 și de președintele 
Republicii Siria la 21 mai 1957.

Conform prevederilor acordu
lui, acesta intră în vigoare la 
data schimbului instrumentelor 
de ratificare. Astfel acordul a in
trat tn vigoare cu începere de la 
30 mai 1957.

Sub auspiciile Societății pi 
răspîndirea științei și cu 
joi seara a avut loc în aula 
bliotecii centrale universitare 
Capitală un simpozion cu 
„Știința urmărilor explo: 
termo-nucleare".

In cadrul simpozionului a 
ferențiat prof, univ. Al. Sar 
viei, membru corespondent a 
cademiei R.P.R., prof, univ 
Manoliu, acad. prof. dr. 
Kreindler și conf. univ. ing 
loanid. candidat in științe 
nice, care au trecut în re 
diferitele aspecte ale urmă 
exploziilor nucleare și peri 
pe care-1 prezintă pentru 
nire exercițiile actuale ale pi 
lor imperialiste cu armele 
cleare.

Conferențiarii au răspuns 
la intrebările puse de pai 
panți.

Participanții la simpozion 
adoptat la sfîrșit o moțiune 
care cer încetarea imediată a 
periențelor cu armele nuclea

Cursul rublei la plăj 
necomerciale

Pflimlin însărcinat să formeze 
noul guvern francez

PARIS 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii, Coty La În
sărcinat pe Pierre Pflimlin, pre
ședintele partidului M.R.P. cu 
formarea noului guvern, după 
ce In prealabil Rene Pleven șt 
Antoine Pinay refuzaseră acea
stă însărcinare. Nu se știe Încă 
dacă președintele M.R.P. va ac
cepta mandatul oferit. El va da 
președintelui republicii răspunsul 
definitiv tn cursul zilei de vineri.

Joi seară, Pierre Pflimlin a 
luat cuvtntul tn cadrul congresu
lui partidului M.R.P. care are 
loc tn prezent la Biarritz. Vor
bind despre programul viitorului 
guvern, Pflimlin, ignortnd com

plect aspirațiile și Interesele ma
selor largi populare a enumerat 
o serie de puncte care cuprind 
în esență cererile partidelor de 
dreapta. El a arătat astfel că 
programul viitorului guvern ar 
trebui, după părerea sa, să pre
vadă ratificarea neîntîrziată a 
tratatelor pieții comune și Eura- 
tomului, continuarea politicii de 
for(ă dusă de guvernul Moliei 
tn Algeria, îngrădirea regimului 
parlamentar prin realizarea unei 
reforme constitutionale, măsuri 
extrem de severe pentru realiza
rea unor economii bugetare 
spinarea

Banca de Stat a Repul 
Populare Romîne comunică :

Cu începere de la 1 iunie 1 
plățile necomerciale recip 
dintre U.R.S.S. și R.P.R., ej 
țațe din ordinul sau în favo 
unor persoane fizice romine, 
a unor persoane fizice sau 
dice străine din R.P.R., vo 
decontate la cursul de 100 i 
egal 97 lei (sau 100 lei 
103,09 ruble), potrivit acorc 
intervenit între cele, două ță

Cursul de mai sus se ap 
în special, plăților necomer- 
privind : cheltuieli de întreții 
de studii, de tratament med 
onorarii, moșteniri, pensii 
mentare, ajutoare etc.

oamenilor muncii.
pe

Informafii

Puternice man if estafii
Rețeta „pieții comune" 

antidot al vieții grele din 
capitaliste se desumfli pe 
trece. Așa se face că o seamă de 
ziare din Occident, care prevăd 
cit de cit lucid ce Se va tntlmpla, 
au început să se vaite. Ziarul 
„Newsweek" din 20 mai scrie: 
„Prin desființarea barierelor va
male, concurența pentru debușee 
va devenit atit de înverșunată în
tre cele șase țări,

drept 
țările 
zi ce

incit multe din

micile firme cu tradiție tn Europa 
vor fi obligate sd fuzioneze sau 
să piară.

Lupta pentru clienți va deveni 
și mai înverșunată dacă Anglia, 
Elveția și țările scandinaue Iși vor 
realiza planurile de creare a unei 
zone a comerțului liber cu țările 
„pieții comune" pe baza desfiin
țării taxelor vamale".

Vai, ce fericire va fi ctnd va in
tra tn vigoare „piața comună"...

în Liban

Joi dimineață s-a înapoiat d 
Paris acad. Mihail Ralea, pr 
dintele Institutului rorriîn pe 
relațiile culturale cu străinăti 
conducătorul delegației cultu 
a R. P Romîne, care a pi 
convorbiri cu reprezentanții 
vernului francez in vederea 
minării mijloacelor de dezvol 
a relațiilor culturale între 
mînia și Franța, scriitorul 
mostene Botez, deputat în M. 
Adunare Națională, membru 
delegației, p.of univ. Mihai 
culce, care a făcut parte din 
legație în calitate de expert

La enervare...
In S.U.A. sint 

broșuri și reviste 
prezinte străinătății „modul de 
viață american" drept un rai pă- , .
mlntesc. Există insă anumite per- mercianti. A permis bancherilor și 
sonalităti al căror cuvînt, rostit la 
enervare, desminte gogoașa. Așa-i 
și cazul d-lui Truman, fost preșe
dinte al S.U.A., care infierbîntîn- 
du-se in cadrul unei manifestații a 
partidului democrat, a declarat că 
conducerea actuală „a provocat 
dezordine in politica noastră ex-

scrise tone de ternă șl in finanțele interne, nu 
care caută să a administrat cum trebuie datoria 

publică și a încercat să desfiin
țeze pe fermieri și pe micii co-

industriașilor să se Îmbogățească 
Omul de pe stradă a văzut că si
tuația sa devine mai grea. Dacă 
(ara nu reacționează, guvernul 
republican va sărăci pe muncitori, 
va ruina pe fermieri și va oprima 
inifiativa particulară și pe micii 
comercianți".

BEIRUT 30 (Agerpres). — La 
30 mai au avut loc pe întreg cu
prinsul Libanului mari manifes
tații organizate de partidele de 
opoziție grupate în Frontul Uni
unii Naționale in semn de protest 
impotriva planului guvernului li
banez de a falsifica rezultatele a- 
propiatelor alegeri și impotriva 
politicii sale proimperialiste. Ma
nifestații antiguvernamentale la 
care au participat mii de demon
stranți au avut loc in orașele 
Beirut, Tripoli și Sidon și s-au 
desfășurat sub semnul opoziției 
fa(ă de politica internă și exter
nă a guvernului Sami Solh,

Corespondenții agenției United 
Press arată că mai ales la Bei
rut, capitala tării, au avut loc se
rioase incidente care s-au soldat 
cu morfi și răniți. Potrivit aces
tei agenții în încercarea de a în- 
năbuși demonstrațiile, guvernul a 
făcut uz de tancuri, mitraliere și 
trupe care au atacat pe demon-

stranti. Din rtndu) manifestanti- 
lor au fost răniți fostul premier 
Saeb Salaam și fostul lider al 
parlamentului Sabri Himadi. Po
trivit unor știri neconfirmate 
autoritățile ar fi ordonat aresta
rea fostului prim ministru Abda- 
lah Yaffi, liderul opoziției, foarte 
popular în cercurile politice care 
resping programul de raliere a 
Libanului la politica pactului de 
la Bagdad și la „doctrina Eisen
hower .

După cum reiese din relatările 
agențiilor de presă occidentale a- 
proape Întreaga populație a ora
șului Beirut a urmat consemnul 
de grevă generală lansat de că
tre Frontul National. Agenția „U- 
nited Press" anunță că 90 la sută ; 
din Întreprinderile și magazilfăle ( 
din capitală au fost închise.

Foarte multi muncitori $i. func- ■ 
tionari nu s-au prezentat lâ In- 1 
cru nesocotind astfel ordinul gu- , 
vernamental care interzice greva 
generală.

Răspunzînd invitației C.C. 
Comsomolului din R S.S. Mo 
venească, joi a părăsit tara 
dreptîndu-se spre Chișinău j 
tru a participa la Festivalul 
publican al Tineretului din R.i 
Moldovenească o delegație 
Uniunii Tineretului Munc 
condusă de tov. M'hai Siliște, 
adjunct al secției de propagai 
și agitație a C.C. al U.T.M.

★

In cursul zilei de miercuri 
întors în tară delegația de tir 
muncitori condusă de tov. Va 
Neagoe, secretar al Comiteti 
Orășenesc U.T.M. București, c 
la invitația Uniunii Tinereți 
Popular din R P.F. Iugoslavia 
vizitat orașul Belgrad.
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