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Munca bine făcută nu-ți 
poate oferi declt satisfacții. 
Așa șl utemlștil Dezlderiu 
Abrai și Ioan Mustea de la 
fabrica „Ioslf Rangheț“ din 
Arad se simt 
cînd controlorul 
Tiberiu Nagy, a 

strungul realizat de 
doi: VERIFICAT.
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Duminică 16 martie 1958

Săptămîna Mondială
A TINERETULUI

21 — 28 martie 1958

Biroul Comitetului Central al U.T.M. a stabilit 
programul și acțiunile ce vor fi organizate cu pri
lejul Săptămînii Mondiale a Tineretului.

Săpt&mina Mondială a Tineretului se va desfă
șura sub semnul mobilizării întregului tineret la 
lupta poporului nostru muncitor pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, pentru ridicarea produc
ției și productivității muncii, reducerea prețului de 
cost, pentru realizarea de noi economii, pentru 
întărirea și dezvoltarea sectorului socialist al 
agriculturii și obținerea de recolte bogate, pentru 
dezvoltarea activității educative, culturale și spor
tive.

Săptămîna Mondială a Tineretului va fi un pri
lej de dezvoltare continuă a prieteniei cu tineretul 
țărilor socialiste în frunte cu gloriosul tineret 
sovietic, pentru dezvoltarea sentimentului interna
ționalismului proletar, pentru solidaritate cu tine
retul din toate țările, luptător activ pentru pace, 
împotriva ațîțătorilor la război.

In fiecare zi din Săptămîna Mondială a Tinere
tului vor fi organizate diferite acțiuni :

Ziua de 21 martie — va fi ziua deschiderii Săp
tăminii Mondiale a Tineretului.

Ziua de 22 martie — va fi dedicată luptei tine
retului pentru pace, pentru interzicerea armelor 
termo-nucleare, luptei F.M.T.D.-ului pentru apăra
rea păcii și viitorului fericit ai tinerei generații.

Ziua de 23 martie — va fi dedicată muncii vo
luntare a tineretului.

In această zi tinerii vor participa la muncă pe 
șantierele locale, la acțiunile de curățire și înfru
musețare a orașelor și satelor, a întreprinderilor

O ocupație tinerească.
In cercul de radio-amatori 

ai A.V.S.A.P. Timișoara ti
nerii petrec multe ceasuri 
plăcute și folositoare.

șl Instituțiilor, la plantarea de pomi șl puleți, la 
amenajarea de terenuri și baze sportive, repara
rea podurilor și drumurilor, etc.

Ziua de 24 martie — va fi dedicată prieteniei 
și unității de nezdruncinat cu tineretul țărilor la
gărului socialist în frunte cu gloriosul tineret 
leninist al U.R.S.S.

In această zi se vor organiza întîlniri cu ccm- 
somoiiștii și tinerii din țările socialiste care se 
găsesc I» noi în țară, cu tineri care au studiat 
în U.R.S.S. și în țările de democrație populară, 
cu participanții la Festivalul de la Moscova.

Ziua de 25 martie — va fi dedicată solidarității 
cu tineretul din colonii și țările dependente.

In ziua aceasta se vor face cunoscut pe larg 
tineretului rezoluțiile Comitetului Executiv F.M.T.D. 
din 12—16 februarie, în legătură cu lupta tinere
tului din colonii pentru independența națională, 
pentru pace și o viață mai bună.

Ziua de 26 martie — va fi dedicată tinerelor 
fete ; se vor organiza reuniuni, clăci, intîfnlrl cu 
fruntașe ale mișcării de femei din țara noastră, 
serate și alte acțiuni închinate tinerelor fete.

Ziua de 27 martie — va fi dedicată popularizării 
științei și tehnicii în rîndurile tineretului.

In această zi se vor organiza adunări afe 
cercurilor științifice studențești, decernări ale in
signei de „Prieten al cărții“, întîlniri cu scriitori, 
compozitori, oameni de știință. De asemenea în 
această zi se va analiza munca brigăzilor și 
posturilor U.T.M.-iste de control, se vor organiza 
întîlniri cu muncitorii fruntași, schimburi de expe
riență, cit și diferite conferințe pe teme științifice 

și tehnice.
In ziua de 28 martie — ziua 

închiderii Săptămînii Mondiale a 
Tineretului se vor organiza dife
rite manifestații cultural-arfistice 
și sportive pentru tineri.

In cadrul Săptămînii Mondiale 
a Tineretului, tinerii din întreaga 
țară vor demonstra încă odată cu 
prilejul Săptămînii Mondiale a 
Tineretului dragostea lor pentru 
patrie, devotamentul lor pentru 
cauza construirii socialismului în 
Republica Populară Romînă, pen
tru prietenie între popoare și pa
ce în întreaga lume.

CEL DE AL ZECELEA
TIP DE MOBILA

Din anul 1949, cînd a început 
producția la marea fabrică de 
mobilă „Simo Geza“ din Tg. 
Mureș și pînă acum. muncitorii 
acestei întreprinderi au executat 
peste 230.000 garnituri de mobilă 
populară.

In prezent aici se lucrează la 
cel de-al zecelea tip de mobilă. 
Noua garnitură, care va fi pusă 
în vînzare în cursul acestei luni, 
este superioară celorlalte tipuri 
de mobilă, atît ca execuție cit și 
ca aspect.

PLANUL

DIMOS RENDIS

SE JOACĂ
UN COPIL
Se joacă un copil pe stradă,
se joacă un copil,
se joacă cu o trestie — 
spune că nu-i trestie 
spune că-i tractorul, 
se joacă un copil.
— Ei 1 voi cu mașinile 
mai cu grijă:
se joacă un copil pe stradă,
se joacă un copil, 
se joacă cu o trestie 
spune că nu-i trestie 
nici tractor 
spune că-i Pegasul
— Ei! voi cu căruțele 
mai cu grijă:
se joacă un copil pe stradă, 
se joacă cu o trestie — 
spune că nu-i trestie, sau 

tractorul
nici Pegasul nu-i 
spune că-i schela —
— Ei 1 voi cu Hidrogenul 
se joacă un copil pe stradă, 
se joacă un copil 
noi 
să-i 
să-i 
să-i 
să-i
Se joacă un

vom sta 
apărăm 
apărăm 
apărăm 
apărăm

răscruce 
trestia 
tractorul 
Pegasul 
schela... 
copil pe stradă.POSIBILITĂȚI LARGI

SLAB VALORIFICATE
Constituția noastră consfin

țește cu litere de aur dreptul la 
învățătură. Invățămîntul seral 
este o dovadă grăitoare a grijii 
pe care o poartă statul ridicării 
nivelului de cultură generală al 
celor ce muncesc. In acest scop 
au fost create școli serale pentru 
tineretul muncitoresc și sătesc, 
la care se pot înscrie oameni ai 
muncii de la orașe și sate care 
doresc să-și continue studiile fără 
scoaterea lor din producție și fără 
întreruperea muncilor agricole. 
La rîndul lor, întreprinderile pe 
lingă care se organizează școli 
serale pentru tineret sint obligate 
să asigure acestora local, mobi
lier, combustibil, precum și să le 
acopere cheltuielile administrativ- 
gospodărești. Totodată ele au sar
cina de a crea muncitorilor-elevi 
condițiile, necesare pentru frec
ventarea regulată a cursurilor și 
pentru prezentarea la examene.

Sînt numeroase întreprinderile 
ai căror conducători și-au pus la 
inimă sprijinirea dorinței tineri
lor de a-și complecta studiile. A- 
cești conducători își dau seama 
că îmbogățindu-și continuu cu
noștințele, tinerii nu numai că 
prind gustul de a studia, de a se 
perfecționa, dar dispun 
bilități mult mai largi 
organiza munca, de a 
cu idei și soluții noi la 
productivității muncii, 
lărgi orizontul intelectual, de a 
se transforma în muncitori de tip 
nou, așa cum cere societatea so
cialistă.

De bună seamă nu este deloc 
ușor — de pildă — să reparti
zezi tinerii care urmează liceul 
seral într-un singur schimb, pen
tru a le asigura participarea la

cursuri. Acest lucru este cu atît 
mai greu cu cit în unele ramuri 
de producție tineretul formează 
majoritatea muncitorilor. Dar 
dacă există bunăvoință și iniția
tivă, se poate găsi o rezolvare.

Am fost deunăzi la uzinele „23 
August“ dîn Capitală. Aici există 
înțelegere și chiar interes din 
partea conducerii uzinei pentru a 
crea condiții cît mai bune tineri
lor muncitori care vor să învețe. 
Localul școlii, construit în ulti-
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Tinerii muncitori 

la liceul seral

de pesi- 
dc a-și 

contribui 
ridicarea 
de a-și

mii ani cu mijloace interne, este 
bine întreținut. In fiecare an 
școala este înzestrată cu apara
tura necesară laboratoarelor, mo
bilier, material didactic etc. Chiar 
și în ceea ce privește asigurarea 
frecvenței aici s-a găsit o soluție. 
Deși sînt peste două sute de ti
neri înscriși la liceul seral, o 
parte din ei lucrează numai în- 
tr-un singur schimb. Acolo unde 
n-a fost posibil acest lucru s-au 
creat, în colaborare cu conduce
rea școlii, clase care funcționează 
și ele în schimburi. Așa s-a a- 
juns ca la școala medie „23 Au
gust“ frecvența la cursuri să fie 
de circa 85 la sută.

Organizația de partid a dat și 
ea îndrumări în vederea combate, 
rii supraîncărcării elevilor cu alte 
sarcini.

Inițiativa de la uzinele „23 Au
gust“ de a organiza clase pe

schimburi, îmbină în mod armo
nios necesitățile producției cu 
dorința tinerilor de a învăța. De 
aceea ar fi bine ca ea să fie îm
brățișată și în alte întreprinderi 
unde problema repartizării mun
citorilor pe schimburi este încă 
nerezolvată.

De pildă, la întreprinderea „13 
Decembrie“ și cooperativa „Di- 
namo“ din Timișoara, unii tineri 
au fost nevoiți să părăsească 
școala deoarece nu li s-au creat 
condiții să poată participa la 
cursuri.

Ar fi insă greșit să credem că 
odată cu luarea unor măsuri me
nite să asigure condiții pentru 
învățătură, conducerile între
prinderilor și organizațiile U.T.M. 
s-au achitat pe deplin de orice 
obligație în legătură cu munci- 
torii-elevi. Nu trebuie să uităm că 
unii care au întrerupt cițiva ani 
contactul cu școala, se descurcă 
la început mai greu în ale învă
țăturii. Acești tineri simt nevoia 
unui sprijin. Dar de unde-l pot 
ei do-bîndj dacă nu de la condu
cerea întreprinderii, dacă nu de 
la organizația lor de U.T.M. ?

Școlile își fac într-o oarecare 
măsură datoria, trimițînd intre, 
prinderilor adrese în care arată 

unii elevi obțin note slabe, iar 
C. BANCILA
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U. T. C. din R. P. Ungara

Ajutor de nădejde
AL PARTIDULUI

Pentru a face cunoscut tinere tulul nostru aspecte mai impor
tante din activitatea Uniunii Tineretului Comunist din R.P. Ungară, 
unele din realizările acestei organizații, precum și ceea ce își pro
pune să întreprindă ea in acest an, tovarășul Emil Soran a soli
citat în numele .............................“ ‘
CHARD, secretar al

„Scînteii tineretului“, tovarășului NAGHY Rl- 
C.C. al U.T.C., următorul interviu:

ÎNTREBARE: CE 
TE S-AU OBȚINUT 
VITATEA ORGANIZAȚIEI DU
PĂ PRIMA CONFERINȚA PE 
ȚARA ?

RĂSPUNS : In perioada primei 
conferințe pe țară, Uniunea noas
tră de tineret număra 170.000 de 
membri. Numărul uteciștilor întrece 
astăzi cifra de 230.000, iar numă
rul organizațiilor este de peste 
7.500.

In răstimpul care a trecut de 
la prima conferință pe țară, or
ganizațiile noastre s-au dezvoltat 
nu numai numeric dar și din 
punct de vedere al activității. Ac
tivitatea lor a devenit mai pro
fundă din punct de vedere poli
tic, mai interesantă, mai multila
terală. Conducătorii organizațiilor 
se ocupă intens de mobilizarea ti
nerilor pentru îndeplinirea sarcini
lor economice și de studiu. In în- 
vățămîntul politic sînt atrași me
reu mai mulți tineri și atenția lor 
se îndreaptă și spre organizarea 
timpului liber al tineretului.

In anul 1958, organizațiile 
U.T.C. au un plan bogat cultural 
și sportiv. In cele 3 luni și jumă
tate cît a trecut de Ia conferință, 
Uniunea Tineretului Comunist a 
continuat să se întărească. Crește 
mereu numărul tinerilor care în
drăgesc organizația.

ÎNTREBARE : CE MUNCA DE 
EDUCAȚIE POLITICA S-A DES
FĂȘURAT IN CADRUL U.T.C. ? 
CE FORME NOI S-AU INTRO
DUS ?

REZULTA- 
IN ACTI-

RĂSPUNS : Ne străduim ca 
prin activitatea de educație 
politică să dăm răspuns la 
problemele actuale ale tineri
lor, să le sprijinim orientarea și 
totodată să ne îngrijim în mod 
organizat de instruirea lor politi
că. La alegerile formelor de edu
care politică am preferat ca dife
ritele probleme politice să fie ex
puse cît mai simplu, dînd toto
dată posibilitatea tinerilor să pri
mească răspuns la problemele ne
lămurite. La noi se bucură de o 
’argă răspîndire următoarele for
no ale muncii de educație politi
că : universitățile populare de ti
neret, unde tinerii sînt instruiți

CONFERINȚE 
cu prilejul aniversării 
zilei de naștere a lui 

V. I. LENIN
Cu prilejul celei de-a 88-a ani

versări a nașterii lui V. I. Le
nin. Muzeul V. I. Lenin — I.V. 
Stalin, în colaborare cu Casa 
Prieteniei Romîno-Sovietice, orga
nizează următorul ciclu de con
ferințe :

V. I. Lenin despre inevitabili
tatea pleirii capitalismului și a 
victoriei socialismului — 18 mar
tie, ora 18. V. I. Lenin despre 
necesitatea istorică a dictaturii 
proletariatului în perioada de tre
cere de la capitalism la socialism 
— 25 martie, ora 18. V. I. Lenin 
despre rolul conducător al parti
dului marxist-leninist în lupta 
pentru socialism — 1 aprilie, ora 
18. V. I. Lenin despre principiul 
internaționalismului proletar — 
8 aprilie, ora 18. V. I. Lenin des
pre partinitatea în literatură și 
artă — 15 aprilie, ora 18. V. 1. 
Lenin despre coexistența pașnică 
a statelor cu diferite sisteme so
ciale — 18 aprilie, ora 18.

Conferințele vor avea loc în 
sala de spectacole a Muzeului 
V. I. Lenin — I. V. Stalin, șo
seaua Kiseleff nr. 3, și vor fi ur
mate de filme artistice.

Intrarea liberă.

dfe dezvoltare a agriculturii 
în regiunea Constanja

$1 CONTRIBUȚIA TINERETULUI
La Constanța s-a dat publicită

ții în ziua de 13 martie 1958 pri
ma parte a planului trienal de 
dezvoltare a agriculturii, al comi
tetului regional de partid și al 
sfatului popular regional. In acești 
nouă ani care s-au scurs de la ple
nara Comitetului Central al P.M.R. 
din 3-5 martie 1949, masele 
largi de țărani muncitori din re
giune au pornit cu entuziasm pe 
calea indicată de partid, înfăptu
ind colectivizarea agriculturii — 
condiție esențială pentru ridicarea 
producției vegetale și animale, a 
bunăstării țărănimii și în general 
a ridicării economiei naționale.

Sarcina centrală a întregii acti
vități din agricultura regiunii Con
stanța este acum întărirea econo
mică a G.A.C.-urilor. Pe baza ex
perienței dobindite pînă acum, pe 
baza unui studiu minuțios, s-a 
trecut la întocmirea planului trie
nal de dezvoltare a agriculturii 
regiunii Constanța. Planul, discu
tat și aprobat în plenara lărgită 
a comitetului regional de partid, 
prevede în primul rînd creșterea 
simțitoare a gradului de mecani
zare a agriculturii. De pildă, me
canizarea lucrărilor de bază ale 
solului, semănatul păioaselor de 
toamnă, semănatul și prășitul po
rumbului, vor ajunge în 1960 la 
90 %. Recoltarea păioaselor și a 
porumbului ya fi mecanizată în

proporție de 85 și respectiv 45 %. 
Productivitatea muncii în S.M.T. 
va marca în 1960 o creștere cu 
40 % față de cea a anului 1955.

Ținîndu-se scamă de condițiile 
naturale, de climă și sol, în re
giunea Constanța se va pune un 
accent deosebit pe dezvoltarea 
producției cerealiere, grîu și po
rumb, asigurindu-se totodată ne
voile de furaje necesare animale
lor, în raport cu creșterea numă
rului lor.

Suprafața cultivată cu grîu în 
regiunea Constanța va ajunge în 
1960 la 250.000 ha. cu o produc
ție medie de 1.450 kg. la hec
tar, iar suprafață cultivată cu po
rumb la 300.000 ha. cu o 
producție medie de 2.200 kg. la

hectar. Creșterea serioasă a gradu
lui de mecanizare a lucrărilor, cre
area unui asolament raționai și a- 
Îdicarea po scară largă a metode- 
or agrotehnice înaintate, va face 
ca în 1960 producția medie de 
grîu să depășească cu 55 % media 
ultimilor 7 ani, iar producția me
die do porumb in această perioadă 
va depăși cu 37 Ia sută media 
realizată în 1955.

In 1960, gospodăriile agricole 
colective vor valorifica pe calea 
contractărilor și achizițiilor 60.000 
tone grîu, 45.000 tone porumb, 
și 12.000 tone floarea soarelui.

In vederea dezvoltării multila
terale a G.A.C. și G.A.S., pentru 
folosirea rațională a terenurilor 
slab productivo pentru culturile de

o n o o §

e In 1960, producția medie de grîu va depăși
cu 55 la sută media ultimilor 7 ani. © 10.509 va-
goane de grîu și porumb vor valorifica G.A.C.-u- 
rile prin organizațiile comerciale ale statului în 
1960. O Tineretul va lua în patronaj toate loturile
semincere ale G.A.C. și G.A.S. e Prin munca tine
retului vor fi redate agriculturii 15.650 ha teren.
c Insilozarea nutrețurilor va deveni sarcina ex
clusivă a organizațiilor U.T.M.

prin cicluri de conferințe politice 
și științifioe; serile de întrebări 
și răspunsuri în cadrul cărora cei 
interesați primesc din partea spe
cialiștilor — conducători econo
mici, tehnici, activiști de stat și 
obștești — răspunsurile la diferite 
întrebări ; consultații, în cadrul 
cărora se poartă discuții libere cu 
conducătorii de tineret, cu acti
viștii, asupra unor probleme de 
muncă ale U.T.C.

Conferințele de îmbogățire a cu
noștințelor au drept scop să dea 
răspuns unor probleme care au 
stîmit mare interes, ca de pildă 
structura sputnicilor sau a spărgă
torului de gheață atomic etc.
ÎNTREBARE: CUM PARTICIPA 

TINERETUL LA MUNCA DE 
CONSTRUCȚIE ECONOMICA ? 
CE MARI ACȚIUNI OBȘTEȘTI 
ÎNTREPRINDE U.T.C.?

RĂSPUNS: Intr-un timp scurt 
Uniunea noastră n-a împlinit încă

(Continuare în pag. 4-a)

Se construiesc
NOI FABRICI

în industria chimică
ORAȘUL STALIN (prin tele

fon). — In anul 1959, la combi
natul chimic nr. 1 vor intra in 
funcțiune trei noi fabrici chimi
ce : fabrica de fenol, fabrica de 
amoniac și fabrica de acid azotic. 
Lucrurile de construcție pe șantie
rele noilor fabrici se afli într-un 
stadiu înaintat.

La fabrica de fenol, de exemplu, 
au fost montate deja două tron
soane urmînd ca în curînd să fie 
montat cel de-al treilea tronson. 
La fabrica de amoniac se execută 
în prezent ultimele lucrări de fi
nisaj. Echipele de montori mon
tează acum compresoarele pentru 
sinteza amoniacului și cracarea ga
zului metan.

Sint în curs de instalare și uti
lajele necesare fabricării de acid 
azotic diluat.

cereale se va extinde sectorul vi- 
ti-pomicol. Pînă în 1960, suprafața 
cultivată cu viță de vie, va crește 
cu 4.648 hectare, iar cea pomicolă 
cu 6.000 hectare. Pentru asigura
rea aprovizionării cu legume și 
zarzavaturi a populației din cen
trele muncitorești și a oamenilor 
muncii veniți la odihnă, precum 
și a întregii populații, suprafața 
cultivată cu legume și cartofi va 
ajunge în 1960 la 17.500 hectare.

In domeniul creșterii efectivului 
do animale, planul trienal prevede 
ca în toate sectoarele agriculturii 
din regiune (G.A.C., G.A.S. și gos
podăriile individuale ale colecti
viștilor) în sectorul taurine să se 
ajungă in anul 1960 la 129.000 de 
capete (dintre care 74.000 vaci) 
1.500.000 capete oi, 3.050.000 pă
sări, iar numărul porcinelor să 
crească de la 108.753 cîte există 
acum, la 829.000.

In 1960 se va obține la suta de 
hectare o producție de 6.700 kg. 
carne (din care 4.600 carne de 
porc), 8.400 litri lapte de vacă, 
5.200 1. lapte de oaie, 500 kg lină 
și 12.000 ouă.

Planul trienal prevede de ase-
ȘERBU I.

Butilcuțo, mal ia-mi unul!... N-am să-l sparg...
I (Foto: DUMITRU F. DUMITRU)



Restaurarea
marelui zid
chinezesc

Un revolver, 
un telefon 
și... Tos ca

Aida, sclava egipteană, co
boară dintr-un „Ford" ultimul 
tip, Evglieni Oneghln își pe
trece vremea prin baruri, docto
rul Faust lucrează cu explozi
bil atomic...

Ce sînt și născocirile aces
tea, se va întreba cu nedume
rire, fiecare dintre dvs. Legi
timă întrebare, legitimă reac
ție la jignirea adusă iubitori- 
lor literaturii. Și totuși afirma
țiile făcute la început sînt foarte 
aproape de realitate șl foarte 
departe (din păcate) de fan
tezie.

Faptele vă dau posibilitatea 
să judecați: In orașul Cleve
land din America a avut loc 
premiera operei „Tosca". Pînă 
aici nimic straniu.

lnchipuițl-vă următoarea sce
nă : într-un birou ultra ele
gant, cu safe-uri ultra moderne 
(„cumpărați safe-uri de la fir
ma „Blak And Son", garantate 
împotriva oricărei guri de 
lup"), într-un birou cu lumină 
indirectă, Tosca aude printr-un 
dictafon cu comunicație directă 
(cele mai bune dictafoane le 
puteți găsi la firma „White 
And Son") tot interogatoriul la 
care este supus într-o celulă a 
Sing-Sing-ului iubitul ei.

Ducîndu-se la șeful poliției, 
eternul șerif din filmele cu 
cow-boy, îl omoară cu propriul 
său revolver („Casa „Smlth 
And Smith" și numai casa 
.Smlth And Smith, garantează

I 
s i

■
<Z „oihhh firt-u oubLLib, gur uulcu^u. 

eficacitatea fiecărei împușcă- 
p turi a revolverelor sale"). După 
U ce taie firele telefonului cu o 
K foarfecă simplă căreia nu i se 

face reclamă, se otrăvește cu 
Ș> cianură de potasiu, căreia ia- 
Ss răși nu i se face nici o recla- 
« mă.
« Aceasta este... „concepția re- 
» gl2orală" a noului spectacol 
g prezentat la Cleveland. Nu mai 

e mult pînă la „Fordul" din 
g Aida, barul din „Evgheni One- 
S ghin" și explozibilul atomic 
g din „Faust“..,
g A. STARK

Pentru expoziția 
de la Bruxelles

Vizitatorii expoziției universale 
de la Bruxelles vor avea prilejul 
să admire, în cadrul pavilionului 
sovietic, numeroase opere de artă 
populară de pe tot teritoriul 
U.R.S.S. Intre aceste obiecte 
prețioase vor fi și pipele și taba
cherele din fotografia noastră, 
lucrate special pentru această ex
poziție, de meșteșugari din Da- 
ghestan.

îi,»tei

Vreți să cunoașteți cîteva date 
din istoria construirii marelui pod 
de peste Dunăre de la Cernavodă 
peste care ați trecut cu siguranță 
de multe ori ? Așa cum se con
semnează într-o recentă lucrare a 
dr. ing. B. Iosub, publicată în 
Editura Tineretului, ing. Anghel 
Saligny, unul din cei mai buni in
gineri ai noștri a început proiec
tarea podului în ianuarie 1888 și 
l-a terminat un an mai tîrziu, 
după ce calculele au fost verifi 
cate de 7 ori. Lucrările începute 
în anul 1890 au durat 5 ani. 
înainte de a fi dat în exploatare 
a fost încercat cu un tren format 
din 15 vagoane din cele mai grele 
care au trecut cu o viteză

Pentru trecerea ambelor 
m. de pod depășindu-se 
existentă pentru trecerea unui fluviu.

Pentru ferirea fundațiilor picioarelor podului de săpăturile 
tului mare al apelor, ele t “ __ ___ ;; ' „„ IC „„„ „„„
dul apelor obișnuite. La construi rea fundațiilor s-au executat 43.000 
metri cubi săpături în chesoane. La construirea picioarelor podului 
s-au folosit peste 37.000 de metri cubi zidărie de piatră.

Podul de peste 
priu-zisă are 4 
140 metri și una 
distanța între 
metri, podul de 
fost considerat la construcția lui 
cel mai mare de pe continentul 
Europei. Cunoașteți

Dunărea pro- 
deschideri a cite 
de 190 metri. Cu 
picioare de 190 
la Cernavodă a

de vama
Io 3.400
metri 
altitudine10 ani fără răgaz, iarna ca și vara, 

înainte ca zidul să fie gata, 
cele din urmă, cea 
strucție a tuturor 
gata.

Zidit din piatră 
rele zid chinezesc 
medie de 6,5 metri și o lățime de 
6,4 metri. Experții zilelor noastre 
au calculat că pentru înălțarea zi
dului a fost nevoie de 88 milioane 
metri cubi 
oane metri 
s-ar porni 
construcție, 
planifice nu mai puțin de 600 mi
lioane zile de muncă pentru desă- 
vîrșirea sa, fără a mai ține seama 
de marile greutăți de transport și 
aprovizionare. Cu atît mai extraor
dinară apare realizarea acestui gi
gant acum 21 de veacuri.

Astăzi, marele zid chinezesc și-a 
pierdut de mult funcția strategică 
de altă dată și a devenit un adevă
rat monument istoric prin fața că
ruia se perindă în fiecare an zeci 
de mii de turiști din toate colțu
rile lumii. Pe crestele sale dantela 
te se întilnesc astăzi oameni din 
toate continentele, înmărmuriți în 
fața măreției acestui vestigiu mile
nar. Și pentru a 
monument istoric 
de suferit de pe 
și a timpului, 
R. P. Chineză au hotărît să efec- 
tuieze vaste lucrări de restaurare 
în toate punctele grav deteriorate. 
De fapt, este a doua oară că se 
lucrează la renovarea zidului, pri
ma restaurare datînd din a doua 
jumătate a secolului al IV-lea. Da
că între construcția inițială și 
prima 
tiv 6 
lucru 
mult,

fn
mai mare con- 
timpurilor fu

fi pămînl, ma- 
are o înălțime

de pămînt și 30 mili- 
cubi de piatră. Dacă 

astăzi la o asemenea 
inginerii ar trebui să

de 80
brațe ale fluviului s-au construit 4.088 
astfel lungimea cea mai mare de pod

curen-
Is-au . construit la peste 16 m. sub fun-

Noul teleferic, construit peste 
masivul Mont Blank, permite 
străbaterea Alpilor, din Franța 
in Italia sau invers, în numai 
90 minute. în drumul lor, că
lătorii trebuie să schimbe însă 
de șase ori cabina telefericului 
și trebuie să se oprească la un 
post de vamă așezat la 3.400 
metri altitudine. Este fără în
doială cel mai înalt punct de 
vamă din lume.

f • Africa este al doilea con-I 
I tinent ca întindere ? Africa are, 
I o suprafață de circa 30 mili-t 
f oane kilometri pătrați, aproape! 
1* de trei ori mai mare decît. 

suprafața Europei?

• Europa dispune la 1 km.ț 
fațadă maritimă de 300 km. pă-i 
trați teritoriu, pe cînd AfricuT 
dispune de 1.400 kilometri pă-1 
trați teritoriu la kilometru de 4 

, fațadă maritimă ? f
♦ • Cei mai înalți munți din!
î Africa sînt Kilimandjaro (5963. 
♦ m.) și Kenia (5193 m.)? |
f ® Nilul este ca lungime al$
T doilea fluviu din lume ? lzvo-i 
, rînd din lacul Victoria el stră-* 
:bate de la sud la nord o dis-, 

tanță de circa 6.500 km. și se | 
t varsă în Mediterană ?
J • Suprafața coloniilor en-I 
i gleze în Africa este de 8 mi-. 
Ț lioanc km. pătrați, iar numărul f 
I populației subjugate de 80 mi-1 
♦ lioane (mai mult de o treime ♦ 
Idin întreaga populație a con-t 

tinentului african)? !■

• Africa deține unul din ț 
cele mai importante locuri înj 
ce privește resursele mineralei 
ale lumii capitaliste? Iată nu-i 

Imai cîteva cifre : 40 la sută Ț
din rezervele mondiale cunos-l 
cute de minereu de mangan ; y 
40 la sută din producția mon-Ț 
dială de minereu de crom. 85 J 
la sută cobalt, 40 la sută ura- ♦ 
niu. 45 la sută aur, 99 la sutăT 
diamante? !

Se va lămuri anul acesta 
enigma „omului zăpezilor“? Filumenia“ ?

vinși de existența „omului zăpe
zii“. In cartea sa „Ascensiune pe 
Everest“, exploratorul John Hant 
vorbește despre un călugăr tibetan 
oare i-a povestit că pe vremuri 
exista un trib întreg de „ieti“, care 
fusese exterminat aproape în în
tregime înainte de a fi pus sub 
protecția guvernului tibetan.

In cursul anului 1954, o expedi
ție engleză în 
munții Himalaia 
s-a ocupat în 
mod special cu 
această proble
mă. La expediție 
au participat 4 
zoologi și antro
pologi care au 
reușit să desco
pere în mai mul
te rînduri urme 
omenești în ză
padă. Uneori, ur- 
mele erau proas
pete și expedi- 
ționarii au în
cercat să le ur
meze pentru a 
descoperi ființa 
necunoscută, dar 
n-au reușit ni
ciodată.

Savanții sînt încă sceptici dar se 
pare că ne aflăm, într-adevăr, în 
preajma soluționării acestui mister 
vechi de aproape 100 de ani. Ecoul 
stîrnit de recentele declarații ale 
cercetătorului sovietic Pronin, 
oare a văzut la 10 august 1957, 
într-o vale din Pamir, pe omul ză
pezilor, a fost uriaș. Savanții se 
pregătesc să dea acum un adevă
rat „asalt“ regiunilor în oare ar 
trăi enigmatica ființă primitivă. 
100 DE ANI DE CONTROVERSĂ

Povestea „omului zăpezilor" — 
sau „ieti“ cum îi spun locuitorii 
Himalaiei — începe în veacul tre
cut, cînd maiorul englez L. Wad- 
dell a descoperit pentru întîia 
oară niște urme misterioase în 
munții Tibetului, la o altitudine de 
5.180 metri. Dacă această primă 
relatare nu a avut un ecou prea 
puternic, telegrama colonelului Ch. 
Haward Beri, șeful unei expediții 
pe Everest, a stîrnit în schimb o 
vîlvă extraordinară în toată lu
mea. Colonelul afirma că însoți
torii băștinași ai expediției sale 
confirmaseră existența unui „om 
al zăpezilor", ale cărui urme le 
întîlnise adesea în drumul său.

Incepînd cu anul 1937, informa
țiile ou privire la 
existența urme
lor misterioase 
ale „omului ză
pezilor“ ■ se în
mulțesc, prove
nind de fiecare 
dată de la expe
diții științifice. 
Iată ce scria de 
pildă expedițio- 
narul japonez A. 
Tombotsi : „Am 
zărit la un mo

ment dat o for
mă care se gă
sea la vreo 2-300 
de metri de noi. 
Contururile sale 
erau exact cele 
ale unei ființe u- 
mane care um
blă în 
picioare, 
scurtă 
ciudata 

care nu purta nici un fel 
fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim dispăru. Examinînd

ssale am constatat că aveau o lun
gime de abia 15-17 cm. Nu există 
însă nici o îndoială că urmele a- 
parțineau unui biped“.

MĂRTURII LOCALE
Ca și băștinașii, călugării 

mînăstirile tibetane sînt și ei
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM ... ........... .

Gynt... Cu rolurile sînt ca o mă
mică față de ultimul copil. Pe el 
îl îngrijește mai mult... îl încon
joară cu toată atenția... Acum sînt 
mămica lui... Don Juan.

— Care este filmul 
voastră preferat ?

— Nu pot spune cu 
Poate „Danko Pișta“.

Cit privești cu ochii, peste mun
ții pierduți în nori și văile brăz
date de ape repezi, zidul nesfîrșit 
se întinde ca o dantelă răsfirată 
peste o hartă în relief. Nimeni nu 
a măsurat încă precis lungimea 
sa. Dacă ar fi să dai crezare hărții, 
ar fi vreo 2.700 km. Cînd privești 
însă ondulațiile peste toate acci
dentele reliefului, calculele indică 
vreo 4.800 km. Nici în ceea ce 
privește vechimea exactă a acestei 
uimitoare construcții nu există o 
siguranță absolută. Primele jaloa
ne ale zidului ar fi fost construite 
încă pe timpul dinastiei Ciu, acum 
vreo 2.500 de ani. Vreo două se
cole mai tîrziu. în anul 221 î.e.n., 
primul împărat al dinastiei Tsin 
care reușise să unifice țara, or
donă generalului Meng Tien să în
tărească zidurile existente și să le 
unească într-un șir continuu de-a 
lungul întregului hotar nordic. 
Peste 300.000 lucrători munciră

conserva acest 
care a avut mult 
urma războaielor 
autoritățile din

inițială 
restaurare — aproxima- 
veacuri — tehnica 

nu se schimbase 
astăzi se folosesc

de 
prea 
aici 

metodele cele mai perfecționate și
mecanizate. Străvechiul zid, neclin
tit de milenii, este astfel marto
rul unei lumi noi pe pămîntul po
porului chinez.

In clișeu : O imagine a mare
lui zid chinezesc.

de locomotivă
„Mecanic-robot

în U.R.S.S. a fost 
încercat recent un 
dispozitiv electronic 
care îndeplinește au
tomat toate funcțiu
nile mecanicului de 
locomotivă. Dispozi
tivul este de fapt un 
mic „creier electro
nic“ care reglează vi-

teza optimă pentru 
următorii 2—3 km. în 
funcție de încărcătu
ră, înclinația traseu
lui, frecarea cu aerul 
și viteza vîntului. în 
apropierea gărilor, 
dispozitivul acționea
ză frînele și oprește 
trenul exact la peron.

După un timp presta
bilit, dispozitivul por
nește din nou trenul, 
încercarea cu succes 
a noului „mecanic- 
robot“ a determinat 
intrarea sa în func
țiune pe mai multe 
linii principale.

două 
După 

vreme, 
ființă 

de veșt- 
urmele

O DESCOPE
RIRE IPOTE

TICA A .OMU
LUI ZĂPEZI

LOR".

ciorului fiind însă mult mal mare 
decît la om. Forma lor pare să 
îmbine caracteristicile omului și 
maimuței și seamănă în special 
cu urmele piciorului omului primi
tiv din epoca de piatră.

De o atenție cu totul deosebită 
s-au bucurat cele două piei de cap 
— scalpuri — oare ar fi aparținut 
unor oameni ai zăpezii și care au

au
Și 

tot 
lor 
loo 
co- 
sau

Un interviu cu Javor Pal... Ideea ml-a fost sugerata de o 
informație înserată în ziare: celebrul artist ungar s-a reîntors 
din S.U.A. întîmplarea mi-a întins o mînă de ajutor. în trei 
dimineți... Dar s-o luăm de la capăt.

PRIMA DIMINEAȚA: primă
vara se află în trecere prin Buda
pesta și în tovărășia ei poposim 
pe insula Margareta. Peștii aurii 
din grădina japoneză zburdă în 
pîrîiașul ce se strecoară pe sub 
sălciile despletite. Stadionul pio
nierilor, complex sportiv liliputan, 
zîmbește parcă mîngîiat părin
tește de soare. Faimoasa piață 
„Palatinus“ pare, totuși, puțin 
tristă: primăvara nu-i pentru ea 
decît un prolog.

Un „Ikarus“, șoferul, taxatoarea 
și... încă cineva. Sfatul primăvă
ratec de la capătul liniei de auto
buse mă face curios. Parcă cunosc 
pe bărbatul acela cu mustăcioara 
blondă și cu ochii ce-și trădează 
vioiciunea chiar și de sub ochelari.

Memoria trece un examen dificil. 
Mi-am luat inima în dinți :

— Sînteți cumva actorul Javor 
Pal?

Nu greșisem.
— Romîni ?
— Da...
Și Javor Pal fredonează un cîn- 

tec la modă în București acum 
vreo 12 ani... N-a uitat cuvintele 
romînești. Mulțumește pentru 
aplauze „la scenă deschisă“ și 
surîde obiectivelor fotografice.

înainte de despărțire: promi
siunea unui interviu.

A DOUA DIMINEAȚA: sala 
teatrului Bartok de pe Vaczi-Utca. 
Afișele își fac concurență pe pa
nouri. încerc să le descifrez, dar 
nu înțeleg mare lucru. Renunț. în-

țru în culise căutîndu-1 pe Javor 
Pal. îl găsesc pe scenă în costum 
de epocă. Un geamantan devine 
scaun iar un mic podium se tran
sformă în... banchetă. Privind cla
sicul carnet de însemnări al repor
terului, Javor Pal mărturisește :

•— Și eu am făcut gazetărie...
— Unde ?
— La „Aradi Hirlap“...
— Sînteți cumva din Arad ?
— Desigur. Am locuit pe strada

din 
con-

Am absolvjt conservatorul de artă 
dramatică în 1924...

— Adică...
— Văd că faci aluzii la vîrstă. 

Am 55 de ani.
Pe scenă se stîmise oarecare a- 

nimație. Se aranjează decorurile 
iar regizorul discută cu un grup 
de interpreți.

— Peste două zile avem pre
mieră... „Ultima dragoste a lui 
Don Juan“... O piesă franțu
zească, într-un singur act...

— Desigur, sînteți... Don Juan?
Un surîs îmi confirmă. Repeti

ția trebuie să înceapă. Deci, o 
nouă întîlnire în ziua următoare.

A TREIA DIMINEAȚA : o co
fetărie pe Vaczi-Utca. Liniște, e-

* Celebrul artist ungur s-a reîntors din
S.U.A. * Amintiri dintr-o carieră strălucită * 

Reîntîlnire cu Budapesta

Damianovici, la nr. 13, apoi pe 
strada Lipot.

— Cum
Existau în

— Nu...
tor pentru

ați ajuns pe scenă ? 
familie actori ?
M-am dus la conserva- 
că mi-a plăcut teatrul.

leganță și tradiționalele cafele 
negre. La o măsuță continuăm in
terviul.

— Care este rolul cel mai iu
bit ? Mă refer la teatru...

5— Aș putea răspunde: Peer

Multe dintre 
desorierile exis
tente despre „o- 
mul zăpezilor“ 
sînt de sigur de 
nației. Unele ‘ . . ..
stabilite însă cu precizie. Astfel, se 
pare că „omul zăpezilor" umblă 
deobicei în două picioare dar 
aleargă și în 4 picioare, mai ales 
atunci cînd trebuie să sară de pe 
o creastă pe alta. Urmele sale au 
dimensiuni diferite și apatțin pro
babil bărbaților, femeilor și copii
lor. Talia sa ar fi identică celei a 
unui adolescent sau chiar adult, 
iar corpul său este acoperit în în
tregime cu păr cenușiu-roșoat, cu 
excepția feții. „Omul zăpezilor“ lo
cuiește între limita superioară a 
pădurilor și regiunile zăpezilor 
veșnice și se hrănește cu rădăcini 
de plante, ierburi, Insecte și mici 
mamifere. Urmele proaspete au o 
lungime de 25-30 cm., lățimea pi-

domeniul imagi- 
lucruri au putut fi

dumnea-

precizie. 
In orice 

caz prefer teatrul. Filmul poate 
deveni artă, dar depinde de regi
zor...

— Totuși ați turnat multe 
filme...

— 78 filme în Ungaria și 24 în 
America, Italia și Germania...

— Ce părere aveți despre noua 
cinematografie maghiară ?

— A progresat mult. Important 
este să găsești drumul spre inima 
spectatorului, să știi să te adre
sezi și rațiunii și sufletului specta
torului. Publicul vrea să rîdă și 
să plîngă împreună cu eroii. Pu
blicul este însă dornic de cultură. 
Am constatat aceasta și în S.U.A. 
Dar filmele americane aduc pe 
ecran gangsteri, cowboy, conflic
tele se rezolvă ou pistoale. Pro-

fost descoperite de expediția din 
1954 într-o mînăstire din Hima
laia. Scalpurile se prezintă sub 
forma unor căciulite de piele în 
formă conică, înalte de 19 cm. și 
acoperite cu păr roșiatic. Fiind 
considerate obiecte sfinte de către 
călugării tibetani, expedițlortarii 
nu le-au putut lua cu ei.

Fotografia 1. Iată oum ar arăta 
după părerea unor savanți „omul 
zăpezilor“.

Fotografia 2.;
Urmele „omulut 
zăpezilor“ foto-, 
grafiate de ex
pediția Chipton 
în 1951.

Toată lumea știe ce este filate- 
lia, dar foarte puțini oameni 
auzit despre „Filumenie“. 
totuși, „filumeniștii“ sînt 
atît de pasionați de slăbiciunea 
ca și filateliștii. Numai că în 
să colecteze timbre poștale, ei 
lecționează cutii de chibrituri
mai precis etichetele de pe cutiile 
de chibrituri. Termenul de „filu
menie“ vine de la cuvîntul francez 
„allumette“, care înseamnă chi
brit. La ora actuală există zeci de 
mii de asemenea colecționari în 
toată lumea și au luat ființă chiar 
și cluburi de filumeniști. Una din
tre cele mai frumoase colecții din 
lume este cea a cetățenilor so
vietici B. Bekleșov și I. Stromov, 
care au reușit să strîngă 3.000 de 
cutii de chibrituri din numeroase 
țări.

Istoria filumeniei se identifică 
cu cea a chibriturilor, avînd o 
vechime de aproape 170 de ani. 
într-adevăr primele chibrituri au 
fost fabricate în anul 1790. în 
orașul suedez Juokoping există și 
un muzeu special — singurul din 
lume — care reconstituie întreaga 
evoluție a chibriturilor, prezenlînd 
totodată vizitatorilor o incursiune 
în trecutul îndepărtat al primelor 
mijloace primitive de aprindere. 
Cea mai veche „serie“ de cutii de 
chibrituri poartă denumirea de 
„Jugger“ și este foarte rară. Nu
mărul tuturor etichetelor de cutii 
tipărite pînă în prezent este u- 
riaș, ceea ce nu-i sperie însă pe fi
lumeniști. Și ar fi poate interesant 
de menționat că pentru strîngerea 
celor 3.000 cutii ale colecției lor, 
geograful B. Bekleșov și artistul 
I. Stromov au avut nevoie de...20 
de ani. De unde se vede că și în 
materie de filumenie răbdarea și 
perseverența constituie cheia suc
cesului...

filme 
este 
cali- 

destul

ducția de 
americane 
mare dar 
tatea este 
de slabă...

— Cît ați stat 
în America ?

— 11 ani și 
jumătate. M-am 
întors în patrie 
la 26 noiembrie 
1957.

— Ce v-a fă
cut să vă reîn- 
toarceți ?

— Dorul de patrie m-a ros ca 
un cancer...

— Cum ați regăsit Budapesta ?
— Ca pe un prieten drag despre 

care ți s-a spus într-una că este 
bolnav și că se află pe patul de 
moarte, dar pe care îl găsești mai 
sănătos ca oricînd, cu o inepui
zabilă poftă de viață...

— Proiecte de viitor ?
— în stagiunea viitoare mă voi 

reîntoarce probabil la Național. 
Și voi turna un film... Aș vrea să 
revăd Bucureștiul... Am acolo

mulți cunoscuți. Sînt emoționat 
că ura ce fusese sădită între po
poarele noastre a fost lichidată 
după ultima catastrofă mondială. 
Drumul pe care au pomit țările 
noastre este un drum bun al în
frățirii...

O privire pe ceas și am înțeles 
că Javor Pal trebuie să plece la 
repetiția generală. I-am urat suc
ces.

Budapesta, martie 1958.

EUGENIU OBREA



TINERII
în toate sectoarele de producție

ale gospodăriei colective
Gospodăria colectivă „Viață 

Nouă“ din comuna Poiana Mare, 
raionul Calafat. încă de acum 
cițiva ani și.a căpătat un renu
me demn de invidiat. Lucru fi
resc, deoarece de la primii pași 
a dovedit că se va putea numă
ră in scurt timp printre gospodă
riile colective milionare. Și a a- 
juns intr-adevăr milionară An 
de an ea a devenit și maj pu
ternică și mai bogată.

Un aport deosebit în munca 
depusă pentru atingerea acestui 
țel, l-au adus și tinerii pe care-i 
inrâlnești in număr mare nu nu
mai in brigăzile de cîmp. ci și 
in sectorul zootehnic, apicol etc. 
Ei au ajutat din plin să se dez
volte toate sectoarele de produc
ție ale gospodăriei. Poate că „se- 
cretu.“ constă in strânsa colabo
rare a comitetului organizației 
U.T.M. cu conducerea gospodăriei 
și corpul tehnic de specialiști 
agrozootehnicieni care an de an 
se străduiesc să valorifice expe
riența bună a anilor anteriori. In- 
teresindu-se îndeaproape atît de 
succesele gospodăriei cît și de 
greutățile întimpinate și cauzele 
lor, utemiștii dezbat cu regulari
tate aceste probleme în adunările 
ier generale.

In unele gospodării colective, 
tinerii se mulțumesc cu ce le 
„pică", devenind simpli execu- 
tanți ai sarcinilor ce li se trasea
ză do către conducerea gospodă
riei, fără a se strădui să găseas
că moduri creatoare de rezolvare 
a sarcinilor încredințate lor. Ti
nerii de aici au o atitudine crea
toare în muncă. Ei participă ac
tiv cu propuneri la întocmirea 
planurilor de producție anuale, își 
spun părerea despre măsurile 
preconizate, dacă corespund sau

nu nevoilor și posibilităților rea
le, cer să li se repartizeze sarcini 
concrete din planul economic al 
gospodăriei etc. Gospodăria a ob
ținut in 1957 o producție medie 
de 1450 kg grîu la hectar și 3200 
kg porumb boabe, cu toate că 
prin unele părți s-a abătut în ci- 
teva rânduri grindina. Cum a fost 
posibil acest lucru ni-] relatează 
tovarășa inginer Paula Cricitoiu:

— „Noi, specialiștii din gospo
dărie am studiat amănunțit pe 
teren toate proteinele de produc
ție ale gospodăriei. Asttel, am 
putut a.cătui încă de la inceput o 
documentație clară cu privire la 
caracterizarea solului, culturile 
semănate in ultimii 2—3 ani, lu
crările ce s-au executat, produc- 
ții.e ce s-au obținut. Apoi am luat 
in discuție cu conducerea gospo
dăriei și cu tineretul, posibilită- 
ți.e de ingrășare a soiului cu 
gunoi de grajd și îngrășăminte 
chimice, de irigare, de mecaniza
re a lucrărilor intr-o proporție 
mai mare, de introducere a aso.a- 
mentu'lui. Pe baza acestora am 
elaborat un plan de creștere a 
producției la hectar, de dezvol
tare a creșterii animalelor, păsă
rilor, albinelor etc.

Totodată, noi continuăm expe
riența pentru căutarea timpuiui 
optim de însămințare și selecțio
nare sau localizare a semințelor 
care dau cel mai bun randament. 
Chiar în primăvara aceasta am 
hotărât să însămînțăm pe lingă 
cele 300 ha cu porumb obișnuit, 
— de la care vom obține o re
coltă de 3250 kg boabe la ha 
și 20 de ha porumb dublu-hibrid, 
iie la care vom obține o produc
ție de cel puțin 8000 kg la ha. 
Toate loturile însămînțate cu so
iurile noi, vor fi îngrijite de ute-

0 scenă dm fum

Cronica filmului

Sputnik-ul li deasupra Bucureștiului
In dimineața zilei de 15 mar

tie la Observatorul Astronomic 
din Capitală cel de-al doiiea sa
telit artificial al parafatului a 
fost bine observat în decursul ce
lor doua treceri ale sale deasu
pra țării noastre.

La prima sa trecere, satelitul a 
fost observat timp de trei minu
te, în jurul orei 4,20 in mișcarea 
sa dinspre constelația Casiopeea 
spre constelația Lebăda. S-au ob
ținut trei poziții vizuale. La 
maximum de strălucire satelitul 
a fost observat ia prima sa tre
cere ca o stea de mărimea a 
doua.

La a doua trecere, el a fost

observat timp de trei minute ve
nind dinspre constelația Ursa 
Mare spre constelația Ophiucus. 
La maximum de strălucire el a 
fost văzut ca o stea de mărimea 
zero. S-au obținut trei poziții vi
zuale. După o comunicare pri
mită de La Moscova, cel de-al 
doilea satelit sovietic va putea fi 
observat din nou la a doua sa 
trecere deasupra țării noastre în 
ziua de 16 martie în jurul orei 
5.40 cu azimutul 61 grade (sud- 
vest) și înălțimea 61 grade dea
supra orizontului. Cu două minu
te mai tîrziu el va trece spre sud 
la înălțimea de 41 grade deasu
pra orizontului. (Agerpres)

miști, iar noi, tinerii ingineri șl 
tehnicieni agronomi, îi vom aju
ta ca sporul de recoltă să fie șl 
mai mare decit cel prevăzut“.

Cei ce trec pe aici, nu se poa
te să nu-și noteze faptul că pen
tru acest an, datorită căilor de 
creștere a producției de cereale 
arătate de inginera Paula Crici
toiu, colectiviștii au găsit noi po
sibilități de îmbinare a interese
lor lor cu cele generale ale sta
tului ; au contractat în acest an 
vînzarea către stat a patru va
goane de grâu, cinci vagoane de 
porumb, un vagon de floarea soa
relui «tc.

Datorită avantajelor oferite de 
contractele de vinzare a unor 
mari cantități de produse agri
col® către stat, colectiviștii au 
putut să ajungă incă de anul tre
cut la dezvoltarea înfloritoare a 
sectorului zootehnic. De la cîteva 
vite pipernicite și vlăguite, cîte 
au avut la începutul muncii in 
comun, colectiviștii au ajuns la 
473 de oi, 35 de scroafe, 11 vaci 
cu lapte și 400 de păsări. Creș
terea vitelor și . “ 
dus anul trecut colectiviștilor un 
venit bănesc de

„Dacă sectorul zootehnic aduce 
asemenea foloase de ce oare nu 
l-am dezvolta și mai mult ?“ — 
și-au zis colectiviștii. Și intr-ade
văr, au hotărât să sporească in 
acest an numărul oilor de la 473 
la peste 1000, al vacilor de la 
la 50 de capete, al păsărilor 
la 400 la 1000, iar al familiilor 
albine de la 68, cîte au astăzi, 
100. Firește că odată cu aceasta 
trebuie dezvoltată și baza fura
jeră. Pentru aceasta, utemiștii au 
cerut să li se încredințeze lor să 
se ocupe de cultivarea a 20 ha de 
porumb de siloz și 10 ha prin 
însămînțarea în miriște după re
coltarea orzului.

Firește că aceste succese nu 
au scăpat din vedere celorlalți 
țărani muncitori care anul trecut 
au obținut recolte evaluate abia 
la jumătate față de colectiviști, 
care vor deveni în curând multi
milionari. De aceea, nici nu-i de 
mirare că datorită tuturor celor 
văzute, de la secerișul griului de 
astă vară și pină astăzi au intrat 
in gospodărie incă un număr dc 
250 țărani muncitori. Agitatorul 
„realitate“ și-a spus incă odată 
cuvintul...

păsărilor le-a a-

peste 500.000 lei.

11 
de 
de 
la

I. TEOHARIDE 
corespondentul 

„Scinteli tineretului" 
pentru regiunea Craiova

TTPOSIBILITĂȚI LARGI
SLAB VALORIFICATE

(Urmare din pag. l-a)

săp- 
E 

necesară intervenția întreprinde
rii.

Acolo unde direcțiunile uzinelor 
urmăresc modul cum se pregă
tesc tinerii și-i ajută îndeaproape, 
rezultatele sînt evidente. La Ofi
ciul de Carotaj și Perforări din 
Ploești, responsabilul serviciului 
personal și invățămint participă 
periodic la ore. consultă cataloa
gele și pe diriginții claselor. Cu- 
noseîndu-se greutățile muncitori- 
lor-elevi, aceștia primesc sprijin 
din partea inginerilor și econo
miștilor de aici la obiectele mai 
grele.

Pe de altă parte, organizațiile 
U.T.M. au datoria să analizeze în 
adunări generale felul cum ute
miștii se pregătesc la învățătură 
și să ia măsuri de îndreptare. Un 
exemplu. Pentru ce lăcătușul ute- 
rnist Nae Ștefan de la uzinele ..1 
Mai“, sau Ecaterina Panaitescu 
de la cooperativa „Metalo-chi- 
mică“. sau Elena Gh. Pirvu de la 
institutul de proiectări rafinării — 
toți din Ploești, sînt expuși la 
corijențe, mediile lor de pînă a- 
cum fiind între 4 și 6 ?

Organizațiile U.T.M. n-au luat 
măsuri pentru a crea o opinie 
combativă față de acei tineri 
care, nepregătindu-se la școală, 
aduc prejudicii prestigiului între
gului colectiv. Comitetele U.T.M. 
nu le-a»i arătat acestor tineri că 
rezultatele mai slabe în produc
ție sint determinate printre alte
le și de lipsa de preocupare 
pentru ridicarea nivelului cuno
ștințelor de cultură generală. 
Exemplul acestora cît și atmos
fera creată în jurul lor nu-i sti
mulează și pe alți tineri să-și 
desăvîrșească invățămntul de 
cultură generală.

alții pur și simplu nu dau 
tămînj întregi pe la școală.

De ce alți tineri, ca Ion Osman, 
Ion Dănciulescu și Aurelia Pancă 
de la uzinele „1 Mai" — Ploești. 
profită de faptul că nu mai 
creaza în schimburile II și 
dar absentează regulat de 
școală ?

Comitetele U.T.M. nu și-au 
sit însă timp să analizeze activi
tatea școlară din Întreprinderile 
unde lucrează acești tineri. Cu 
toate că în întreprinderi există 
mulți tineri ingineri, economiști, 
tehnicieni bine pregătiți, care ar 
putea să le dea consultații elevi
lor sau să-i mediteze la materiile 
mai dificile, în general nu s-au 
luat măsuri în acest sens.

Ceva mai mult. O parte din 
muncitorii-elevi 
întreprinderi ploeștene, ca și 
alte locuri — locuiesc chiar 
cămine împreună cu ingineri 
tehnicieni tineri, absolvenți ai 
stitutelor, oameni care predau 
ferite discipline Ia școlile profe
sionale de ucenici și maiștri din 
cadrul uzinelor respective. Măcar 
aici comitetele U.T.M. ar fi tre
buit să ia măsuri de a se ame
naja o sală de lectură, în care 
tinerii să se poată pregăti nestin
gheriți și unde să fie chiar aju
tați, în timpul liber, de tovarășii 
lor.

Comitetele U.T.M. ar trebui să 
urmărească cum învață tinerii în 
cămin, cum își petrec ei timpul 
liber. Acolo unde sint posibilități 
ar fi bine să se organizeze grupe 
de invățămint pe camere.

Sint posibilități pentru ca ti
nerii muncitori să participe mai 
intens la cursuri și să fie bine 
pregătiți. E bine ca organizațiile 
U.T.M. să vină in fața conduce
rii uzinelor să ceară sprijin și

lu
ni.

la

de la aceste 
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Scara în spirală — PATRIA. 
MAXIM GORKI, ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE, 1 MAI. N. BAL- 
CESCU ; Verstele
PUBLICA, ELENA PAVEL ; Sere
nada mexicană — V. ALECSAN- 
DRI BUCUREȘTI ; Don Giovanni 
—MAGHERU, I. C. FRIMU ; Roza 
vînturilor — LUMINA : Ciulinii 
Bărăganului - VICTORIA, GH. 
DOJA, VOLGA ; Vtnătoarea tragi
că — CENTRAL ; Oaia cu cinci 
picioare — DOINA ; Crăiasa ză
pezii - TIMPURI NOI ; Flacăra 
stinsă - TINERETULUI, ALEX. 
SAHIA, LIBERTĂȚII ; Un pahar 
cu bere - GRIV1ȚA : IJzzte Mac 
Kay - VASILE ROAITA, 23 AU-

de foc — RE-

GUST; Ultima vrăjitoare - ALEX. 
POPOV ; Coordonate necunoscute 
- CULTURAL : Legenda din Po- 
lesla - UNIREA ; ILIE PINTILJB; 
Povestea primei iubiri 
VID: --•••- ‘
ARTA. MIORIȚA, OLGA BANCIC ; 
Dracul păcălit - FLACARA ; Art. 
420 - MUNCA, ALIANȚA ; Tigrii 
zburători - DONCA SIMO. POPU
LAR ; Vrăjitoarea — M. EMINES- 
CU ; Mîndrie - AUREL VLAICU ; 
Păianjenul de aur — DRUMUL 
SERII ; Inima cîntă - 16 FE
BRUARIE (Bd. 30 Decembrie 82) ; 
Till Buhogllndă - 30 DECEM
BRIE (cal. Ferentari 89) ; Ștren- 
gărița - BOLESLAW BIERUT.

C. DA-
Copilărie în Donbas —

să facă propuneri pentru rezolva
rea acestor probleme. In același 
timp ele au datoria să se preocu
pe ca posibilitățile create pentru 
ei să fie pe deplin folosite. 
Străduindu-se ca un număr cit 
mai mare de muncitori să aibă 
o pregătire teoretică corespunză
toare, ele vor stimula in mare 
măsură realizările din producție.

Sîmbătă duipă-amiază însărci
natul cu afaceri ad-taterim al 
Finlandei la București, Matti 
Pyykko, a oferit un cocktail cu 
prilejul vizitei pe care o face în 
țara noastră, la invitația Institu
tului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, dl. V. 
Kiparski, profesor de slavistică 
la Universitatea din Helsinki.

Au luat parte Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
academicienii lorgu Iordan, vi
cepreședinte al Academiei R.P. 
Romîne, Victor Eftimiu. Al. 
Graur, Gh. Oprescu, Emil Petro- 
vici și Al- Rosetti, Virgiliu Ma- 
noliu, secretar general al 
I.R.R.C.S.. Traiart Micu, șef de 
secție în Ministerul Afacerilor 
Externe, și Caius Fr-anțescu, șe
ful Protocolului Ministerului A- 
facerilor Externe, oameni de cul
tură, ziariști.

închiderea cursului 
pentru activiști 

sindicali din țâriSe 
Europei

Sîmbătă după-amiază a avut 
loc ia Casa d£ Cultură a Sindi
catelor din Capitală închiderea 
cursului pentru activiști sindicali 
din țările Europei, organizat de 
F. S. M. în colaborare cu 
U N.E.S.C.O.

La acest curs au participat re
prezentanți, ai sindicatelor din 
Austria, R'P. Bulgaria, R. Ceho
slovacă, Franța. Ita.ia, R.P.F. 
Iugoslavia. Luxemburg, Olanda, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S. și R.P. Romînă.

In prezidiul ședinței de închi
dere au luat loc tovarășii V. 
Berezin, secretar al F.S.M., An
ton Moisescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R-P- Romînă, N. Pascu, 
secretar al C.C.S., Jacqueline 
Levy, reprezentanta permanentă 
a F.S.M. ............. ............. .
membri ai conducerii cursului.

Tov. H. Niculescu. directorul 
cursului, a prezentat concluziile 
asupra desfășurării cursului pen
tru activiști sindicali din țările 
Europei.

In continuare partictpanții au 
ascultat mesajul adresat cursan- 
ți'.or din partea U.N.E.S.C.O. de 
dl. Paul Lengrand, șeful secției 
pentru educația adulților din ca
drul U.N.E.5 C.O.

A luat apoi cuvintul V. Bere
zin, secretar al F.S.M.

In încheierea ședinței s-a in
tonat „Internaționala“.

la U.N.E.S.C.O., și

Cititorul cărții lui Panait Istrati 
are în calitate de spectator al ope
rei cinematografice semnate de 
Louis Daquin un avantaj și un 
dezavantaj. Cunoaște resorturile 
intime ale personajelor care nu pot 
fi dezvăluite „în extenso“ pe ecran 
și le urmărește doar cinematogra
fic reacțiile. Intîmplările — expu
se sumar în confesiunea lirică a 
scriitorului romîn — nu-l surprind, 
dezvoltate dramatic în film. Dru
mul îi e cunoscut 
tru că nu avem 
de aface cu o 
acțiune palpitan
tă, surpriza ne- 
jucînd un rol im
portant, lipsa ei 
nu-l
gește... De ase
menea 
versiunea 
improvizarea u- 
nor fapte (moar- 
tea mamei lui 
petrece în film chiar la 
putui povestirii, în prezența băiatu
lui, Tudorița apare la conacul Du
ducăi și nu în satul din Vlașca, 
tatăl e sfîșiat de cîini și nu îm
pușcat ca „instigator“ etc.“). Dar, 
subjugat de patosul cărții, citito
rul îi iartă cu greu filmului ca
racterul oarecum static și lipsa 
lirismului, lirism care nu mai 
transpare de loc în fapte ci doar 
— izolat — în peisaj (legănatul 
romantic al trestiilor în lumina lu
nii, siluiete desprinse elegant pe 
fondul întunecat al cerului cu 
nori) sau în schițarea inițială a 
unor personaje (Duduca, „zănate- 
cui“ tată al lui Matache etc.). 
Minat de dorul de a cunoaște lu
mea, de-a înfrunta imensul Bără
gan, eroul lui Panait Istrati devine 
în film un copil mistuit exclusiv 
de mizerie, pornit de acasă numai 
din desnădejde (moartea mamei, 
foametea) și nu cu un plus de cu
riozitate, nebunie copilărească. De 
aceea și „marele pohod al ciuli- 
nilor“ apare minor în imagine 
fiind ridicat la înălțimea literaturii 
doar de inspirația muzicală a 
compozitorului Radu Palladi. Cum 
filmul însă, ca artă, nu se poate 
baza exclusiv pe plastică (altfel 
ar deveni doar o suită de tablouri 
în mișcare) imaginea sonoră e 
capabilă să sugereze singură chiar, 
halucinantul vîrtej care antrenea
ză ca un amok imaginația și fe
bra copiilor flăminzi de pe pusta 
Bărăganului — din acel neuitat 
1907. El depășește însă caracte
rul tragediei personale a familiei 
lui Matache, culminînd cu exodul 
țăranilor din satele răsculate, spre 
pădure. Aci, categoric, viziunea 
cinematografică e superioară un
ghiului limitat al cărții, lărgind 
perspectiva istorică, înălțînd tra-

dinainte și peri-

gedia unei familii la tragedia unui 
popor.

S-a vorbit — pe drept — de 
caracterul istoric al filmului reali
zat in colaborare cu cineaștii 
francezi. Eu aș vorbi mai degrabă 
de cadrul istoric în care se des
fășoară pe ecran povestea lui Ma
tache, a Tudoriței, a lui Tănase 
sau a țăranilor din „Trei Sate“. 
Plasarea răscoalei țărănești în 
timp, condiții, cauze, mi se pare 
profund veridică. Șt aceasta e mai 
important dectt însăși desfășurarea 
momentului răscoalei. Interesant, 
că în vreme ce expunerea de mo
tive a fost făoută într-un stil ge
neral, aproape documentar (vezi 
logica gradației, strictețea argu
mentărilor) declanșarea actului de 
revoltă e realizată prin imagini in
dividuale, reacții separate ale ță
ranilor ajunși în conacul boieresc

Fragmentarea acțiunii colective 
— care a făcut pe mulți să se de
clare nemulțumiți de secvența re
voltei — își are justificarea ei 
istorică. Nu furia oarbă a unei 
gloate de înfometați a declanșat 
momentul ’907, ci obida mocnită 
conștient, din dureri lente, perso
nale, dar atît de asemănătoare. în 
fond, a semi-iobagilor din Romî- 
nia de acum jumătate de secol. 
S-ar fi așteptat de la film un act 
mai spectaculos, dramatic prin vio
lență. Uităm însă că nu e vorba 
de răscoala lui Horia sau războiul 
țărănesc german, din plin ev-me- 
diu, ci de revolta conștientă, în
țeleasă (deși nu organizată, di
rijată) de mentalitatea de țăran 
modern, influențat de mișcarea

unei autentice interiorizări aparți- 
rund Anei Vlădescu în scena po 
nimbului, otnd își înghite amar, 
în tăcere, durerea, sau interpre
tarea rolului Stanei, sobră, reți
nută). Țărancele-mame (cea a lui 
Matache, a Tudoriței a lui Tănase). 
sînt nefericit alese, slab machiate 
și rău servite dramaturgie. (Fru
moasa Maria Tănase e silită să-și 
consume talentul într-un bocet ne 
la locul lui în film, producând pu
blicului reacția inversă sentimen
tului dramatic scontat). Nici ta
lentul tînărului Florin Piersic nu 
și-a găsit justificarea pe ecran.

Meritul regiei mi se pare pre
zent mai mult pe plan dramatic- 
literar, decit pe plan interpreta
tiv. Cine e de acord cu faptul că 
Panait Istrati — cel puțin în acea
stă operă — e necinematografic, 
că stilul „Ciulinilor“ e sec, de re
portaj neprelucrat literar uneori 
(ca in relatările sumare ale mar
ții mamei lui Matache, al Tudo
riței) va descoperi calități evidente 
filmului. Au trebuit închegate dra
matic momente lirice 
nu e ușor.

Superior povestirii 
ecran chipul tragic
gfirșește tatăl lui Matache. Nu-i lo
gic, executat ca „instigator“ la 
răscoală pentru faptul că fluiera o 
melodie unde era vorba de o „mă
măligă cit nuca“, ci sfîșiat de cii-

La tenis de masă
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Matache
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In Tîrgu Mureș 
înfruntă finalisti -! 
Spartachiadeî

TG. MUREȘ (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). Finaliștii Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului 
la tenis de masă și-au dat întil- 
nire la Tg. Mureș. De două zile 
ei iși dispută întîietatca în cadrul 
celor 5 probe: simplu bărbați, 
simplu femei, dublu bărbați, dublu 
femei și dublu mixt. S-ar cuveni 
cred să vă prezentăm pe cei ce se 
iniruntă. Sînt 64 de concurențt 
foarte tineri, băieți și fete. Băie
ții, in special, nu depășesc în 
medie virsta de 14—15 ani. Acest 
amănunt mi se pare semnificativ 
pentru viitoarea gardă a tenisu
lui de masă romînesc. Cu atît 
mai îmbucurător, cu cît pregăti
rea fizică și, în deosebi, cea teh
nică, satisface cu prisosință.

Fetele depășesc media vîrstel 
băieților și pe deasupra dovedesc 
o pregătire în parte nesatisfăcă
toare. Sînt aprecieri pe care mi 
le-au oferit primele întreceri.

ORGANIZATORII

BAIMOANIIII
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se 
înce-

muncitorească. Incompatibilitatea 
stării de semi-iobăgie a țăranului 
romîn de la începutul secolului 
XX cu înțelegerea matură a lucru
rilor, i-a făcut pe unii să considere 
retorice multe din replicile cărții 
lui Istrati, ca „Asta-i soarta noastră, 
Matache... Te duci la măritiș ca 
și la groapă, iubind într-una“.

I-a făcut pe mulți să zîmbească 
atunci cind au auzit în film pe ță
ranii cu aspect primitiv „fdoso- 
fînd“ despre viață și anomaliile 
ei. Și în mod greșit s-a dat vina 
pe retorismul dialogului. Eu aș în
vinui numai rostirea lui, căci esen
ța mi se pare justă ca plasare, 
condiție istorică.

Dacă regizorul francez a intuit 
această tragică anomalie a vieții 
de odinioară a țăranului 
min, atunci a 
decit aspectul 
porului nostru, 
măsură meritul 
a fost ajutat 
scriitorul romîn 
noștri (Al. Struțeanu, Radu 
Beligan), in orice caz este — după 
părerea mea — o valoare auten
tică a operei. Căci nu 
der majoră probă de auten
ticitate peisajul romînesc descope
rit cu un ochi sensibil de opera
torii francezi, nici pitorescul 
straielor uzate sau trăsăturile mun
cite ale chipurilor de țărani, ci 
tocmai această stranie calamitate 
istorică, nepotrivirea între condi
ția aproape animalică de existență 
a dăcașului nostru și gîndirea lui 
vie, pătrunzătoare, violentă chiar. 
Rămîne reproșul central „țeatralis- 
mul intonației și — de foarte mul
te ori — al interpretării (Tudori- 
ța, mama ei, tatăl lui Matache 
etc.). S-a obiectat și lipsa tăcerii, 
a subtextului. E adevărat. Filmul 
se dezvăluie prea ostentativ, sen
timentele sînt rar sugerate, ci mai 
ades zgomotos etalate (cu excepția

ro-

înțeles mai mult 
pitoresc al po- 
Nu știu în 
ii aparține 
substanțial de 
și colaboratorii 

Struțeanu, ~

ce 
sau

consi-

(Urmare din pag. l-a)

menea importante măsuri în legă
tură cu ridicarea economiei deltei 
dunărene, a nivelului material și 
cultural al locuitorilor de aici. Sînt 
prevăzute măsuri care vor face ca 
în următorii 3 ani economia din 
regiunea deltei, în prezent nefo
losită în întregime, să se ridice la 
nivelul economiei întregii regiuni 
Constanța.

★
La 14 martie, plenara lărgită a 

comitetului regional U.T.M., a luat 
în discuție planul trienal de dez
voltare a agriculturii stabilind ac
țiuni și măsuri concrete prin care 
organizațiile U.T.M., întreg tine
retul din regiunea Constanța, își 
vor aduce aportul la îndeplinirea 
planului. Planul de măsuri pre
zentat de comitetul regional 
U.T.M. și aprobat de plenară, pre
vede importante măsuri pentru în
tărirea generală a muncii organi
zațiilor U.T.M. din G.A.C.-uri, îm
bunătățirea conținutului muncii de 
educație politică și colectivistă a 
tineretului.

Plenara a discutat și propune 
utemiștilor mecanizatori din în
treaga, regiune ca sarcina trasată 
de planul trienal de a se ridica 
productivitatea pe tractor conven
țional de la 285 ha. arături nor
male la 400 ha., să fie realizată 
chiar din primul an.

O acțiune deosebit de impor
tantă pe care o vor întreprinde or
ganizațiile U.T.M. este căratul în
grășămintelor naturale pe ogoare. 
In 1958 vor fi cărate la cîmp și 
băgate sub brazdă 250.000 tone 
gunoi de grajd, iar în 1959, 
345.000 tone. Loturile semincere 
din G.A.C. și G.A.S. vor fi luate 
în patronaj de către tineret. In 
total pe regiune suprafața loturi
lor semincere luate în patronaj de 
către tineret, va fi de 4.600 ha.

Pentru a veni în ajutorul unități
lor socialiste de stat la prășitul și 
recoltatul porumbului, vor funcțio
na anual 15 tabere de tineret cu 
durata de 10-15 zile, în care vor fi 
mobilizați 4.000 de tineri, iar 
15.000 de tineri vor lucra cîte o 
zi-două la prășitul și recoltatul po
rumbului. In legătură cu prevede
rile planului pentru strângerea în
tregii recolte de grâu, pentru a 
nu se pierde nici un spic de grâu,

O acțiune deosebit de importan
tă pe care își propune să o înfăp
tuiască tineretul din regiunea Con
stanța este în legătură cu recupe
rarea a 15.650 de hectare teren 
pentru agricultură prin îndiguirile 
care se vor face în Balta Borcei, la 
Luciu, Giurgeni, Dăeni, Cîrliciu, 
Mahmudia și Oltina. Aici vor lua 
ființă chiaT din lunile următoare 
șantiere de muncă voluntară ale 
tineretului pentru îndiguiri, re-

PLANUL TRIENALde dezvoltare a agriculturiiîn regiunea Constanța$1 CONTRIBUȚIA
T I NERETULUI

regional își propune săcomitetul _ 
intensifice acțiunea strîngerii spi
celor. 4n 1960, comitetul regional 
își propune să ajungă să strângă 
30 de vagoane de boabe de grâu 
din spice. '

Vorbitorii au subliniat în ple
nară că experiența echipelor de 
tineret din G.A.C. trebuie extinsă 
pentru că ele dau bune rezultate. 
S-a prevăzut astfel de către ple
nară ca în 1960 să se ajungă să se 
creeze 520 echipe de tineret în 
G.A.C. Vorbitorii au subliniat tot
odată că echipele de tineret tre
buiesc ajutate pentru a se trans
forma în echipe pentru obținerea 
de producții record la hectar.

su- 
ne-

în

dînd astfel agriculturii mari 
pratețe de teren astăzi încă 
folosite.

Multă atenție a dat plenara 
silozării nutrețului pentru animale,
acțiune care a fost încununată de 
succes anul trecut. S-a hotărât ca 
însilozarea nutrețului pentru ani
male să devină o sarcină exclusivă 
a organizațiilor de bază U.T.M. 
In anul acesta se prevede însi- 
lozaYea a 653.000 de tone furaj, 
în 1960 va trebui să se ajungă 
pentru fiecare vită mare 
silozeze cîte cel puțin 
kg. furaje.

Tineretul din regiunea

să se în-
5.000 de

Constan-

ța va aduce o contribuție deose
bit de importantă la realizarea in
dicilor de plan, în legătură cu 
planul de împădurire. In 1958 vor 
fi plantate în mod voluntar cu 
puieti 150 de hectare.

Și tot în acest an 425 de ha. 
de arbuști vor fi întreținuți de ti
neret iar pe 1.700 ha. se va face 
combaterea dăunătorilor. Pentru 
realizarea acestor sarcini vor lua 
ființă șantiere raionale de muncă 
voluntară ale tineretului pe raza 
de activitate a ocoalelor silvice.

Discuțiile din plenară au sub
liniat totodată că planul de ac
țiuni prezentat de comitetul regio
nal mai trebuie încă serios îm
bunătățit pentru a fi la înălțimea 
contribuției pe care trebuie să o 
aducă organizațiile U.T.M. la în
deplinirea prevederilor planului 
trienal de dezvoltare a agriculturii 
regiunii Constanța. In mod deo
sebit planul va trebui completat 
cu măsuri eficace privitoare la 
participarea organizațiilor U.T.M. 
la dezvoltarea sectorului zootehnic.

Unii vorbitori au făcut chiar 
propunerea ca pe baza unui stu
diu temeinic sectoarele zootehnice 
ale unor G.A.C. și G.A.S. să fie 
date exclusiv în grija tineretului. 
Pentru creșterea șeptelului de a- 
nimale organizațiile U.T.M. vor 
trebui să lupte pentru dezrădăci
narea din concepția unor tineri a 
ideii că meseria de crescător de 
animale este o meserie de râs, 
să-i 'popularizeze pe tinerii cres
cători de animale fruntași, să mo
bilizeze tineretul la însușirea cu
noștințelor zootehnice de bază.

Discuțiile plenarei Comitetului 
regional U.T.M. Constanța au ară
tat că cifrele planului trienal vor 
trebui studiate și dezbătute de co
mitetele raionale și de comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. îneît 
fiecare utemist, fiecare tînăr să 
știe precis Ia locul lui de muncă, 
care sînt sarcinile lui pentru în
deplinirea prevederilor planului 
trienal. Dacă fiecare utemist, fie
care tînăr va ști precis ce trebuie 
să facă, va socoti cifrele planului 
trienal, prevederile sale, ca pe un 
bun al lui și va lupta pentru a 
le da viață, planul trienal va fi 
cu siguranță îndeplinit.

nii boierului în timp ce fusese si
lit să fure stuf, din mlaștinile pă
zite. Aici s-a găsit o frumoasă su
gerare artistică (din păcate atît 
de rară în film). Elemente aso
ciate în montaj vizual sau sonor 
(trestii foșnind straniu în vînt, în
fiorate de o luptă ce nu se vede, 
oi se înțelege numai din hămăitul 
dulăilor și țipătul desnădăjduit al 
celui încolțit, apoi vîntul care aș
terne treptat peste priveliștea în
grozitoare, nepăsarea sa) — rezol
vă cinematografic un emoționant 
moment conceput dramaturgie. Su
perior însăși intenției inițiale mi se 
pare ca realizare momentul horei. 
Meritul e desigur al muzicii — 
concepută înaintea filmării, care a 
inspirat rezolvarea 
matografică din 
multe cazuri însă 
rului n-a ajuns din 
tator, desenul său 
sânt fiind handicapat de o inter
pretare neizbutită sau o plastică 
monotonă, ternă: nunta Stanei, 
furtul mălaiului, conacul Duducăi 
și linia acestui personaj, furia ță
ranului ce-și aruncă în prăpastie 
unica avere: căruța cu pește.

Valoros conceput a fost trav
lingul sonor și vizual de la culesul 
porumbului (îndeajuns comentat 
de critică). Matache traversează 
aria și aude în treacăt crîmpeie 
de vorbe care — topite — îi pro
duc imaginea murmurului de re
voltă. Aparatul însă (aci sînt în 
dezacord cu cronica semnată de 
Ecaterina Oproiu) se oprește nefi
resc de mult pentru a descoperi 
o imagine finită (un om oe cojește 
un știulete, altul ce se apleacă 
spre coș) și o frază prea inteligi
bilă, de loc eliptică („nu-s semne 
de ploaie, „ne mor copiii“ etc.). 
Replicile se continuă una pe alta, 
creînd impresia de nefiresc, de fo
tografiat sonor — în loc să se su
prapună haotic, generînd declan
șarea colectivă. Apoi sînt „hiaturi“ 
de imagine, unele voite, cum de
clara regizorul, referitor la brusca 
trecere de la secvența turbată 
a horei la cumințenia cotidiană a 
traiului Stanei măritată cu Tănase.

„Ciulinii Bărăganului“ e filmul 
oare pune multe probleme de acest 
gen, discuții 
când semnul 
sânte.

au făcut totul pentru buna desfă
șurare a întrecerilor. Sala de 
sport I.M.F. este bine încălzita, 
luminată corespunzător și în- 
zestrată cu nu mai puțin de 6 
mese de joc. Adăugați aici entu
ziasmul tinerilor concurenți și 
veți simți atmosfera unei verita
bile întreceri republicane.

fn probele de simplu s-a ajuns, 
pină la ora cind transmit, pînă 
in sferturile de finală. Din cei ca
lificați am reținut comportarea 
fraților Trupei, reprezentanți al 
regiunii Timișoara, a campionu
lui regiunii Iași, M. Crudu și a 
orădeanului Gh. Lăpăduș. In a- 
ceiași probă feminină, Erica Zel- 
ler (Timișoara) a învins elimi- 
nînd-o astfel pe Maria Enache 
(Constanța), iar Cătălină lako 
(R.A.M.) a dispus cu 3—1 de 
Elisabeta Fezekaș, campioana re
giunii Baia-Mare.

S1MBATA DIMINEAȚA

cea mai cine- 
acest film. In 
intenția reglzo- 
păcate la spec- 

inițial intere-

contradictorii, mar- 
unei opere intere-
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au început întrecerile de dublu 
feminin, masculin și mixt. Inte
resant de remarcat că in probele 
de dublu băieții se dovedesc mai 
bine pregătiți și vădesc coeziune 
între coechiperi, atît de hotărâ
toare în probele de dublu. între
cerile continuă să se desfășoare 
astăzi. La capătul lor vom avea 
prilejui să aplaudăm pe campio
nii de tenis de masă ai actualei 
ediții a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. .

V. RANGA

Astăzi începe

Returul campionatului 
categoriei A de fotbal

In Capitală pe stadioane dife
rite au loc două partide echili
brate. Pe stadionul din Giulești 
echipa Rapid București va încerca 
să oprească ascensiunea către 
vlrf a echipei Jiul din Petroșani. 
Pe stadionul Republicii, Progre
sul București va avea ca parte
neră de joc formația Steagul 
Roșu din Orașul Stalin.

Celelalte 4 intllniri ale etapei au 
loc in provincie: Arad: U.T.A.- 
Dinamo București ; Ploești : Pe
trolul -CCA; Timișoara: Știința 
IC.O. Oradea; Cluj: Dinamo- 
Energia Tg.-Mureș.

-k
Repriza a doua a întîlnirilor 

Rapid-Jiul și Petrolul-C.C.A., se 
va transmite alternativ pe stațiile 
noastre de radio, pe programul l, 
în jurul orei 16,55. De asemenea 
va fi transmis in întregime la tele
viziune meciul de pe stadionul Re. 
publicii dintre Progresul F.B. șl 
Steagul Roșu-Orașul Stalin.
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Vizita oaspeților ramini in India
Alegerile de deputati
în Sovietul Suprem al U.R.S.S.

Iii scopul unei adevărate 
destinderi internaționale

Astăzi au loc pe întregul cuprins al Uniunii Sovietice alegerile 
pentru Sovietul Suprem ai U.R.S.S. Acest eveniment de mare în
semnătate politică a fost întîinpinat de către oamenii sovietici cu 
mari succese în dezvoltarea economiei și a culturii țării. Ziua ale
gerilor este considerată ca o mare sărbătoare a poporului sovietic, 
întreaga desfășurare a campaniei electorale, atmosfera de mare 
entuziasm patriotic manifestată cu prilejul intîinirilor alegătorilor cu 
candidații în aceste alegeri pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
au dovedit în mod grăitor că în prezent unitatea dintre partid și 
popor este mai tare și mai trainică ca oricînd.

Uniunea Sovietică este țara adevăratei democrații — democrația 
socialistă. însăși componența candidaților pentru funcția de depu- 
tați în Sovietul Suprem al U.R.S.S. exprimă caracterul popular al 
statului sovietic. Din numărul de 1.378 de candidați înregistrați 
pentru Sovietul Uniunii și pentru Sovietul Naționalităților, 614 sînt 
muncitori și colhoznici care lucrează nemijlocit în producție, adică 
44,6 la sută, din totalul candidaților. Din numărul total al candi- 
daților peste 60 la sută sînt muncitori și țărani după origina so
cială. Ceilalți sint reprezentanți ai intelectualității muncitoare, 26.4 
Ia sută din candidați pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. sînt 
femei.

Alegerile pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. se desfășoară în 
condițiile unui puternic avînt al tuturor ramurilor economiei națio
nale. In prezent Uniunea Sovietică este capabilă să producă intr-un 
singur an aceeași cantitate de produse industriale pentru care în 
trecut erau necesari 15—20 ani. Agricultura se dezvoltă intr-un 
ritm rapid și există toți indicii că ea va realiza cu succes sarcina 
dea ajunge din urmă S.U.A. în ce privește produțția de carne, unt 
și lapte pe cap de locuitor. înfăptuirea măsurilor cu privire la în
tărirea orînduirij colhoznice și reorganizarea stațiunilor de mașini 
și tractoare vor avea urmări deosebit de importante pentru agri
cultura sovietică. Concomitent cu dezvoltarea economiei are loc 
continua ridicare a bunei stări a poporului sovietic. Condus de 
P.C.U.S., poporul sovietic a obținut realizări de renume mondial 
în diferite domenii ale științei. în U.R.S.S. au fost lansați pentru 
prima oară în lume sateliți artificiali ai pămîntului, au fost con
struite cele mai bune avioane turbopropulsoare pentru călători din 
lume, a fost lansat pe apă spărgătorul de gheață atomic „V. I. 
Lenin“, au fost construite rachete balistice Intercontinentale etc.

Politica externă a Uniunii Sovietice are la bază principiile coexis
tenței pașnice și a colaborării cu toate țările. Uniunea Sovietică a 
lansat în permanență o seamă de importante inițiative diplo
matice, de mare răsunet internațional, dintre care cea mai preg
nantă este aceea referitoare la organizarea cît mai curînd a unei 
întîlniri la cel mai înalt nivel.

Poporul sovietic se bucură pe merit de o glorie mondială de 
popor inovator, de popor creator. In prezent poporul sovietic sub 
conducerea Partidului Comunist, sub steagul marxism-leninismului 
merge cu încredere din succes în succes. Spre marele său țel, el 
pășește mînă în mînă cu poporul frate chinez, cu popoarele tuturor 
țărilor socialiste, bucurîndu-se de simpatia și sprijinul întregii 
omeniri progresiste.

Poporul nostru participă cu bucurie la marea sărbătoare a po
porului sovietic — alegerile pent ru Sovietul Suprem — de care ne 
leagă o strinsă prietenie frățească, sub semnul ideilor marxism- 
leninismului și ale păcii și prieteniei intre popoare.

★

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: In Uniunea So
vietică au început alegerile pentru 
Sovietul Suprem al U.R.S.S.

Primii s-au prezentat în fata 
urnelor alegătorii din peninsula 
Ciukotka, din Extremul nord al 
Uniunii Sovietice.

După cum anunță din Arurdîr,

★

centrul regiunii naționale din Ciu
kotka, corespondentul agenției 
TASS, la 16 martie la ora 6 dimi
neața fix, ora locală, (care se deo
sebește de ora Moscovei cu 9—10 
ore), votarea a început tn toate 
cele 112 centre de vot din Ciu
kotka.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: propunerea gu
vernului sovietic în problema in
terzicerii folosirii spațiului cos
mic în scopuri militare, lichida
rea bazelor militare de' pe teri
torii străine și colaborarea in
ternațională în domeniul studierii 
spațiului cosmic.

în ultimul timp — se spune 
printre altele în propunere — o 
seriP de oameni de stat din 
S.U.A. șt din a'.te cîteva țări au 
făcut declarații în care ridică 
problema interzicerii folosirii 
spațiului cosmic în scopuri mili
tare. In recentele mesaje adre
sate lui N. A. Bulganin, preșe
dintele Eisenhower a abordat de 
asemenea această problemă. El 
s-a pronunțat pentru încetarea 
folosirii spațiului cosmic în ve
derea experimentării rachetelor 
destinate scopurilor militare, pre
cum și pentru încetarea produc
ției acestei arme care prevede 
folosirea spațiului interplanetar. 
Făcînd această propunere, preșe
dintele Eisenhower separă de 
problema generală a dezarmării 
doar o singură problemă, cea a 
rachetelor balistice interconti
nentale, lăslnd la o parte alte 
aspecte foarte importante ale a- 
cestei probleme. DE FAPT NU 
SE PROPUNE DEC1T INTER
ZICEREA RACHETELOR BA
LISTICE INTERCONTINENTA
LE.

ESTE ÎNDEOBȘTE CUNOS
CUT CA NU RACHETELE BA
LISTICE INTERCONTINENTA
LE CA ATARE REPREZINTĂ 
UN PERICOL PENTRU OME
NIRE, CI BOMBELE ATOMI
CE Șl CU HIDROGEN CARE 
POT FI FOLOSITE CA ÎNCĂR
CĂTURI ALE ACESTOR RA
CHETE.

Semnificativ este însă faptul 
că STATELE UNITE, PROPU- 
NIND INTERZICEREA RACHE
TEI BALISTICE INTERCONTI
NENTALE, IȘI ÎNTEMEIAZĂ 
IN ACELAȘI TIMP TOATE 
PLANURILE MILITARE PE FO
LOSIREA BOMBELOR ATOMI
CE ȘI CU HIDROGEN CU A- 
JUTORUL RACHETELOR DE 
CARE DISPUN, CU RAZA DE 
ACȚIUNE SCURTA ȘI MIJLO
CIE ȘI FAC EFORTURI FE
BRILE PENTRU A PERFEC
ȚIONA TIPURILE EXISTENTE 
DE RACHETE ȘI A CREA AL
TELE NOI.

In propunerea guvernului so
vietic se spune apoi că S.U.A. 
ridică problema interzicerii ra
chetelor balistice intercontinenta
le care în cazul unei contralo- 
vituri, și numai în acest caz, 
pot fi folosite împotriva obiecti
velor de pe teritoriul S.U.A. și 
în același timp este ocolită pro
blema lichidării bazelor militare

americane de pe teritorii străine, 
destinate pentru lansarea rache
telor aflate în armamentul S.U.A- 
și pentru staționarea aviației de 
bombardament americane.

Propunerea guvernului so
vietic în problema interzicerii 
folosirii spațiului cosmic în 
scopuri militare, lichidarea ba
zelor m'litare de pe teritorii 
străine și colaborarea interna
țională în domeniul studierii 
spațiului cosmic.

Este clar — se spune în conti
nuare în propunerea guvernului 
sovietic — că ridicînd problema 
interzicerii folosirii spațiului cos
mic în scopuri militare, STATELE 
UNITE TIND CA PRIN INTER
ZICEREA RACHETELOR BA
LISTICE INTERCONTINENTA
LE SA ÎNDEPĂRTEZE DE ELE 
CONTRALOVITURA NUCLEA
RA PRIN SPAȚIUL COSMIC, 
PASTRIND !N ACELAȘI TIMP 
IN MîINILE LOR NUMEROA
SELE BAZE MILITARE DE PE 
TERITORII STRĂINE DESTI
NATE UNUI ATAC NUCLEAR 
ÎMPOTRIVA UNIUNII SOVIE
TICE ȘI A STATELOR IUBI- 
TOĂRE DE PACE CARE II SINT 
PRIETENE. Pînă la apariția ra-

chetei balistice intercontinentale, 
în S.U.A. mulți contau pe o rela
tivă invulnerabilitate a teritoriu
lui american considerînd că în 
caz de război greutatea contra- 
loviturii va cădea în întregime 
asupra aliaților S.U.A., pe ale 
căror teritorii sînt situate bazele 
militare americane. Crearea ra
chetei balistice intercontinentale 
a schimbat radical situația, a în
curcat calculele amintite-' Tocmai 
prin aceasta se explică străduin
țele de a înlătura acest factor 
nou — de a interzice racheta ba
listică intercontinentală și de a 
păstra în același timp bazele mi
litare dispuse departe, dincolo de 
hotarele S. U. A., în apropierea 
frontierelor U.R.S.S.

Firește că guvernul sovietic nu 
poate fi de acord cu un aseme
nea mod de abordare a rezolvării 
problemei care ar ține seama doar 
de interesele securității unor state 
ignorînd în același timp interesele 
securității altor state.

Pentru a asigura într-o măsură 
cît mai deplină securitatea tutu
ror statelor, precum și dezvolta
rea colaborării internaționale în 
domeniul cercetării spațiului cos
mic în scopuri pașnice, guvernul 
sovietic propune să se încheie un 
larg acord internațional care să 
includă următoarele prevederi 
principale:

1. Interzicerea folosirii spațiului cosmic în scopuri militare și 
obligația statelor de a efectua lansarea rachetelor în spațiul cosmic 
numai în conformitate cu un program internațional coordonat.

2. Lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriile altor state, 
și în primul rînd în Europa, Orientul Apropiat și Mijlociu și Africa 
de nord.

3. Instituirea în cadrul O.N.U. a unui control internațional cores
punzător în vederea îndeplinirii obligațiilor menționate la punctele 
1 și 2.

4. Crearea unui organism al O.N.U. pentru colaborarea Interna
țională în domeniul studierii spațiului cosmic care ar putea îndeplini 
următoarele funcții:

— Să elaboreze programul internațional coordonat de lansarea 
rchetelor intercontinental^ și cosmice in scopul studierii spațiului 
cosmic și să supravegheze înfăptuirea acestui program.

— Să continue neîntrerupt cercetările spațiului cosmic care sd 
efectuează în prezent în cadrul Anului Geofizic Internațional.

— Să constituie un centru mondial pentru culegerea, schimbul re
ciproc și difuzarea informațiilor privitoare la cercetările cosmosului.

— Să coordoneze planurile naționale de cercetări științifice în 
domeniul studierii spațiului cosmic și să acorde ajutor și sprijin 
multilateral în înfăptuirea lor.

BANGALORE 15 (Agerpres).— 
De la trimisul special Agerpres:

Vineri tovarășii Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mini
ștri al R. P. Romîne, Emil Bod- 
rtăraș, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Avram Bunaciu, 
ministru al Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne, precum și persoa
nele care îi însoțesc au vizitat ora
șul Bangalore. Orașul Bangalore 
este unul dintre cele mai cunoscu
te centre turistice indiene. De a- 
semenea Bangalore are .o impor
tanță industrială de prim ordin. 
Pînă la proclamarea independen
ței Indiei, statul Mysore, a cărui 
capitală este orașul Bangalore, a 
fost un principat feudal. Astăzi 
peisajul- orașului Bangalore și al 
imprejurtmilor sale, cunoscut prin 
monumentele sale istorice și fru
musețea exotică a naturii sale a 
căpătat o înfățișare nouă datorită 
operei de industrializare ce se în
făptuiește cu succes. Uzinele de 
construcții de mașini unelte, uzina 
de construcții de avioane, fabrica 
de telefoane, uzina electrică Bha- 
rat, întreprinderile textile, fabrica 
de porțelanuri și altele, fac din 
acest oraș, împodobit cu generoa
sa vegetație policromă a parcuri
lor sale, unul din pionierii Indiei 
industrializate de mi ine.

Oaspeții romîni au vizitat sîm- 
bătă dimineață două importante 
întreprinderi: uzina de construc
ții de mașini-unelte și fabrica de 
telefoane. însoțiți de ministrul 
Muncii al statului Mysore, Baliga, 
oaspeții au fost primiți la intrarea 
in Uzina de construcții de mașini- 
unelte de personalul tehnic supe
rior și de membrii conducerii în
treprinderii. După tradiționala ce
remonie a ghirlandării, a început 
vizitarea diferitelor sectoare ale 
întreprinderii: centrul de instrui
re, hala strungurilor, secția apara
telor de precizie și altele. Oaspeții 
au fost informați că această uzină 
a fost construită exclusiv din fon
duri de stat, fără participarea ca
pitalului particular.

In primii ani lipsa de experien
ță și de cadre a determinat gu
vernul indian să facă apel la con
cursul unei cunoscute firme elve
țiene. Astăzi numărul tehnicieni
lor străini care lucrează în între
prindere este extrem de redus și 
în curînd, după expirarea contrac
tului, aceștia vor părăsi întreprin
derea, fiind înlocuiți de tehnicie
nii indieni.

După vizitarea uzinei de con
strucții de mașini-unelte înalții

oaspeți romîni au mers la marea 
fabrică de' telefoane din oraș, sin
gura de acest fel din India. Acea
stă fabrică are 5.000 de muncitori 
fi a produs anul trecut 84.000 de 
aparate telefonice de diferite ti
puri. Aici se produc de asemenea 
centrale telefonice, cabluri și alt 
echipament pentru telecomunica
ții. Conduși de directorii tehnici 
și administrativi, oaspeții au vizi
tat diferite secții ale fabricii,

fiind întîmpinați pretutindeni de 
muncitori cu deosebită căldură, 
înainte de a părăsi întreprinderea 
oaspeții au vizitat și cartierul de 
locuințe ale muncitorilor construit 
în vecinătatea fabricii. Oaspeții 
romîni au intrat in una din locuin
țele muncitorești întreținîndu-se 
prietenește cu gazdele. La plecare 
locuitorii micii colonii muncito
rești au făcut oaspeților romîni o 
puternică manifestație de simpatie.DESPRE „BUNE OFICII“ și intenții rele

I SCURT
Guvernul sovietic propune ca 

această problemă să fie discu
tată în cadrul unei conferințe la 
care să participe șefii de guverne 
pe'ntru a realiza o înțelegere în 
acest domeniu, cel puțin în prin
cipiu.

Acceptarea propunerii guvernu
lui sovietic — se spune în înche
iere — ar micșora considerabil

primejdia Izbucnirii unui război 
cu folosirea armei nucleare ar 
constitui un pas important pe ca
lea interzicerii totale și necondi
ționate a armei atomice și cu hi
drogen și scoaterii ei din arma
mentele statelor si ar contribui la 
dezvoltarea unei colaborări largi 
și eficiente între state în dome
niul cercetării spațiului cosmic în 
scopuri pașnice.

In timp ce la mitingul popu
lar din orașul Brandenburg 
(R.D.G.), muncitorul Salaske, 
de la uzina de laminate de 
oțel își lua rămas bun de la 
ostașii sovietici care plecau în 
U.R.S.S. — în Saigon (Viet
namul de Sud) sosea cea de 
a 24-a delegație militară ame
ricană. condusă de un gene
ral. La Brandenburg, printre 
numeroasele lozinci care în 
timpul mitingului împodobeau 
clădirile din centrul orașului, 
în mod deosebit atrăgea aten. 
(ia una, în limba engleză. 
„Cînd are de gînd guvernul 
S.U.A. să retragă trupele sale 
din Germania ?“. La Saigon, 
delegația specialiștilor ameri
cani împreună cu cei 2.000 de 
militari din cele două misiuni 
militare permanente, regru
pează efectivul de 150.000 de 
soldați sud-vietnamezi.

Cele de mai sus sînt două 
din nenumăratele evenimente 
și întîmplări cotidiene din lu
mea largă. Au oare ceva co
mun între ele aceste fapte ? 
S-au petrecut pe două conti- 

. nente diferite, la mii de kilo
metri distanță... S-ar părea că 
alăturarea este arbitrară. To
tuși, nu este așa. Semnifica
ția lor apare distinct, la sca
ra reală, doar prin alăturare, 
prin încadrarea într.un șir ori 
altul de gesturi diplomatice 
care în ultima instanță carac
terizează două tendințe pe 
plan internațional. Ceea ce 
trebuie remarcat mai cu sea
mă este că ambele tendințe, e- 
vident opuse se manifestă 
puternic în aceste zile cînd se 
conturează posibilitatea orga
nizării unor tratative la nivel 
înalt.

După cum se știe, potrivit 
concepției sovietice și aspi
rațiilor popoarelor, conferința 
la nivel înalt ar urma să re
zolve probleme litigioase, să 
stabilească punți între cele 
două părți. S-ar reînvia „spi
ritul Genevei“, amplificat, lu
mea ar trăi în mai mare în
credere. Nu s-a găsit încă ni
meni, nici chiar cel mai reac
ționar politician din Occident 
să spună „NU", direct, aces
tei Inițiative care urmărește 
atlt de evident crearea destin
derii, In schimb, în cancela
riile ministeriale din Occi
dent. versate în torpilări di
plomatice, au început să fie 
imaginate pe rînd diferite 
„cusururi“ și neajunsuri de

Pregătiri
PRELIMINARE

care cică ar sufețl proiectul 
conferinței la nivel înalt. La 
început o voce mofturoasă, la 

a 
în

Washington, bineînțeles 
d-lui Dulles, apoi alta 
preajma Tamisei ; treptat, și 
alte voci occidentale au 
ceput să intoneze ultimul șla
găr după aceeași partitură, a- 
vînd drept leit-motiv „itiai în- 
tîi să existe pregătiri prelimi
nare...“

...Desigur, calea spre o con
ferință la nivel Înalt trece ine
vitabil prin slăbirea treptată a 
climatului „războiului rece", a 
încurajării oricărui gest ce iși 
propune stabilirea pas cu pas 
a încrederii între state.

Uniunea Sovietică și cele
lalte state socialiste manifes
tă inițiativă și doresc sincer, 
prin acțiuni concrete, obține
rea climatului necesar, preli
minar, care contribuie și de
termină destinderea. Urmă
rind pe glob locurile de unde 
apar în permanență inițiative 
de pace (Moscova, Varșovia, 
București, Phenian, Pekin, Ha
noi etc.) și punctele de foc de 
pe glob (Algeria, Indonezia, 
Taivan, Yemen. Saigon, Bonn, 
etc.), se poate constata că a- 
proape in fiecare țară socia
listă s-au născut acțiuni paș
nice, valoroase, de răsunet in
ternațional. In acest timp, in 
Occident au avut loc o seamă 
de manifestări ostile păcii, 
cum ar fi, de pildă, propune
rea lui Gaillard de a se în
ființa „pactul mediteranean“, 
sesiunea de la Manilla a pac
tului agresiv S.E.A.T.O., încu
rajarea rebelilor din Indone
zia etc.

O lapidară trecere în revis
tă e concludentă. In decem
brie 1957. guvernul sovietic a 
hotărît reducerea forțelor sale 
armate cu 300.000 de oameni. 
Din R. D. Germană este în 
curs de a fi retras pe terito
riul U.R.S.S. un efectiv total 
de 41.000 de oameni, iar din 
R. P. Ungară — peste 17.000

în-

de oameni. Propunerea guver
nului polonez de a se crela 
în centrul Europei o zonă de- 
nuclearizată, (care a, fost ac
ceptată de guvernele R. D. 
Germane și R. Cehoslovace) 
constituie un alt pas eiicace 
și rațional. Consemnăm apoi 
hotărîrea poporului chinez de 
a-și retrage voluntarii din Co
reea de Nord și noile propu
neri ale lui Fam Van Dong 
pentru unificarea Vietnamului.

Și inițiativa R.P.R., din 
urmă cu cîtva timp, cu privi
re la convocarea unei confe
rințe a țărilor balcanice, pri
mită favorabil de opinia publi
că internațională, constituie o 
acțiune meritorie care are 
drept scop obținerea destinde
rii în această regiune a lumii.

Toate aceste acte și iniția
tive ale țărilor socialiste, deo
sebit de numeroase în ultima 
vreme, ne permit lesne să ob
servăm că aici avem de-a face 
nu cu simple declarații pe 
tema atașamentului față de 
cauza păcii, ci cu fapte con
crete, cu acțiuni în 
păcii.

Dar pe ce poziție 
puterile occidentale, 
cazuistica pe tema pregătirilor 
preliminare ? Aproape *oate 
declarațiile pașnice occidenta
le au rămas la nivelul vorbe
lor. Tergiversarea, manevra, 
acompaniate destul de des cu 
accente isterice de „război 
rece“, au constituit aspectul 
concret al vorbelor lor 
tema păcii. .

Ce preocupă, de pildă, 
cel mai mare grad puterile 
cidentale, în momentul 
față, cînd o conferință la 
mai înalt nivel se află pretu
tindeni la inima popoarelor? 
Principala grijă o constituie 
stadiul în care se află aplica
rea planului american privind 
extinderea rețelei de racheto- 
droame în Europa occidentală. 
„Planurile minimale“ ale co-

»,

• •

mandamentului atlantic, de a 
căror soartă se îngrijește în
deaproape generalul Norstad, 
prevăd crearea a 45 
pentru arma rachetă 
medie de acțiune în 
Anglia și Turcia.

Nu se poate spune 
compensație la 
unor formațiuni militare so
vietice din R.D. Germană, ță
rile occidentale nu se „îngri
jesc“ de situația Germaniei oc
cidentale. Nu, nu se poate 
spune... Ministrul Apărării al 
R.F. Germane, Strauss a fost 
ascultat de pildă cu atenție și 
simpatie in cercurile cele mai 
înalte, din S.U.A. Tema tra
tativelor s-a referit la înar
marea armatei vest-germane 
cu rachete americane. Cores
pondentul din Washington al 
agenției „Associated Press" 
afirmă că Strauss, a declarat 
după întrevederile avute la 
Pentagon cu ministrul ame
rican al aviației, Douglas, că 
Repubica Federală va accepta

de baze 
cu rază 
Franța,

că prin 
retragerea

propunerea Amerlcll de a 
pune la dispoziția Bundrs- 
wehr-ului racheta Matador. In 
acest timp pe 
niei occidentale 
ne americane 
arme nucleare.

Și din aceste 
distinct intențiile americane 
de... „destindere". Și acestea 
sînt într.un anumit fel tot 
pregătiri preliminare...

Oare „planul mediteranean“, 
o nouă încercare a colonia
liștilor de a-și prelungi poli
tica lor falimentară în Afri
ca de Nord reprezintă o ac
țiune pașnică ? Sau încerca
rea de a contopi blocurile mi
litare N.A.T.O. șl S.E.A.T.O. 
— reprezintă crenguțe de 
măslini in miinile d-lui Dul
les ?

Simpla alăturare a ceeă ce 
spun și ceea ce fac țările so
cialiste și țările occidentale e 
concludentă. Omenirea vede, 
înțelege, știe să 
bească pe cei ce 
cu adevărat pacea — ță
rile socialiste, de cei " ’! 
mulează că vor acest lucru, 
dar se află pe o pozifie con
trară. Ori cîte tertipuri ar fo
losi diplomația occidentală un 
lucru este evident ca lumina 
zilei : o conferință la un înalt 
nivel constituie drumul cel 
mai sigur care duce spre 
destindere, spre înțelegere in
tre state.

CAROL ROMAN

cerul Germa- 
zboară avioa- 
încărcate cu

fapte se văd

deose- 
doresc

ce si-

favoarea

Din ziarul „Neues Deutschland?

KUALA LUMPUR. — Guvernul 
malaiez a hotărît să recunoască 
Republica Arabă Unită.

PRAGA. — In ultimele zile, spe
cialiști romîni și cehoslovaci au 
dus la Praga discuții cu privire la 
instalațiile tehnice ce vor fi fur
nizate de Cehoslovacia pentru cele 
două fabrici de gheață care ur
mează să fie construite la Bucu
rești,

LONDRA. — La Londra s-a a; 
nunțat în mod oficial că Ade‘- 
nauer, cancelarul R. F. Germane, 
va face între 16 și 18 aprilie o vi
zită oficială în Anglia.

MOSCOVA. —• Regina Elisabeta 
a Belgiei a acceptat invitația pre
ședintelui Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. K- E. Voro- 
șilov, de a vizita U.R.S.S. ca oas
pete de onoare la. concursul inter- 
național al violoniștilor și pianiș
tilor care va avea loc tntre 18 
martie și 14 aprilie la Moscova.

Felul în care evoluează conflic
tul franco-tunisian, ca și „bunele 
oficii" anglo-americane, au stîrnit 
in cele cîteva săptămîni critici as
pre și întrebări cu subtext, bănui
toare. „Bunele oficii" aveau doar, 
după cum se știe, menirea să fa
ciliteze reluarea dialogului dintre 
Tunisia și Franța, întrerupt în 
urma bombardamentului de la 
Sakiet. Asta însă teoretic, căci, 
după datele ce ni le oferă moda
litatea punerii în practică a aces
tei formule, în dosul „bunelor ofi
cii" apar cu ochi și cu sprîncene, 
intenții rele.

Statele Unite.ale Americii, prin 
reprezentantul lor în această co
misie, Murpny, pozează în chip 
fariseic în putere „anticolonialis
tă" și fac mult caz de ajutorul pe 
c.are-l pot acorda țărilor africane. 
Scopul este evident. Izgonirea co
lonialiștilor francezi din Africa va 
crea, chipurile, „vidul" obișnuit 
după care, vezi dragă doamne, tot 
S.U.A. vor fi 
chemate, de nu 
știu ce putere' 
divină, să um
ple „golul" lă
sat. Numai că 
acest lucru zgîn- 
dăresc suscep
tibilitatea guver
nului francez, 
S.U.A. fiind nevoite să adopte, de 
ochii lumii, poziția împăcării atit 
a caprei cît și a verzei.

Bineînțeles că echilibristica se 
face cu cuțitul la cingătoare nu
mai în ședințele comisiei „bunelor 
oficii". In afara ei, monopolurile 
americane își scot șișul, îl arată 
bunului lor „aliat“, înlăturînd, ca 
și în Indochirta firmele franceze de 
pe piața africană. „Asia a fost 
pierdută, Africa a mai rămas“ 
gîndesc ele. Asta vrea să însemne 
că, în urma celui de al doilea 
rqzboi mondial, prin cîștigarea in
dependenței de către o serie de 
țări din Asia în special, sfera 
de exploatare colonială se mărgi
nește in principal la Africa. De 
aici lupta principalelor puteri co
lonialiste — S.U.A., Anglia și 
Franța — pentru Africa, care „a 
mai rămas", luptă ce capătă aspec
te din cele mai dramatice. Și se 
vede treaba că chestiunea infiltră
rii americane in această parte a 
lumii se punea de multă vreme. 
Spre sfirșitul celui de al doilea 
război mondial „New York Daily 
News" punea punctul pe i : „Este 
imposibil — scria ziarul — să re
nunțăm la interesele noastre în 
Africa ; este lucru cert că am 
prins rădăcini pe continentul afri
can și anume cu intenția de a ră- 
mîne acolo“.

De atunci și pînă acum funcțio
narii Departamentului de Stat 
s-au pus intr-adevăr pe treabă : 
au luat ființă direcții, birouri spe
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ciale pentru Africa, personalități 
americane de vază au efectuat vi
zite de „bunăvoință" in țări ale 
Africii. Președintele Eisenhower 
face curte asiduă sultanului Maro
cului pe care l-a și invitat recent 
în S.U.A. Marile monopoluri, de 
asemenea.: investindu-și capitalu
rile aici, și-au rotunjit frumușel 
beneficiile. Cit de grăitor este în 
privința atitudinii S.U.A. următo
rul fapt : în momentul în care 
Murphy „media" la Paris și Tu
nis, societățile petrolifere ameri
cane puneau mina pe cîteva tere
nuri tunisiene în care există pe
trol. Departamentul de Stat a dez
văluit pe de altă parte un plan 
de „ajutorare" a Tunisiei și Ma
rocului cu scopul evident de a în
lătura și ce a mai rămas din in
fluența franceză în aceste țări.

Se înțelege de la sine că mă- 
turînd influența franceză din Afri
ca de Nord — recte din Tunisia 
și Maroc — S.U.A. nu se gîndesa 

să lase poporul 
tunisian stăpîn 
în casa sa. Dim
potrivă, ele ur
măresc să întă
rească influența 
americană în a- 
ceastă țară, 'ar 
bazele militare 
(Bizerta, de pil

dă), aflate acum sub controlul 
Franței, să fie trecute în grija 
N.A.T.O., unde rolul șefului de 
orchestră îl dețin tot S.U.A.

Poate că și această atitudine a 
S.U.A. a obligat ziarul radi
cal de dreapta „L’Aurore" să cu
gete mihnit : „Franța nu va pu
tea fi împiedicată să manifeste o 
rezervă din ce în ce mai justifica
tă față de ceea ce la Washington 
ți la Londra este numită „alianța“ 
atlantică, și față de gîndurile as
cunse pe care le acoperă această 
„alianță“.

O concretizare a acestei idei 
pare să fie propunerea premieru
lui Gaillard cu privire la un pact 

'mediteranean. Acest pact urmă
rește o extindere a pactului atlan
tic, dar totodată exprimă dorința 
guvernului francez de a-și juca 
cartea in Mediterană. de a deveni 
solistul concertului mediteranean. 
Este interesant că la Washington 
planul a fost primit cu simpatie, 
după care a urmat un „dar". Iar 
„dar-ul" acesta presupune tocmai, 
ceea ce nu-i convine guvernului 
francez, abandonarea Africii de 
Nord in brațele primitoare ale 
neo-colonialismului american.

Rămîne ca un lucru cert faptul 
că monopoliștii americani încearcă 
pe orice cale să-și îndepărteze 
„aliații" din Africa. Și lupta pen
tru Africa nu poate să nu ducă 
la o nouă răscolire a contradic
țiilor dintre puterile imperialiste.

I. BODEA

U. T. C. din R. P. Ungară

Ajutor
AL

(Urmare din pag. l-a)

un an de la înființare), a reușit 
să mobilizeze tineretul la îndepli
nirea diferitelor sarcini de pro
ducție. După contrarevoluție, în 
numeroase întreprinderi tinerii au 
fost inițiatorii reînceperii întrece
rii socialiste. Tn anul în curs mo
bilizăm tineretul la îndeplinirea 
multor sarcini mari. Prin muncă 
voluntară vrem să preîntîmpinăm 
inundațiile pe care ar putea să 
le provoace Dunărea. Tn acest 
scop vom organiza tabere de 
muncă voluntară la care vom mo
biliza mii de tineri și cu care vom 
înălța digurile în sectorul ungar 
al Dunării. Avem de asemenea ca 
obiectiv să organizăm o largă miș
care a tineretului pentru econo
mii ; antrenînd în această mișcare 
toate categoriile de tineri, vom în
tări economia națională prin eco
nomisirea a mai multor sute de 
milioane de forinți pe an.

Ne propunem ca fiecare mem
bru al organizației noastre de ti
neret să presteze anual, în folosul 
patriei cel puțin 25 ore de muncă 
voluntară. Aceasta înseamnă pen
tru economia noastră națională 
mai bine de 5.000.000 ore de mun
că pe an. Prin intensificarea mun
cii de educație politică intențio
năm apoi să contribuim ca depu
nerile tineretului la casele de e- 
conomii să crească în 1958 cu 
150.000.000 — 200.000.000 forinți.

In prezent peste 300 de brigăzi 
de tineri mineri muncesc pentru 
depășirea planului, pentru redu
cerea prețului de cost. Ne vom 
strădui ca în 1958 să crească și 
pe mai departe numărul brigăzilor 
care lucrează pentru export. Orga- 
nizînd întrecerea dintre aceste bri
găzi de tineret vom contribui în 
mod eficace la realizarea planuri
lor noastre de export. Mai multe
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comitete ale U.T.C. se ocupă de 
organizarea unor acțiuni ale tine
retului în vederea construcției de 
locuințe. In cadrul acestei acțiuni, 
ca rezultat al muncii voluntare, se 
vor realiza mai multe sute de a- 
partamente ceea ce va contribui 
la rezolvarea problemei locuințelor 
pentru tineri.

Tinerii muncitori și țărani pre
cum și tineretul studios sînt an
trenați să participe Ia acțiuni de 
înfrumusețare a orașelor, de sădi
rea pomilor, de creare de parcuri, 
de construcții de școli etc.

Ne propunem ca în cadrul ac
țiunii de strîngpre a fierului vechi, 
pionierii să colecteze în acest an 
6.000 tone de deșeuri de fier și de 
alte metale din care să se con
struiască, între altele și un vapor 
al pionierilor.

ÎNTREBARE: CE ACTIVITĂȚI 
DUCE U.T.C. IN RINDURILE 
STUDENȚILOR ?

RĂSPUNS : Ca și în alte sectoa
re, organizațiile U.T.C. se înmul
țesc și se întăresc și în facultăți; 
ele cuprind în prezent 4.500 de 
membri. Pe lîngă educația politică 
a studenților și sprijinirea proce
sului de învățămînt, organizațiile 
din facultăți se ocupă și de rezol
varea problemelor sociale, de t i- 
gurarea posibilităților de distracție 
și sport ale studenților. In cursul 
verii mai multe mii de studenți 
vor participa la muncile voluntare 
și în primul rînd la construirea 
digurilor la Dunăre.

ÎNTREBARE t CE RELAȚII 
INTERNAȚIONALE ÎNTREȚINE 
U.T.C. ?.

RĂSPUNS : Uniunea noastră de 
tineret a găzduit recent pe repre
zentanții a peste 40 de țări sosiți

la ședința Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. Uniunea Tineretului Co
munist este legată prin fire pu
ternice de Comsomol și de orga
nizațiile de tineret din democra
țiile populare.

Întreținem relații de prietenie, 
care se întăresc și se dezvoltă me
reu, cu Uniunea Tineretului Mun
citor din R.P.R. Delegații tinerilor 
muncitori și țărani ai comitetului 
nostru central s-au bucurat în tre
cutul apropiat de ospitalitatea pri
etenească a U.T.M.-ului și a cîș- 
tigat experiențe prețioase ce pot 
fi bine fructificate în munca 
U.T.C.

In viitorul apropiat va vizita 
R.P.R. o nouă delegație a comi
tetului nostru central. Pentru u- 
niunea noastră, pentru tineretul 
ungar considerăm ca fiind deose
bit de folositoare și prețioase re
lațiile noastre de prietenie cu 
U.T.M., cu tineretul romto. Și la 
noi sînt bine cunoscute rezultatele 
mari pe care le-au obținut tinerii 
romîni mobilizați de U. T. M. tn 
educația lor morală, în munca de 
construcție economică.

Noi dorim ca și pe viitor să 
întărim neîncetat prietenia cu ti
neretul iubitor de pace din lumea 
întreagă, cu tineretul din colonii 
care luptă pentru libertate și in
dependență națională și cu orga
nizațiile progresiste de tineret din 
Occident. Uniunea Tineretului Co
munist din Ungaria, în ceea ce pri
vește legăturile sale internaționale, 
promovează lupta pentru pace și 
pentru întărirea prieteniei între po
poare.

Să fie mereu vie printre noi lo
zinca neuitatului Festival Mondial 
al Tineretului de la București; 
PACE ȘI PRIETENIE.
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