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Participați cu tot elanul

Proletari clin toate țările, tînlțl-vă !

și entuziasmul vostru tineresc
a înfăptuirea hotărî rilor
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entra dezvoltarea 
continuă a agricul- 

noastre 
facem 
hectar

țării 
uie să 
fiecare 
rodească mai 

mult, de la fiecare animal 
să obținem cantități sporite 
de produse, fiecare petec de 
pămînt impropriu pînă a- 
cum lucrărilor agricole, să in
tre în circuitul producției, cu 
fiecare tractor să executăm 
un volum mai mare de lucrări, 
fiecare lucrător de pe ogoare 
să fie un specialist în meserie. 
In concluzie, este necesar ca 
toți cei ce muncesc pe ogoare: 
colectiviști, întovărășiți, mun
citori din gospodăriile de stat 
și mecanizatori din S.M.T. să 
depună toate eforturile pentru 
valorificarea deplină a rezerve
lor uriașe ale agriculturii noa
stre, în scopul obținerii unui 
belșug de produse necesar 
creșterii bunei stări a celor ce 
muncesc.

Acestea sînt cîteva din prin
cipalele sarcini ce se desprind 
din expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej și din celelalte 
documente ale Consfătuirii de 
la Constanța, sarcini care tre
buie să stea în principal în a- 
tenția tineretului.

La traducerea în fapt a a- 
cestui program sint datori să-și 
aducă contribuția toți oamenii 
muncii din țara noastră și în 
primul rînd lucrătorii ogoare
lor. Din marea armată a aces
tora fac parte mulți tineri, sute 
de mii de tineri colectiviști, în
tovărășiți, mecanizatori, ingineri 
și tehnicieni. Ei sînt chemați 
să-și asume răspunderea înde
plinirii cu forțe proprii a unor 
importante obiective economice 
ale unităților în cadrul cărora 
își desfășoară activitatea.

îndată după închiderea lu
crărilor marelui sfat de la Con
stanța al reprezentanților agri
culturii noastre socialiste, co
mitetele regionale U.T.M. au 
studiat și prelucrat documen
tele consfătuirii și au stabilit o 
serie de măsuri pentru mobili
zarea tuturor utemiștilor și ti
nerilor de pe ogoarele regiunii 
la acțiuni concrete pentru în
deplinirea sarcinilor desprinse 
din Consfătuire, pentru trans
formarea socialistă a agricul-

tuni. Apoi a- 
ceste măsuri au 
fost transmise 
comitetelor raio
nale ale U.T.M. 
care, la rîndul 
lor, studiind do
cumentele Con
sfătuirii și-au 

propus să îndru
me activitatea 
organizațiilor 

U.T.M. din agri
cultură astfel in
cit utemiștii și 
tinerii de aici să 
contribuie activ 
la îndeplinirea și
depășirea sarcinilor economice 
ale unităților din care fac 
parte. Și iată că, —
rind, în ajunul marii sărbă-

rOrganizațiile de bază U. T. M. din G.A. C.9
G.A.S. și întovărășirile agricole răspund
cu entuziasm și hotărîre, prin fapte șianga

jamente concrete sarcinilor stabilite de partid

parte. Și iată că, de cu
rînd, în ajunul marii sărbă
tori a oamenilor muncii, 1 
Mai, utemiștii și tinerii din 
multe unități agricole socialiste 
din diferite regiuni ale țării, 
întruniți în adunări generale 
deschise organizate de către 
organizațiile de bază U.T.M. 
cu sprijinul și sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, au 
dezbătut lucrările Consfătuirii 
de la Constanța, planurile de 
producție ale unităților respec
tive și și-au asumat răspunde
rea îndeplinirii cu forțe pro
prii a unor importante obiec
tive economice din aceste pla
nuri.

Tinerii colectiviști din comu
na Cuza-Vodă, regiunea Con
stanța, s-au angajat să răspun
dă de însilozarea nutrețurilor, 
de îngrijirea a 600 de mioare, 
de plantarea pomilor și viței 
de

Tinerii muncitori din G.A.S. 
Rîmnic, aceeași regiune, s-au 
angajat să răspundă de anu
mite sectoare importante ale 
gospodăriei și să muncească în 
așa fel îneît să contribuie efec
tiv la rentabilizarea 
riei de stat.

Din regiunile 
Stalin, Galați și din 
ale țării sosesc mereu vești în 
legătură cu angajamentele ti-

„Scînteia tineretului"

și și-au asumat răspunde- 
îndeplinirii cu forțe pro-

vie etc.

gospodă-

București, 
alte părți
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ÎNTREVEDEREA Instantaneu

La G.A.S» 
Rîmnic

E greu să cuprinzi 
tr-un reportaj toată 
mosfera de încredere și 
interesul cu care utemiș
tii și tinerii de la G-A.S. 
Rîmnic au discutat și 
au chibzuit fiecare capi
tol, fiecare ideie și fie
care sarcină nouă reieși
tă din lucrările Consfă
tuirii.

Comitetul organizației 
de bază U.T.M. a cerut 
sprijinul organizației de 
partid în inițierea unei 
importante acțiuni a ti
neretului : răspunderea 
efectivă pentru îndepli
nirea și depășirea sarci
nilor de plan din diverse 
sectoare de producție ale 
gospodăriei de stat. Ac
țiunea aceasta s-a bucu
rat de o mare populari
tate în toată gospodăria. 
Ea s-a confirmat în ca
drul unei adunări gene
rale U.T.M. deschise, cu 
prilejul căreia utemistiul

Pentru creșterea 

rentabilității 

gospodăriei de sfat 
în- 
<it-

Nicolae Rahău, directo
rul gospodăriei, a pre
zentat un referat din 
care au reieșit măsurile 
ce trebuie luate de 
gospodăria de stat pen
tru îndeplinirea sarci
nilor ce s-au desprins în 
Consfătuirea de la Con
stanța. Toți participan
ții la discuții au spriji
nit inițiativa organi
zației U.T.M. și au făcut 
propuneri concrete în a- 
ceastă privință.

Tinerii care vor munci 
în celelalte sectoare de 
producție, în afara ce
lor încredințate tinere
tului, și-au asumat și ei 
răspunderea îndeplinirii 
unor obiective deosebit 
de importante.

Publicăm angajamen
tele utemiștilor și tineri, 
lor din gospodăria de 
stat din comuna Rîmnic, 
regiunea Constanța.

Cu multe zile înainte, 
organizația de bază 
V.T.M. din gospodăria 
colectivă Cuza Vodă ce
ruse sprijinul organiza
ției de partid și organi
zase prelucrarea și stu
dierea documentelor 
Consțătuirii de la Con
stanța și a Chemării lan
sate de participanții la 
Consfătuire. Răspunzînd 
chemării, biroul organi
zației de bază U.T.M. a 
convocat acum o aduna
re generală deschisă a 
organizației de bază 
U.T.M. la care a invitat 
pe toți tinerii colecti
viști din Cuza Vodă, 
pentru ca ascultînd ex
punerea președintelui 
Gheorghe Bălan în legă
tură cu sarcinile planu
lui de dezvoltare a gos
podăriei în următorii 
trei ani, ei, tinerii, să-și 
asume din acest plan

Consolidarea gos
podăriei colective— 
principala preocu

pare a tinerilor 
colectiviști

responsabilitatea îndepli
nirii unor importante o- 
biective economice.

Tinerii ascultau acum 
cu atenția încordată. In 
următorii trei ani gos
podăria trebuie să ajun
gă de la '1.500 kg. grîu 
și 2.000 kg. porumb la 
hectar, cit obține acum, 
la 2.000 kg. griu la hec
tar și respectiv 3.000 de 
kg. porumb boabe la 
hectar. Trebuie plan
tate 32 de hectare cu 
viță nobilă, urmează să 
se creeze pepiniere de 
pomi șl viță nobilă, etc-

Cu seriozitate, chib- 
zuindu-și și cîntărinduși 
bine forțele, tinerii s-au 
sfătuit îndelung cu pre
ședintele și inginerii, cu 
biroul organizației de 
partid și au concretizat 
pînă la> urmă angaja
mentul lor.

La întovărășirea 
agricolă 

„11 Iunie“ — 
Smeeni

Hotărîrea adunării 
generale a utemiștilor 

și tinerilor din 
întovărășirea agricolă 

„11 Iunie“ din
comuna Smeeni, raionul Buzău

Noi, utemiștii și tinerii din întovărășirea agricolă „11 Iunie“ din 
comuna Smeeni, raionul Buzău, studiind expunerea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej, făcută la Consfătuirea de la Constanța ți 
Chemarea acestei Consfătuiri, ne propunem ca, sub conducerea și 
cu ajutorul organizației de partid, să sprijinim consiliul de con
ducere al întovărășirii în întreaga activitate de consolidare a în
tovărășirii. In acest scop vom lua următoarele măsuri :

1. Pentru asigurarea unei producții sporite de grîu la hectar, 
vom mobiliza toți tinerii la executarea plivitului griului pe supra
fața de 42 ha. pe care o are întovărășirea însămînțată cu grîu de 
toamnă.
• 2. Vom mobiliza toți tinerii la efectuarea polenizării suplimen
tare la cultura de floarea soarelui pe suprafața de 44 ha. pe care 
o are întovărășirea.
i 3. Pentru a sprijini consiliul de conducere al întovărășirii la 
crearea unui lot semincer în toamna acestui an, organizația noa
stră se angajează ca prin muncă voluntară să transporte la cîmp 
îngrășăminte naturale pentru întreaga suprafață de 15 ha.
i 4. Pînă la data de 7 Noiembrie a.c., cu sprijinul organizației de 
partid și al sfatului popular comunal, ne angajăm să mobilizăm 
toți tinerii la construirea unui saivan necesar pentru adăpostirea 
oilor pe care le va cumpăra întovărășirea din fondul de bază.
i 5. Organizația noastră se angajează să sprijine consiliul de con
ducere al întovărășirii în acțiunea de mobilizare a tuturor mem
brilor întovărășiți pentru executarea tuturor lucrărilor în comun 
la toate culturile.
i 6. Pentru consolidarea întovărășirii noastre, biroul organizației 
de bază U.T.M. va intensifica munca politică în rîndul utemiștilor 
pentru ca aceștia să-și convingă părinții să aducă în întovărășire 
întreaga suprafață de pămînt ce o posedă.
, 7. Vom forma un colectiv din cei mai buni și mai harnici tineri 
din întovărășire care, pe baza exemplului lor și al familiilor lor, 
să convingă cel puțin 20 de familii de țărani muncitori cu gospo
dărie individuală să se înscrie în întovărășire cu întreaga supra
față de teren pe care o posedă.

■ 8. In perioada campaniei de recoltat și treieriș organizația de 
bază U.T.M. a întovărășirii își propune'să răspundă de aria care 
va funcționa pe timpul campaniei și să mobilizeze copiii membri
lor întovărășiți de vîrstă școlară și preșcolară la adunarea spice
lor de pe cîmp, asigurând o cantitate de cel puțin 150 kg. boabe 
de grîu. .. ..

9. Pentru îmbogățirea cunoștințelor agrozootehnice a tinerilor 
din Întovărășirea noastră ne propunem să organizăm un curs agro
zootehnic care să fie frecventat de întregul tineret.

Noi, utemiștii și tinerii întovărășiți ne angajăm să luptam cu 
toate forțele, sub conducerea organizației de partid, pentru respec
tarea statutului întovărășirii, pentru continua ei consolidare, pen
tru dezvoltarea fondului de bază și pentru aplicarea tuturor regu
lilor agrotehnice în vederea sporirii producției agricole la hectar.

— Pentru asigurarea îndeplinirii acestor angajamente vom re
partiza sarcini concrete fiecărui utemist și vom discuta în ședințe 
de birou sau în adunări generale deschise măsurile care trebuie 
luate la începutul fiecărei acțiuni, vom controla în timpul desfă
șurării lucrărilor felul în care sînt îndeplinite angajamentele și 
vom lua neîntirziat măsurile cuvenite. La terminarea fiecărei pe
rioade de lucru vom analiza felul în care s-a desfășurat munca.

ADUNAREA GENERALA A ORGANIZAȚIEI DE 
BAZA U.T.M. DIN ÎNTOVĂRĂȘIREA AGRICOLA 
„11 IUNIE“, COMUNA SMEENI, RAIONUL BUZĂU . t • . •= • •• . . r 1

Hotărîrea adunării generale Hotărîrea adunării generale a utem’știlor 
a utemiștilor și tinerilor din G.A.S. și tinerilor colectiviști din G. A. C. 

„Ana Ipătescu“ din satul Cuza Vodă, 
regiunea Constanța

Noi, utemiștii și tinerii colectiviști din gospodă
ria agricolă colectivă „Ana Ipătescu“ din satul 
Cuza Vodă, studiind, în adunare generală deschisă 
a organizației noastre de bază împreună cu consi
liul de conducere, sub îndrumarea organizației de 
partid, căile și posibilitățile prin care tineretul din 
gospodăria noastră poate să-și aducă mai bine 
aportul la îndeplinirea marilor sarcini ce ne stau 
în față, am hotărât:

1. Cele două echipe de tineret din cadrul brigă
zilor statutare, în care lucrează cîte 15 tineri, vor 
lucra anul acesta suprafața de 331 hectare.

— aplicînd regulile agrotehnice înaintate, ei vor 
obține pe aceste suprafețe recolte medii la hectar 
mai mari cu 100 pînă la 400 kg. față de planul 
stabilit pe gospodărie.

In scopul obținerii acestor depășiri de plan vor 
executa toate lucrările pe toată suprafața încredin
țată în timpul optim agrotehnic, vor aplica îngră
șăminte suplimentare pe parcelele care necesită 
aceasta, vor executa cel puțin trei prașile la toate 
culturile prășitoare și vor organiza lucrările de re
coltare în așa fel incit să reducă la minimum po
sibil pierderile de boabe.
i Valoarea globală a producției pe care o vor

Rîmnic, regiunea Constanța
„Noi, utemiștii, tineri mecanizatori, tineri mun

citori și tineri specialiști din G A.S. Rîmnic, dor
nici de a contribui la înfăptuirea tuturor sarcinilor 
reieșite din expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej și 'a celorlalte documente ale Consfătuirii pe 
(ară a țăranilor și lucrătorilor din sectorul socia
list al agriculturii, ne luăm următoarele angaja
mente :

— Să lucrăm o suprafață de 500 ha. cu griu și 
400 ha. cu porumb, care să fie declarate „loturi ale 
tineretului". De pe suprafețele lucrate de tineri să 
se realizeze sporuri medii de producție la hectar, 
față de prevederile planului de producție al gos
podăriei, de cel puțin 700 kg. la porumb și cel pu
țin 500 kg. la grîu. în vederea obținerii acestor 
depășiri de plan, se va da o mare atenție tuturor 
măsurilor agrotehnice prin care să se asigure buna 
Întreținere și îngrijire a culturilor, precum și asi. 
gurarea succesului deplin al campaniei de recol
tare.

La cultura griului s-au stabilit următoarele mă
suri :

— Organizarea unul număr de două echipe de 
tineret, care să aibă ca sarcină principală comba-

dintre Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne și A. Frondizi, 
președintele Republicii Argentina

BUENOS AIRES 6 (Agerpres).
In seara zilei de 5 mai Ion 

Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mîne, a fost primit de președin
tele Republicii Argentina, Arturo 
Frondizi.

In aceeași seară tov. A. Joja, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare

Romîne a oferit un dineu în cin
stea unor personalități culturale 
din Buenos Aires.

La dineu au participat rectorul 
Universității din Buenos Aires, 
decanul Facultății de litere, pre
cum și alte personalități culturale 
argentiniene.

Marți dimineață delegația romi- 
nă a plecat spre orașul Cordoba.

VIZITELE DELEGAȚIEI R.P.R 
ÎN ARGENTINA

BUENOS AIRES 6 (Ager- 
pres).

După instalarea președintelui 
Republicii Argentina, Arturo 
Frondizi, la 2 mai ac. a avut loc 
sesiunea specială a Congresului 
în onoarea șefilor de state și a 
parlamentarilor străini. Delega
țiile străine au oferit apoi o re
cepție în onoarea președintelui 
Frondizi.

La 3 mai delegația rominăj 
condusă de tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, a vizitat o fermă 
model în apropiere de Buenos 
Aires.

In seara aceleiași zile noul 
guvern argentinian a oferit un 
dineu în cinstea delegației Repu
blicii Populare Romîne. Au par
ticipat dr. Ichazo, reprezentantul 
personal al președintelui Fron
dizi, ministrul Afacerilor Inter
ne, dr. Alfredo Vitolo, ministrul 
Educației și Justiției, dr. Louis 
R. Mckay, ministrul Sănătății și 
ad-interim la Prevederile Sociale, 
dr. H. Noblia, primarul capitalei 
și alte personalități politice și 
culturale.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

In cursul vizitei în Argentina 
membrii delegației R. P. Romîne 
au avut o serie de întrevederi cu 
membrii altor delegații străine 
precum și cu personalități politi
ce și culturale argentiniene.

Tov. I. Gh. Maurer a avut o 
întrevedere 
președintele 
de Guvern 
guay.

Tov. Atanase Joja, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne, a făcut o vizită 
în orașul La Plata, unde a fost 
întîmpinat oficial de guvernato
rul și guvernul local al orașului 
și a avut o convorbire cu recto-

(Continuare în pag. 4-a)

bucureștean

„Concert“ în fața Ateneului.H
Foto: D. F. DUMITRU

Perspective mari
in fața tinerilor
ar Iii t e c ți

cu Carlas Fisher, 
Consiliului Național 
al Republicii Uru-
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De curând a avut loc din iniția
tiva Institutului de Arhitectură 
„Ion Mincu“ și a biroului orga
nizației de bază P.M.R., cu spri
jinul Departamentului de Arhi
tectură și Urbanism dinM.C.M.C. 
și a Uniunii Arhitecților din 
R.P.R., consfătuirea cu tinerii 
arhitecți care lucrează în institu
tele regionale de proiectare.

Amploarea acestei manifestări, 
mulțimea și varietatea ansamblu
rilor de clădiri 
construcție sau 
a fi executate, 
fost prezentate 
ției organizate 
materialul prezentat de tovarășul 
prof. arh. Marcel Locar, director 
general în M.C.M.C., caracterul 
concret al discuțiilor și entuzias
mul tinerilor arhitecți, au făcut

și a clădirilor în 
proiectate pentru 
din care unele au 
în cadrul expozi- 
cu acest prilej.

Comunicatul Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii

în cursul săptămînii trecute lu- ’ In regiunea Constanța, 
arările agricole de primăvară au exemplu, regiune fruntașă 
fost mult intensificate ca urmare țară în desfășurarea lucrărilor 
a îmbunătățirii treptate a timpu- gricole din această primăvară, n a eî'n.4- .a.rv r.n o.rx n înrmin'
lui.(Continuare în pag. 2-a)(Continuare în pag. 2-a)

Aspectul exterior al noii ojelării Martin din Hunedoara

de 
Pe 
a- 
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răturile sînt aproape terminate, 
iar însămînțările sînt executate 

----- 1 în proporție de peste 80 la 6ută.
In această regiune s-a folosit în
treaga capacitate a mașinilor și 
atelajelor existente. In regiune 
sînt numeroase G.A.S.-uri și 
G.A.C.-uri care au terminat în
sămînțările și ajută acum cele
lalte unități pentru ca în zilele 
următoare campania agricolă de 
primăvară să se încheie în în
treaga regiune.

Ritmul însămînțăriilor a cres
cut de asemenea în regiunile 
Craiova, Iași, Pitești, Suceava 
realizîndu-se între 72 și 80 la 
sută din prevederi. în multe ra
ioane din aceste regiunii viteza 
zilnică de lucru: la arături și în- 
sămînțări a fost simțitor depă
șită.

Din analiza datelor primite de 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii reiese că zilele bune de 
lucru nu au fost din plin folo
site de toate regiunile și nu s-a 

" alucrat cu întreaga capacitate 
mașinilor și atelajelor.

Din această cauză în unele, re
giuni însămîmțările nu au mqrs 
în ritmul posibilităților. Astfel 
regiunea București, una din re
giunile cu cea mai mare supra-

(Continuare în pag. 2-a)

din prima consfătuire de. acest 
gen un eveniment de seamă, Im-i 
portanța sa constă în relevarea 
rolului deosebit pe care-L au și 
condițiilor favorabile pe care le 
oferă I.R.P.-urile pentru proiecta« 
rea realistă strîns legată de ne-, 
voile concrete și de condițiile re
giunii respective, realizărilor 
complexe ale acestor institute și 
aportului însemnat pe careîladuq 
tinerii arhitecți în cadrul lor.

Prilejuind prezentarea în an« 
samblu și analizarea primelor re-< 
zultate, consfătuirea a confirmat 
că 1.R.P.-urile au răspuns multor, 
sarcini, dovedind astfel justețea 
liniei date de partid și de stat 
privind, lichidarea exagerării cen« 
tralismului în proiectare.

Institutele regionale de proiec« 
tare, înființate în martie 1957 prin 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri^ 
au răspuns necesităților întăririi! 
sectorului proiectării lucrărilor da 
construcție din cadrul regiunilor^ 
Pentru a-și putea îndeplini cit 
forțe proprii multiplele și varia« 
tale sarcini, I.R.P.-urile au fost 
concepute ca unități de proiectare 
complexe, urmînd să elaboreze 
studii și proiecte de sistematiza« 
re, pentru investiții legate de ne«, 
voile locale, pentru construcții 
industriale, agrozootehnice etc.

Intr-adevăr, materialul prezen
tat cu prilejul acestei consfătuiri 
a reflectat succint activitatea 
I.R.P.-urilor și a arhitecților.Spre 
a da numai cîteva exemple amin
tim cartierele de locuințe din PiJ 
tești (autor arh. Maria Bellu) și 
Caracal (autor arh. Tamara Țar
că), amenajarea incintei uzinei 
„Electroputere“ din Craiova (au« 
tor arh. Teodor Cocheci) etc,, 
proiecte care oglindesc spiritul 
realist al proiectanților în utili« 
zarea condițiilor de teren și preo
cuparea pentru rezolvarea proble
melor tehnice și economice, utili« 
zarea proiectelor tip și închega
rea unor ansamble armonioase 
din punct de vedere plastic.

Grăitoare pentru ilustrarea ac
tivității intense depuse do 
I.R.P.-uri sfat numeroasele con
strucții proiectate și productivita
tea ridicată reflectată și în urmă
toarele cifre: în numai 10 luni 
de activitate, Institutul din Pi
tești a proiectat în cadrul a 
268.000 ore medii de proiectare, 
dintre care 52.000 ore medii de

Arh. CONSTANTIN ENACHE 
asistent la Institutul de Arhi
tectură „Ion Mincu“-BucurețtJ

Primirea ambasadorului 
Republicii Populare Albania 

de către primul secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej

Marți 6 mal 1958, primul se- mit pe noul ambasador exfraor-. 
cretar al Comitetului Central al dinar și plenipotențiar al Repu- 
Partidului Muncitoresc Romîn, blicii Populare Albania, Hasai} 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a pri- Alimerko, ' ' (
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Un spectacol 
PLIN DE TINEREȚE*»

A Intrat' de mult în discuția 
Oamenilor noștri de teatru pro
blema folosirii și stimulării tine
relor forțe artistice în cadrul co
lectivelor teatrale din țară. Pro
blema trebuie privită cu multă 
seriozitate mai ales astăzi cînd 
ultimele promoții ale Institutului 
de Teatru ne-au oferit revelația 
unor speranțe îmbucurătoare, a 
căror confirmare este condiționa
tă de asigurarea dezvoltării lor 
ulterioare într-un climat artistic 
prielnic. S-au ivit în ultimul timp 
și formule practice menite să re
zolve problema în discuție, cel 
puțin parțial; ne amintim astfel 
de încercarea de a pune la baza 
înființării Teatrului de Stat din 
Galați întreaga promoție din a- 
nul 1955 a Institutului de Teatru 
— momentul „Preludiului“ Anei 
Novac în regia lui Crin Teodo- 
rescu. Experiența a fost reluată 
pe baze mult mai temeinice de 
Vlad Mugur, care cu un an mai 
tîrziu a plecat împreună cu cîțiva 
din cei ma,i dotați studenți ai săi 
din Institut, să întărească cadrele 
scenice ale Naționalului craio- 
vean. Ecouri ale succeselor do
bîndite de colectivul închegat la 
Craiova n-au întîrziat a ne ajun
ge la ureche. Cu ocazia unui re
cent popas în străvechea cetate 
a Banilor, am avut plăcerea să 
reîntîl-nim această talentată și 
entuziastă echipă în cuprinsul 
distribuției pe care a conferit-o 
Dinu Cdrnescu, student în anul 
V regie, la Institutul de Teatru, 
comediei lui Goldani „Gîlcevile 
din Chioggia“.

Chioggia este o insulă din M-a- spiritului modern. Fără îi 
rea Adriatică situată ’ la numai fundamentul concepției 
cîteva leghe" depărtare de Vene
ția. In tinerețe Goldoni avusese 
prilejul să întreprindă observații 
nemijlocite asupra oamenilor 
obiceiurilor din Chioggia prin 
termediul funcției de ajutor de 
decător pe care o deținuse 
tr-un timp. Dramaturgul i-a 
tut astfel cunoaște pe chioggioți 
în plinătatea 
lor meridional, 
seli ce-și trăiesc 
în pade și bună 
al unei sincere 
aceșfl 
cauză

discuția

Și 
in- 
ju- 
în- 

pu-

temperamentului 
ca oameni ve- 
din plin viața 
înțelegere. Rod 

afecțiuni pentru 
oameni simpli, comedia în 
înscenează o întîmplare a- 

muzantă cu pescari și femei care 
se ceartă... și care nu vrea să 
dovedească altceva decît contra
riul aparentei neînțelegeri — o 
splendidă conviețuire. O bucată 
de dovleac declanșează discor
dia : pretextul — amabilitatea 
exuberantă a simpaticului luntraș 
Toffolo. Și gîlceava se jtornește 
într-un ritm trepidant, facînd să 
se perinde prin scenă, unul după 
altul, fete și tineri pescari care 
se ceartă și se iubesc, se adoră 
și se gîicevesc: o Luciettă după 
un Titta-Nane, oOssetă după un 
Beppe, și CheCca după... cine a 
mai rămas ?... după Toffolo. Pei- 
sagiul chioggiot este întregit de 
capii celor două familii: Pasqua 
și Toni, Libera și Fortunato, ală
turi de Isidoro — locțiitor de ju
decător, care împreună cu Signor 
Diavolo călăuzesc 
împlinirea fericită 
tinere căsnicii în 
ritmului pasionant 
fășoară acțiunea

gîlceava către 
a celor trei 

final. Iureșul 
în care se des- 
nu înăbușe, ci

din contra, scoate în evidență 
pronunțatele semnificații sociale 
cu care este presărat textul gol
donian.

Vitregită de luminile rampei 
pînă acum, „Gîlcevile din Chiog- 
gia“ a oferit Naționalului craio- 
vean meritul de ® fi prezentat în 
premieră pe țară una din cele 
mai originale și seînteietoare co
medii ale fecundului dramaturg 
italian. Meritul este cu atît mai 
mare, cu eît teatrul găzduiește 
cu această, ocazie examenul de 
stat al 
cu reale 
Cernescu. 
Cernescu

unui tînăf regizor 
promisiiuni — Dinu 
II cunoscusem pe 

ca o fire regizo
rală poetică, cu autentice în
clinații, spre lirismuil înaltelor 
aspirații, așa cum ni s-a destăi
nuit din spectacolul său de debut 
cu „Peer Gynt“ de Ibsen ca și 
din superregia efectuată „Copaci
lor mor în picioare“ a lui Ca- 
sona. înscenarea comediei goldo- 
niene ne-a descoperit o altă fa
țetă a personalității sale artistice 
în plină perioadă de formare, re- 
levindu-ni-1 ca un temperament 
vivace, spiritual și ingenios, cu o 
inteligență vie și mobilă servind 
deopotrivă un text încărcat de 
sensuri a-dînci ca și o comedie 
de cel mai copios amuzament 
Optica lui Cernescu asupra spec
tacolului se conformează cerințe
lor vitale ale teatrului: neinduce- 
rea în eroare a spectatorului — 
deci respectarea convenției tea
trale, sugerare și nu naturalism, 
traducerea scenică a specificului 
goldonian pe linia receptivității 
spiritului modern.' Fără îndoială 

- , / i sale
regizorale este departe de a se 
fi bazat pe cele cîteva trouvail- 
les-uri care iau atît de repede 
ochii spectatorului neavizat: bal
coane te -----*
pe rotile, 
a locului 
cului etc. 
este că a , 
valorile pe care accentuează au
torul în piesa sa, servindu-le cu 
inteligență și fantezie în ambian
ța unui original decor brodat pe 
un fond de plasă pescărească, 
conceput cu mult talent de I. 
Popescu-Udriște.

Asupra interpreților nu vom 
insista prea mult. Totuși trebuie 
să subliniem bucuria pe care 
ne-au prilejuit-o Silvi® Popovici 
și Dumitru Rucăreanu cărora 
le-am descoperit noi posibilități 
într-un gen de roluri cu totul noi 
pentru ei. Dacă pe Silvia Popovici 
o cunoscusem car o actriță de o 
fină sensibilitate/ cu aptitudini 
pentru partituri dramatice, nu 
mică ne. a fost surpriza desco- 
perind-o în Luciettă ca pe o ex
cepțională comediană: mult tem
perament, . vervă, ritm al replicii, 
volubilitate. Pe Rucăreanu îl re- 

. ținusem prin întruchiparea pe 
care a dat-o la absolvirea fa
cultății, lui Figaro din „Bărbie
rul din Sewla“., Aci l-am regăsit 
cu totul altul, dovedind o fante
zie largă, o exuberanță dusă la 
culme în șugubățul lui Goldoni 
— Toffolo. Ceilalți interpreți au 
realizat tipuri foarte bune ilus- 
trîndu-ne totodată continua evo
luție a măiestriei lor artistice:

valoroasa compoziție a Iui C. 
Rauțchi în bîlbîitul j-upîn Fortu
nato, îndrăcită Checc® pe care a 
întruchipat-o Sanda Toma ca și 
Beppe-ul lui Amza Pellea. Cu o 
voce făcută ce nu-1 avantajează 
și o mască complect nepotrivită 
Mircea Bohoreanu (Titta-Nane) a 
sărăcit personajul de culoare ca 
și Marfa Balint în Osseta. Demn 
de evidențiat este aportul artiș
tilor mai vîrstnici ai teatrului care 
s-au integrat cu dragoste tînăru- 
luj colectiv, realizînd omogenita
tea spectacolului: Madeleine Ne- 
deianu (admirabil complectată de 
Rauțchi). Virgil Bădescu. Margot 
Boteanu Păcuraru și Richard 
Rang.

Tineretul Teatrului Național 
din Craiova a confirmat și cu a- 
ceastă ocazie marile posibilități 
de care dispune în realizarea 
unui spectacol de înaltă ținută 
artistică.

CORNEL CRISTIAN
P.S. Merită de menționat inte

resul teatrului pentru prezenta
rea programului de sală al spec
tacolului original ilustrat de Be- 
nedict Gănescu (deși cu unele 
exagerări).

De asemenea vrem să salutăm 
inițiativa teatrului care a. prezen
tat cu succes de 1 Mai piesa lui 
Goldani într-un 
tural — lacul 
vean.

fericit cadru na- 
din

*) „Gîlcevile 
Goldoni la Teatrul 
Craiova.

din

parcul craio-

C. Cr.

Chioggia“ de
Național din

înaintează prin scenă 
sistemul de schimbare 

acțiunii în văzul publi- 
Important la Cernescu 
știut să intuiască just

Maistrul bobinator Cornel 
Zeidiz dă explicații cu privire 
la bobinarea unui motor C.A.- 
4 p. 1500 ture pe minut, ele
vilor școlii profesionale de 

ucenici nr. 4 din Capitală.

Exteriorul sălii de sport din Constanța

Comunicatul Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii

(Urmare din pag. l-a)

agricolă, deși a avut condi-față agricolă, deși a avut condi
ții asemănătoare regiunilor înve
cinate, a însămîințat numai jumă
tate din suprafața prevăzută.

Timpul neprielnic nu justifică 
rămînerea în urmă a însămînță- 
rilor. In regiune sînt multe 
G.A.S. și G.A.C. care au terminal 
sau sînt pe sfîrșite cu însămînță- 
rile ceea ce denotă că printr-o 
bună organizare a muncii și mo
bilizare a tuturor forțelor întrea
ga regiune putea fi la nivelul 
lor.

O situație asemănătoare exis
tă și în regiunea Galați, unde 
raioanele complect cooperativ.izate 
au însămînțat aproape 70 la sută 
din prevederile planului în timp 
ce celelalte raioane au realizat 
mai puțin. Și în această regiune 
tractoarele și mai ales atelajele 
n-au fost folosite din plin.

Timpul este prielnic desfășu
rării lucrărilor agricole pe întreg 
cuprinsul țării. In aceste zile - 
principala sarcină a oamenilor

muncii din aigricultură este termi
narea grabnică a însămînțărilor, 
săptămîna aceasta fiind hotărî- 
toare în asigurarea unei recolte 
bune. Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii recomandă în acest 
scop ca toate forțele să fie mo
bilizate în vederea terminării în 
cel mai scurt timp a însămînță- 
rii florii-soarelui, sfeclei de za
hăr și porumbului.

O deosebită atenție trebuie 
dată unităților agricole de stat 
și cooperatiste.

Trebuie continuate lucrările de 
îngrijire a culturilor, plivitul și 
prășitul — deoarece umiditatea 
aflată în sol creează condiții fa
vorabile dezvoltării buruienilor.

Terminarea grabnică a însă
mînțărilor și executarea la vreme 
a lucrărilor de întreținere sînt 
condiții hotărîtoare pentru obți
nerea unei recolte bogate în a- 
cest an, sarcini patriotice ale fie
cărui țăran muncitor și lucrător 
din agricultură.

(Agerpres)'

Perspective mari
i N F AȚ A

tinerilor arhitccfl
(Urmare 

din pag. l-a)

arhitectură, lu
crări In valoare 
de 25.000.000 lei.

S-au eviden
țiat de aseme
nea condițiile 
specifice favo
rabile pe care 
I.R.P.-urile 
oferă 
formarea 
proiectanți 
special a 

să gîndească

le 
pentru 

unor 
și în 
unor 
pro-arhitecți care 

iectele în legătura lor directă cu 
amplasamentul concret pe care-1 
au, aproape de posibilitățile 
economice și constructive de 
care dispune beneficiarul, de 
nevoile materiale și spirituale 
ale oamenilor pentru 
construiesc. In felul 
arhitectul încetează de a 
tehnician proiectînd 
un beneficiar generalizat, 
stract și depărtat. El devine arhi- 
tectul-cetățean al urbei și re
giunii în care trăiește și este mîn- 
dru și dornic să construiască cît 
mai bine, mai ieftin și mai fru
mos. Relațiile lui cu constructo
rul devin mai strînse, arhitectul 
avînd posibilitatea să controleze 
continuu traducerea în viață a 'Roaită 
proiectului, să înțeleagă posibili
tățile reale ale constructorului, 
să-l îndrume spre realizarea unor 
soluții mai avansate și 
nomice.

Materialele prezentate 
cipanții la cuvînt au
perspectivele ce se 
I.R.P.-urilor.

care 
acesta 
fi un 

pentru 
ab-

mai eco-

■■4 :
Bi /. 
■W /. .

și parti- 
subliniat 

deschid 
I.R.P.-urilor. Acestea rezultă deo
sebit de clar din exemplul citat 
de tovarășul Cezar Niculiu. di
rector al Institutului din Pitești, 
asupra cîtorva sarcini din planul 
de proiectare pe anul 1958, prinT 
tre care importante sistematizări 
de orașe (Pitești, Cîmpulung, 
Rîmnicu-Vîlcea), sistematizări de 
centre civice raionale (Horezu, 
Slatina) proiecte pentru locuințe 
(Cîmpulung, Pitești) restaurări 
de monumente istorice în număr 
de cel puțin 420 în toată regiu
nea etc.

In realizările arhitecturii noa
stre un aport însemnat l-au adus 
tinerii arhitecți. Ei constituie 
majoritatea proiectanților de ar
hitectură și sistematizare în in
stitutele regionale de proiectare 
Cîteva cifre sînt semnificative: 
la regiunea Stalin tinerii arhi
tecți, constituie 50 la sută din 
totalul proiectanților arhitecți, la 
Constanța 60 la sută, ‘ “
șoara 75 la sută, la 
sută iar la Regiunea 
Maghiară 100 la sută, 
tre aceștia au posturi 
cere, directori (la Craiova Con
stanța etc.), arhitecți șefi (la 
Regiunea Autonomă Maghiară, 
regiunea Stalin etc.).

In scurt timp, tinerii arhitecți 
au devenit proiectanți și realiza
tori ai unor programe ample și 
diferite.

Tinerii arhitecți se mîndresc cu 
colegii lor, arhitecți ca Ion Radu- 
canu (I.R.P. Constanța), Ștefan 
Jorică (I.R.P. Pitești), Marinei

la Ținti- 
Iași 80 la 
Autonomă 
Mulți din
de condu-

(Urmare din pag. l-a) 

cerilor colectiviști, întovărășiți, 
muncitori și mecanizatori din 
G.A.S. și S.M.T.

Ele dovedesc combativitatea 
utemiștilor din aceste unități, 
hotărîrea lor fermă de a con
tribui concret Ia uriașa operă 
de transformare socialistă a a- 
griculturii, de creștere neînce
tată a producției agricole, de 
educare socialistă a tineretului 
de la sate.

Tinerii colectiviști trebuie să 
. devină agricultori de tip nou, 

cu o conștiință nouă, colecti
vistă, atașați gospodăriei colec
tive, cu o calificare înaltă pen
tru diversele ramuri de pro
ducție ale gospodăriei.

Formarea conștiinței socia
liste, colectiviste, a tinerilor se 
produce mai încet decît schim
bările radicale din relațiile lor 
de producție, din felul lor de 
trai. De aceea sădirea senti
mentului de răspundere față 
de viitorul gospodăriei, forma
rea conștiinței socialiste este 
una din cele mai de seamă 
sarcini alo muncii de educație 
pe care trebuie să o desfășoare 
organizațiile de bază U.T.M.

■ din gospodăriile colective. An
trenarea tinerilor colectiviști în 
asemenea acțiuni care să con
tribuie Ia întărirea gospodăriei, 
la dezvoltarea avutului obștesc 
înseamnă un pas important pe 
linia educației colectiviste a ti
neretului.

Tinerii țărani întovărășiți tre
buie să vadă că bună starea lor 
personală depinde in cea mai 
mare măsură de consolidarea 
întovărășirii, care la rîndul ei 
depinde de organizarea supe
rioară a muncii, de efectuarea 
tuturor lucrărilor în comun, de 
dezvoltarea continuă a fonduri
lor obștești. Acțiunile lor tre
buie să țintească în primul 
rînd îndeplinirea acestor obiec
tive de bază din activitatea în
tovărășirilor.

Tinerii muncitori dsn gospo- 
, dariile de stat sînt datori să 

întreprindă astfel de acțiuni, să 
răspundă de realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan din 
principalele sectoare de pro
ducție ale gospodăriilor de 

< stat, conștienți fiind că în felul 
acesta vor aduce o importantă 
contribuție la reducerea prețu- 

t lui de cost al produselor, la 
i rentabilizarea gospodăriilor de 
î stat, la îndeplinirea rolului a-

V

UTEMIȘTI ȘI TINERI DIN AGRICULTURA!

Participați cu tot elanul și entuziasmul vostru tineresc 
la înfăptuirea hotărîrilor Consfătuirii de la Constanța

Daia (I.R.P. Ploești), Constantin 
Voiciulescu (I.R.P. Orașul Stalin). 
Lucian Popescu (I.R.P. Regiunea 
Autonomă Maghiară) și alții. 
Premierea acestora de către De- 
partamentuL- de Arhitectură 
Urbanism și Uniunea Arhitecților 
vine ca o subliniere binemeritată 
a aportului pe care l-au adus 
aceștia.

Trebuie arătat însă că tinerii 
arhitecți au avut de întîmpinat o 
Seamă de grputăți de' ordiri ma
terial, probleme nerezolvate încă 
în mod corespunzător de unele 
sfaturi populare. Sînt bine cu
noscute dificultățile în ceea ce 
privește documentarea și asisten
ța tehnică, termenele lungi de 
avizare etc.

Lucrările consfătuirii ar fi tre
buit să pună în discuție și unele 
aspecte negative care persistă în 
activitatea I.R.P.-urilor. Se mai 
întîlnesc deseori proiecte în care 
nu apare în suficientă măsură 
preocuparea pentru economicita
tea construcțiilor, pentru adopta
rea soluțiilor tehnice cele mai in
dicate și pentru rezolvări plastice 
corespunzătoare timpului și oa
menilor pentru care edificăm, și 
cadrului natural și construit în 
care apar noile ansambluri și clă
diri. Iată numai cîteva exemple 
în acest sens. La proiectele pen
tru o casă de odihnă la „Vasile 

(I.R.P. Orașul Stalin, 
autori arhitecții Ion Rădăcină și 
Astrid Friedrich) din lipsa unei 
preocupări pentru economicitate 
s-a ajuns la o soluție cu cadre 
de beton monolit ceea ce ducea la 
un consum exagerat de oțel be
ton. Sau, în proiectul pentru 
Combinatul alimentar din Ora
dea (autor arh. Sorina Romano) 
nu s-a realizat pe măsura posibi
lităților comasarea posibilă a 
grupurilor de vestiare precum și 
a celor frigoriferice etc.

Mare parte din tinerii arhitecți 
sint utemiști și ca atare organi
zațiile U.T.M. ar trebui să se ocu
pe cu mai multă atenție de în
drumarea lor, de asigurarea con
dițiilor lor optime de activitate. 
Comitetele regionale și orășenești 
U.T.M. ar trebui să analizeze 
contribuția tinerilor arhitecți în 
cadrul I.R.P.-urilor. In acest fel 
s-ar înlătura din vreme o mare 
parte din deficiențele constatate.

Pe baza experienței dobîndite, 
a accentuat tov. 
Adler, director 
Proiectării din 
de Arhitectură 
munca I.R.P.-urilor va trebui 
îmbunătățită continuu. Pentru 
aceasta e necesară acordarea 
unei asistențe tehnice sistematice, 
realizată prin trimiterea unor 
brigăzi complexe de specialiști, 
asigurarea unei documentări teh
nice la zi și cît mai largi, com- 
plectarea cu specialiști cu expe
riență a cadrelor acestor institu
te,. dirijarea viitorilor absolvenți . 
spre regiunile țării. îmbunătăți
rea îndrumării și avizării pro'ec- 
telor, urmărirea cu atenție a eco
nomicității proiectelor realizate iii 
aceste institute. S-a insistat în
deosebi asupra sprijinului pe care 
Uniunea Arhitecților din R.P.R. 
trebuie să-l dea muncii în cadrul 
I.R.P.-urilor. S-a propus ca U- 
niunea Arhitecților să organizeze 
la institute conferințe, prezentări 
de proiecte, diapozitive, expoziții 
volante etc., care să întărească 
activitatea cercurilor locale, șă a- 
sigure participarea arhitecților 
din regiuni la excursiile din țară 
și străinătate, iar pe de altă parte 
să informeze I.R.P.-urile asupra 
conferințelor și discuțiilor purtate 
la centru.

Lucrările conferinței au semna, 
lat importante aspecte legate de 
învățămîntul de arhitectură.

Pentru profesorii Institutului 
de Arhitectură nu există satisfac-

arh. Ladislau 
general ăl 

Departamentul 
și Urbanism, 

va

ție mai mare decît aceea de 1 
constata că strădania lor este îm- 
plinită prin rodul bogat al muncii 
tinerilor arhitecți. Cadrele didac
tice ale institutului nostru privesc 

și -cu1 legitim interes și cu încredere 
dezvoltarea fiecărui absolvent 
care pășește pe drumul plin de 
răspunderi dar și de satisfacții 
ale exercitării profesiunii.

Pe această linie discuțiile pur
tate în cadrul consfătuirii au a- 
ratat, și realizările tinerilor arhi
tecți au dovedit,' că învățămîntul 
de arhitectură asigură însușirea 
cunoștințelor teoretice și practice 
fundamentale necesare desfășu
rării cu succes a procesului de 
producție. în arhitectură.

S-a verificat "de asemenea jusJ 
tețea unor măsuri luate anterior 
pentru întărirea legăturii învăță- 
mîntului de arhitectură cu prac
tica. Trebuie subliniat astfel re
zultatul pozitiv pe care l-au avut 
o serie de măsuri, ca introduce
rea cu începere din anul școlar 
în curs a practicii de proiectare 
efectuată de studenții anului 6 la 
I.R.P.-uri. Cu această ocazie stu
denții noștri au sprijinit efectiv 
pe absolvenții din anii trecuți la 
îndeplinirea sarcinilor ce au re
venit I.R.P.-urilor în primul tri
mestru al anului 1958. Importan
te sînt de asemenea organizarea 
în cadrul orelor de lucrări prac
tice a unor deplasări de studii 
pe șantierele din București, la 
întreprinderile de producție, or
ganizarea sistematică a unor 
ample programe de excursii de 
documentare cuprinzînd vizitarea 
unor vechi monumente ale arhi
tecturii naționale, toate din ace
eași regiune.

Au reeșit însă din discuțiile șt 
unele aspecte Critice, a căror a- 
nalizare conduce la o serie de 
propuneri foarte folositoare pen
tru îmbunătățirea învățămîntului 
de arhitectură.'■ E necesar astfel 
să se adînceasdă în cadrul cursu
rilor problemele privind sistemele 
constructive și tehnica nouă, pre
cum și aspectele economice ale 
construcției, să , se prilejuiască o 
conlucrare activă între studenții 
arhitecți și studenții constructori, 
să se asigure ținerilor arhitecți 
posibilitatea de a menține legă
tura cu Institutul de Arhitectură. 
Multe din aceste propuneri au 
fost cuprinse în concluziile pre
zentate de tovarășul lector arhi
tect T. Benedek,.candidat în arhi
tectură, decan al Institutului de 
Arhitectură.

A fost o consfătuire interesan
tă, în care meștprii învățăceii, de 
ieri și cei de, azi s-au străduit să 
aducă încă o contribuție la reali
zarea unor construcții mai biine, 
mai ieftine, mai frumoase, con
strucții în care să-și găsească loc. 
viața cu frumusețile ei și care 
să înfățișeze societatea nouă pe 
care o construim.

Reconstrucția
Teatrului de stat

De curînd au început lucrările 
de reconstrucție a Teatrului de 
stat din Arad. Proiectul de recon
strucție prevede ca sala de spec
tacole să aibă forma circulară și 
să aibă o capacitate de circa 800 
locuri. Pînă în toamnă noul local 
al teatrului arădean va fi termi-i 
nat în roșu.

cestora de principale furni
zoare de cereale pentru fondul 
central al statului, așa cum su
bliniază expunerea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Tinerii mecanizatori din 
S.M.T. trebuie să lupte pentru 
folosirea întregii capacități de 
lucru a tractoarelor pentru rea
lizarea a cel puțin 430 hectare 
arătură normală pe fiecare 
tractor convențional, astfel in
cit să putem realiza in plus cu 
actualul parc de tractoare un 
volum de aproximativ 3.800.000 
hectare arătură normală; In al 
doilea rind 
lupte pentru 
lui de cost 
economisirea 
brefianților 
schimb. Toate aceste obiective 
se pot realiza numai printr-o 
calificare superioară, țintă că
tre care trebuie să tindă fie
care mecanizator.

Acestea sint principalele 
obiective a căror realizare tre
buie s-o urmărească organiza
țiile de bază U.T.M. din uni
tățile agricole socialiste, aces
ta trebuie să fie scheletul pla
nului de acțiune al acestor or
ganizații.

«îndatorirea principală a co
mitetelor regionale și raionale 
U.T.M. este aceea de a milita 
pentru ca nici o organizație de 
bază U.T.M., nici un tînăr din 
agricultură să nu rămînă în a- 
fara acestor acțiuni tinerești 
patriotice și de a ajuta perma
nent aceste organizații pentru 
ca angajamentele lor să devină 
fapte.

Astfel tineretul își va dovedi 
combativitatea, hotărîrea de a 
munci neobosit pentru tradu
cerea în viață a hotărîrilor 
Consfătuirii de Ia Constanța, 
pentru transformarea socialis
tă a agriculturii, pentru conti
nua ei înflorire.

ei sînt datori să 
reducerea prețu- 
ai lucrărilor prin 
carburanților, lu- 
și pieselor de
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Hotărîrea adunării generale a utemiștilor și tineri 
lor din G. A. S. Rîmnic, regiunea Constanța

(Urmare din pag. l-a)

ferea buruienilor pe cale chimică și paza lanurilor 
împotriva incendiilor.

— Punerea în stare de funcționare a combaine- 
lor, tractoarelor și a celorlalte mașini agricole cu 
30-40 de zile înainte de începerea campaniei de re
coltare a păioaselor.

— Pentru terminarea campaniei de recoltare în 
maximum 8-10 zile vom organiza un număr de 12 
echipe de tineret, care să răspundă de transportul 
cerealelor de la cîmp la baza de recepție, de strin- 
sul paielor și transportul lor la locul de depo
zitare.

Imediat după terminarea recoltării păioaselor 
vom presta 2-3 zile de muncă voluntară, împreună 
cu tinerii din satele care se învecinează cu gospo
dăria de stat, pentru stringerea unei cantități de 
spice de grîu din care să rezulte peste 4.000 kg. 
boabe, după care vom organiza o serbare a strin- 
gerii recoltei.

— In perioada campaniei, postul utemist de 
control va organiza raiduri speciale și va semnala 
în fiecare zi prin emisiuni speciale la stația de ra- 
dioficare, prin foaia volantă și gazete fulger, toate 
defecțiunile care se vor ivi în organizarea muncii 
și transportului cerealelor, etc.

La cultura porumbului s-au stabilit următoarele 
măsuri:

— executarea grăpatului pe întreaga suprafață 
înainte de răsărire pentru menținerea apei în sol.

— executare® a cel puțin trei prașile mecanice.
— încorporarea unei cantități de 100 kg. azotat 

de amoniu pe fiecare hectar însămînțat cu porumb.
— terminarea lucrărilor de recoltat în maximum 

10-15 zile.
Utemiștii, tinerii muncitori și tinerii specialiști 

invitați la adunarea generală a organizației de 
bază U.T.M. și care n-au fost încadrați în echi
pele care vor executa lucrările pe loturile t'ne- 
retului, își iau angajamentul ca prin executarea 
unor lucrări de înaltă calitate și la timp să depă
șească producția planificată pe gospodărie cu 195 
tone la grîu și 172 tone la porumb.

In ramura zootehnică se vor lua următoarele 
măsuri:

— Tinerii crescători de animale își asumă răs
punderea îndeplinirii și depășirii sarcinilor de 
plan în sectoarele: ovine, ferma de vaci și tinere
tul bovin.

— De la cele 57 vaci de lapte, printr-o furajare 
rațională, prin asigurarea h'gienes corporale a

animalelor, prin aplicarea tuturor metodelor știin
țifice, vor obține o producție medie de 2.500 litri 
lapte pe cap de vacă furajată, adică cu 300 litri 
mai mult 
din anul

— Vor 
de lapte 
adultă, față de 36 litri lapte și 2,5 l_ 
se prevede în planul anual de producție al gospo
dăriei de stat.

— Tinerii din sectorul tineret bov'n își iau an
gajamentul să obțină zilnic de la cele 22 bovine 
tinere, un spor mediu de greutate de 750 grame, 
față de 600 grame cît este stabilit in planul de 
producție al gospodăriei de stat.

— Pentru îndeplinirea acestor obiective se va 
da o mai mare atenție asigurării unor mari can
tități de nutrețuri insilozate, întreținerii pășunilor 
și organizării pășunatului rațional. Astfel, tinerii 
mecanizatori, tineri' muncitori, tinerii crescători de 
animale și specialiști își iau angajamentul să în- 
silozeze în acest an, pe lingă celelalte cantități 
de nutrețuri și 4.000 tone de porumb masă verde, 
din care 600 tone prin muncă voluntară.

In sectorul mecanic :
Tinerii tractoriști și mecanici agricoli își iau 

angajamentul ca, prin executarea întregului ciclu 
de lucrări și folosind întreaga capacitate de lu
cru a tractoarelor și mașinilor din dotați® gos
podăriei de stat, să poată realiza chiar din anul 
1958 cîte 430 hectare arătură normală cu fiecare 
tractor convențional.

— Măsurile preconizate pentru sectorul meca
nic vor fi însoțite de o puternică acțiune în spri
jinul reducerii cheltuielilor pe fiecare hantru exe
cutat, prin economii de carburanți și piese de 
schimb. In acest sens tinerii tractoriști și tinerii 
mecanici agricoli se angajează să facă economii 
de 20 tone de motorină, să 
proporție de 45 la sută față 
facă economii la piese de 
75.000 'ei.

— Organizația de bază 
gospodărei vor asigura condiții ca în următorii 
doi ani un număr de încă 15 tractoriști să poată 
deveni mecanici agricoli.

Pentru a asigura îndeplinirea tuturor acestor 
obiective, adunarea generală a organizației de 
bază U.T.M. a luat următoarele măsuri politico- 
organizatorice:

față de sarcina planului 
acesta.
obține de la cele 2.500 oi 

și cîte 2,8 kg. lină de la

de producție

cite 45 litri 
fiecare oaie 
kg. lină cit

colecteze uleiul ars 
de cel consumat și 
schimb în valoare

în 
să 
de

U.T.M. și conducerea

— S-au organizat echipele de tineri care vor 
munci pe suprafețele încredințate tineretului.

— S-au repartizat sarcinile de plan tinerilor 
care vor lucra în sectorul ovin, în ferma de vaci 
și care vor îngriji tineretul bovin.

— S-au repartizat toate sectoarele de activitate 
între membrii biroului organizației de bază U.T.M., 
în vederea îndrumării concrete a tinerilor și pen
tru efectuarea unui control permanent al modului 
în care se îndeplinesc angajamentele.

Hotărîrea adunăni generale a utemiștilor și tinerilor colectiviști 
din 6. A. C. „Ana Ipătescu“ din satui Cuza Vodă, regiunea Constanța

— S-au stabilit să se analizeze in adunări ge
nerale deschise ale organizației de bază U.T.M. la 
începutul, în mijlocul și la sfîrșitul fiecărei cam
panii sau perioade de muncă, felul in care se 
desfășoară activitatea utemiștilor și tiherilor, cu 
scopul de a se lua din timp măsurile necesare.

, Adunarea generală a organizației 
de bază U.T.M. din G.A.S. Rîmnic, 

regiunea Constanța

(Urmare din pag. l-a)

realiza cele două echipe la culturile ce Ie au in 
primire va fi de cea. 944.000 lei.

2. Din cele 315 hectare de pășune naturală a 
gospodăriei tinerii vor întreține voluntar 100 de 
hectare.

3. Vom planta 35.000 de butași viță nobilă din 
planul de 80.000 pe care îl are anul acesta gospo
dăria.

4. Din cele 1.530 de oi, o turmă de 600 de mioa
re va fi îngrijită anul acesta de tinerii Ion Solo- 
mon și Victor Șlepac.

— aplicind regulile de îngrijire recomandate de 
inginerul zootehnician, ei vor obține anul acesta 
cîte 4 kg. lînă fină și semifină în medie de la fie
care mioară.

5. întreaga cantitate de 1.500 tone de porumb o 
vom însiloza anul acesta cu forțele noastre. Pentru 
aceasta vom amenaja 12 gropi din care două vor 
fi pietruite și vom recolta cele 75 de hectare de 
porumb siloz care ne-a fost repartizat.

6. Vom căra în cursul anului acesta 3.000 de 
tone gunoi care va fi încorporat sub brazdă pe o 
suprafață de 150 hectare.

7. In vederea creșterii viitoarelor cadre de spe
cialitate vom recomanda consiliului de conducere 
doi tineri pentru a se califica in construcții și alțl 
cinci pentru a 
viticultori.

8. Vom reda 
prin nivelarea 
le vom cultiva

Vom asigura 
cursul agrozootehnic din cadrul gospodăriei, cu o 
frecvență de sută la sută.

Pentru asigurarea îndeplinirii acestor angaja
mente, organizația de bază U.T.M. a luat următoa
rele măsuri politico-organizatorice:

împreună cu conducerea gospodăriei au fost

fi pregătiți ca maiștri grădinari și

circuitului agricol 6 hectare teren, 
unor terenuri accidentate, pe care 
anul acesta cu plante furajere, 
participarea tuturor utemiștilor la

stabiliți șefii celor două echipe de tineret și mem
brii lor, cărora pe bază de proces verbal, le-a fost 
repartizată suprafața pe care o vor lucra, planul 
de culturi și atelajele.

S-au stabilit și s-au repartizat sarcinile pe fie. 
care grupă de tineri care vor lucra in diferite sec
toare.

Fiecare din cei trei membri al biroului organi
zației de bază U.T.M. răspund de îndrumarea și 
controlul activității tinerilor astfel:

— inginerul agronom Constantin Haras, secreta
rul organizației de bază U.T.M., răspunde de toate 
problemele tehnice și va ține o permanentă legă
tură cu conducerea gospodăriei

— Ion Pascu răspunde de activitatea echipelor 
de tineret, iar Cristina Constantin de mobilizarea 
tinerilor la muncă.

— S.a stabilit analizarea îndeplinirii diferitelor 
obiective din acest angajament în ședințe de b’- 
rou la care vor fi chemați membrii consiliului de 
conducere al gospodăriei și in adunări generale 
U.T.M. deschise la începutul, în mijlocul și la 
sfîrșitul fiecărei perioade de lucru.

La 11 mai vom fixa prima adunare generală 
deschisă cu care ocazie se va analiza munca tine
rilor în campania de primăvară, la însămînțări in 
mod special, plantarea butașilor de viță și măsu
rile ce trebuie luate pentru pregătirea însilozării.

Noi sîntem convinși că, conduși și îndrumați 
permanent de organizația de partid, vom îndeplini 
aceste hotărîri ale noastre și vom contribui la în
tărirea economico-organizatorică a gospodăriei 
noastre colective, aducînd o contribuție importantă 
la îndeplinirea sarcinilor reieșite din expunerea to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej la Consfătuirea de la 
Constanța.

Adunarea generală a organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. frAna Ipotescu“, satul 
Cuza-Vodă, comuna Castelu, raionul 

Medgidia, regiunea Constanța |



Să fii un bun muncitor 
este o mare cinste

absolvire a

Este mult timp de cînd situa
ția de muncitor a încetat să fie 
privită cu dispreț, devenind o 
onoare; cu toate acestea mai 
sint unii tineri care desconside
ră anumite locuri de muncă gă
sind că... „nu le convine și... ar 
prefera să stea acasă" decît să 
se califice într-o meserie.

Referitor la aceasta, vreau 
să aduc în discuție două cazuri. 
Am să încep cu Zoia Stere de la 
Industria Sîrmei-Brăila. Zoia are 
22 ani și activează de aproxima
tiv 3 ani în echipa de dansuri a 
uzinei. Dar ea nu are la bază 
nici o diplomă de 
vreunei școli medii pentru a avea 
pretenție la un post de funcțio
nară : și totuși, ocupă un ase
menea post, fiind pontatoare la 
secția edificare. De fapt, pe 
schemă nici nu există post de 
pontatoare la această secție, însă 
ținînd cont de faptul că Zoia 
Stere dansează în echipă, tovară
șii din comitetul de întreprinde
re (președinte Marin Ene) s-au 
gîndit s-o „plaseze" pe dînsa 
într-un loc cu mai puțină bătaie 
de cap și au încadrat-o aci pe 
un post de femeie de serviciu, 
crezînd că prin aceasta îi vor 
face un bine. însă tovarășii din 
comitetul sindical s-au înșelat

Intr-o consfătuire de producție 
care s-a ținut recent, mai mulți 
muncitori, printre care vopsitorul 
Ion Tudor, dulgherul Dinu Ma
nea și alții și-au arătat nemul
țumirea față de comportarea Zo- 
iei, subliniind că ea iși luase 
cîndva angajamentul că „în cel 
mai scurt timp" se va califica 
într-o muncă productivă. Luînd 
cuvîntul pentru a răspunde cri
ticii aduse, Zoia a sărit de pe 
scaun ca arsă:

— Nu tovarăși, eu nu vreau... 
nu-mi convine, și-apoi, nu e 
treaba voastră... Comitetul sindi
cal cunoaște prea bine problema

L NOSTRU

Surprize 
pentru cei mici

La I iunie se va sărbători Ziua 
internațională a copilului. Lucră
torii din industria ușoară au hotă- 
rit să pregătească noi și plăcute 
surprize pentru cei mici sporind 
producția de țesături, tricotaje, 
confecții și încălțăminte, realizind 
in același timp numeroase arti
cole noi.

Muncitorii din sectorul de tri
cotaje și confecții vor da peste 
plan pînă la 1 iunie 140.000 arti
cole tricotate și confecționate ; ei 
vor introduce in fabricație 20 de 
modele noi. Tot pînă la această 
dată vor fi produse peste plan 
198.000 m.p. de țesături de lină, 
mătase și bumbac în culori adec
vate executării confecțiilor pentru 
copii, precum și mari cantități de 
încălțăminte, marochinărie, jucării 
etc. Pentru cei mici se vor produ
ce eșarfe și baticuri din voal, șan
tung și tafta în culori vii, crep 
tropical uni și 
cristal și surah 
țămintea va fi 
mare parte din 
deschise.

Marile magazine din București 
și din alte orașe ale țării t_. 
ganiza cu acest prilej expoziții cu 
pinzarea articolelor pentru copii. 

imprimat, șaten 
vegetal, iar încăl- 
confecționată în 
piele în culori

mea. Le-am spus de atîtea ori 
tovarășilor: „Dați-mi un post de 
funcționară. Eu depun prea multe 
eforturi la echipa de dansuri și 
nu pot munci". Ei mi-au răspuns: 
„Stai acolo. Ai post..,“

lată deci cum privesc unii ti
neri munca productivă, cum o 
desconsideră, argumentând ruși
nos că nu pot munci fiindcă... 
activează pe linie culturală. Și, 
pentru a limpezi lucrurile, voi 
aduce în discuție cel de al doilea 
exemplu, de data aceasta pozitiv: 
Aurica Mușat; e de aceeași vîrstă 
cu Zoia, activează și ea în echipa 
de dansuri. In schimb, este elec- 
triciană; lucrează de aproape 5 
ani în secția electrică, s-a cali
ficat și are un salariu de aproape 
două ori mai mare decît cel al 
Zoei. Despre Aurica vei auzi 
numai lucruri bune atât de 
la muncitorii din secția electrică, 
cît și de la alți muncitori din 
uzină. Tatăl ei a fost tot munci
tor aici în uzină și și-a educat 
fata în spiritul respectului pentru 
muncă. Ea își dă seama de con
tribuția pe care o aduce la în
deplinirea planului și nu se dă 
înlături nici de la activitatea 
culturală.

Am dat numai două exemple 
și aș mai putea da multe. Mă 
opresc insă aici.

Mă mir cum alături, în aceeași 
uzină și în aceeași organizație 
pot lucra doi oameni cu concepții 
de viață atît de diferite. Aceasta 
e însă situația și pentru cei ră
mași în urma vieții, care au ase
menea concepții retrograde, tre
buie făcut ceva.

Ei n-au reușit încă să vadă în 
viața de toate zilele, în tot ce-i 
înconjoară că în patria noastră 
munca a devenit o chestiune de 
onoare și de glorie. Statul nostru 
răsplătește munca fiecăruia. A- 
vem azi muncitori distinși cu cele 
mai înalte ordine și medalii, pînă 
la gloriosul titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste“, muncitorii 
sînt stăpînii fabricilor și uzinelor 
în care lucrează, muncitorii iau

Ne-am reîntîlnit cu circul so
vietic. O reîntâlnire care ne 
produce bucurie și ne oferă 
satisfacția unui spectacol ce în
deamnă la folosirea superlati
velor. Dar dincolo de părerile 
cronicarului, trebuie să înre
gistrăm impresia puternică pe 
care o lasă evoluția circului so
vietic. Nu este vorba de tradi
ționala încercare a nervilor ce
lor din staluri ci de mesajul 
unei arte adevărate ce pune în 
valoare fantezia, forța și în- 
demînarea omului. Mesajul a- 
cesta l-am descifrat în nume
rele de curaj ale celor 4 Straș- 
nîi sau 4 Arnăutov, în gimnas
tica aeriană a cuplului Victo- 
rova-Matus și în acrobația de 
forță a lui Dimitrie Gmilov și 
Vitali Kutțer.

Unul din cei 4 Strașnîi face 
echilibristică pe frînghie avînd 
pe umerii săi „supraetajate“ 
două acrobate și ținînd în 
mîini o bară metalică de 3-4 
metri lungime. Lidia Victorova 
și Victor Matus ne-au făcut o 
demonstrație de curaj. La un 
moment dat Victorova s-a 

parte activă la conducerea trebu
rilor statului, avînd rolul condu
cător în țara noastră. Mai există 
însă unii — ca Zoia — care n-au 
reușit încă să-și dea seama de 
toate acestea.

Zoia e un om tânăr și eșecul 
ei în viață, de care nu e deloc 
conștientă, aruncă o pată asupra 
activității întregii organizații. Eu 
consider că asemenea cazuri tre
buie discutate atât pînă cînd fie
cărui tînăr îi va fi limpede de 
care parte e dreptatea, pînă cînd 
oricui îi va fi rușine să trăiască 
ca un îrîntor !

FLOREA FRIGIONE
Industria Sîrmei Brăila

GRAIUL CIFRELOR (II)

BILA
Răsunătoarele succese pe care 

savanții primului stat socialist 
le-au obținut în cel de al 57. 
lea an al veacului nostru pă
reau multor naivi crescuți In 
propaganda oficială a ziarelor 
și buletinelor oficiale capita. 
liste, de neconceput, de neex. 
plicat.

Imensa greutate a celor doi 
primi sateliți artificiali ai pă
mântului au zdruncinat Insă 
părerile multora. „Naivii“ au 
început să urmărească statisti
cile... S.a văzut atunci că ma. 
rile biruinți ale științei și teh
nicii sovietice sînt ușor expli
cabile pentru un stat care a. 
cordă o imensă importanță dez
voltării culturii, care a orga
nizat un sistem de învățămint 
corespunzător cerințelor știin
ței și tehnicii moderne, care a 
acordat multă atenție editării 
in tiraje uriașe a mii și mii de 
titluri de lucrări științifice.

...Și cit de grăitoare sint șl 
din acest punct de vedere ta. 
belele statistice de curînd pu
blicate în lucrarea „Țările so
cialiste și capitaliste in cifre“.

Dacă în 1928 în U.R.S.S. e. 
xislau 169.000 de studenți, ceea 
ce reprezenta 11 studenți la 
10.000 locuitori, în 1937, 550.000 
studenți, în 1950, 1.247.000 stu. 
denți, în 1955 existau 1.867/100 
studenți, ceea ce reprezintă 93 

'studenți la 10.000 de locuitori.
In S.U.A., cea mai înainta

tă țară capitalistă, existau în 
1940, 672.000 studenți și în
1955, 1.125..000 studenți, ceea 
ce reprezenta numai 79 stu. 
denți ia 10.000 de locuitori.

(în ceea ce privește celelalte 
state capitaliste, se știe că 
populația Angliei, R. F, Ger. 
mane, Franței șl Italiei, luate 
împreună. însumează aproape

Consfătuirea cu cadrele didactice 
din învățămîntul superior

Marți dimineața s-a deschis , la diții a prevederilor acestei hotă- 
Facultatea de științe juridice a r'ri. 
Universității „C. I. Parhon“ din 
Capitală o consfătuire cu cadrele 
didactice din învățămîntul supe
rior. Consfătuirea are drept scop 
discutarea măsurilor luate de Mi
nisterul învățămîntului și Cul
turii și de instituțiile de învăță
mânt superior pentru traducerea 
îrt viață a prevederilor Hotărîrii 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romîne cu 
privire la îmbunătățirea învăță
mîntului superior și stabilirea 
sarcinilor de viitor pentru înde
plinirea în cele mai bune con-

(Agerpres)

transformat într-o elice ce se 
învîrtea . amețitor prinsă doar 
de... dinții lui Matus. Și aqea- 
sta se întâmpla la o înălțime de 
8-10 metri.

Acrobațiile celor 4 Arnăutov 
ni se par greu de descris. Lim
bajul tehnic este în asemenea 
ocazii palid, inexpresiv. Acro
batele făceau concurență vie
tăților aeriene, zburînd verti
ginos de la un capăt la celă
lalt al arenei. Am urmărit cu 
atenție chipul artistelor. Pe 
fața lor nu se citea nici încor
darea, nici nervozitatea. Erau 
calme, cu un zîmbet în oolțul 
buzelor. Neapărat, numărul a- 
cesta trebuie văzut.

Am fi nedrepți dacă nu am 
cita pe toți ceilalți ce apar în a- 
renă. Citarea aceasta nu o putem 
face în raport cu o ierarhie va
lorică, deoarece fiecare număr 
te încîntă aproape în egală 
măsură. Dresura de câini a 
Victoriei Olhovicova este cap
tivantă. Este amuzant — dar 
în același timp concludent în 
privința muncii dresoarei — să 
privești un cățel făcînd echili

Vizita delegației 
parlamentare cehoslovace

Membrii delegației Adunării 
Naționale a R. Cehoslovace au 
Vizitat marți dimineața marele 
șantier al hidrocentralei „V. 1. 
Lenin" de la Bicaz.

Din partea întregii delegații a 
Adunării Naționale a R. Ceho
slovace, deputatul ing. Vladimir 
Litvaj a transmis călduroase u- 
rări de noi succese în muncă con
structorilor de pe șantierul hidro
centralei de la Bicaz.

După vizita făcută la șantierul 
hidrocentralei „V. I. Lenin“, 
membrii delegației Adunării Na
ționale a R. Cehoslovace au ple
cat spre stațiunea de odihnă La
cul Roșu, unde au petrecut după 
amiaza.

Membrii delegației Adunării 
Naționale a R. Cehoslovace au 
fost însoțiți de tov. Mihai Mujic, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală a R- P. Romîne, secretar al 
Consiliului Central al Sindicate^ 
lor. precum și de tovarășii Du
mitru Berezițki, prim secretar al 
Comitetului regional Bacău al 
P.M.R. și Ștefan Boboș, președin
tele Sfatului popular al regiunii 
Bacău.

N Ț U L
200 milioane oameni, adică tot 
atît cît are U.R.S.S. Dar nu
mărul studenților din aceste 
țări luate împreună este de 
patru ori mai mic decît în 
U.R.S.S.)

Mai departe. Dacă în U.R.S.S. 
s-au editat în 1955, 54.732 ti. 
tluri, în S.U.A. s-au editat in 
1954 numai 11.901 titluri. Din 

. totalul acestor titluri, în 
U.R.S.S. s-au editat 5J521 ti
tluri beletristice, 1497 de fi. 
lologie, 1.142 artă, 4.561 științe 
exacte (inclusiv medicina), 
25.891 științe aplicate și 6.274 
titluri de științe pdlitice, eco
nomice și sociale. In 1954 din 
totalul de 11.901 titluri editate 
în S.U.A., s-au publicat 4.466 
titluri de literatură, 181 filolo
gie, 624 artă, 707 științe exacte, 
1.583 științe aplicate și 3.043 
științe politice.

Aceste uriașe diferențe ce ne 
indică atenția deosebită pe care 
o acordă statul sovietic dezvol
tării științelor exacte, aplicate, 
nu explică din plin biruințele 
științei și tehnicii sovietice ?

Și ce concluzie ar fi mai po
trivită acestor scurte însemnări 
decît cuvintele rostite acum 
citva timp de tot). N. S, Hruș. 
ciov la întilnlrea cu reprezen
tanții intelectualității ungare 
care după ce arăta că nu exis
tă altă țară în lume unde să 
fie promovați anual aiîția spe
cialiști ca în U.R.S.S. și că 
S.U.A. își pune acum problema 
de a ajunge din urmă U.R.S.S. 
în ce privește dezvoltarea 
științei șl nivelului de pregă. 
tire al oamenilor de știință și 
al inginerilor, — spunea ,,Sîn- 
tem absolut convinși că în a- 
ceastă problemă S.U.A. nu ne 
vor ajunge din urmă“.

I. SA VA

bristică pe spinarea unui ponei 
aflat în goană. Dar cel mai 
mare suoces are fotbalul canin. 
In tricouri „galbene-portocalii“ 
și „albastre-roșii“, cîinii luptă 
pentru a introduce balonul în 
plasă. Și reușesc să înscrie câ
teva goluri. In schimb, înre
gistrăm durități pe oare arbi
trul — dresor nu întârzie să le 
pedepsească ou... cravașa.

Vladimir Borisov aduce în 
arenă leii săi. Cu unii se pare 
că trăiește în cea mai perfectă 
amiciție. „Cezar“ doarme îm
preună cu dresorul, se răsfață 
în brațele lui. La un moment

Vă plac bonboanele? Priviți grija cu care sînt ambalate la 
fabrica „Kandia" din Timișoara

„Pictorii și sculptorii 
contemporani italieni“

Vernisajul expoziției Victorii romînești în competiția internațională 
de tenis de masă de la Moscova

Marți la amiază a avut loc în 
sălile din str. Biserica Amzei nr. 
5-7, vernisajul expoziției „Pictori 
și sculptori contemporani itali
eni“, organizată de Institutul ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Galeria de Artă 
„La Colonna“ din Milano.

Au asistat Mihai Macavei, pre
ședinte de onoare al I.R.R.C.S., 
artiștii poporului Camil Ressu, 
președinte de onoare și I. Jalea, 
președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, G. Oprescu, directorul 
Institutului de istoria artei al 
Academiei R. P. Romîne, Al. Bui- 
can, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Trai an Micu, șef de secție, și Ion 
Moruzi, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, reprezentanți ai Ministerului 
învățămîntului și Culturii, nume
roși artiști plastici, critici de ar
tă, ziariști romîni și străini.

Au fost de față Roberto Cer- 
chione, prim-secretar al Legației

Invitație la o expoziție
„Aparate de măsurat, control și 

reglaj, de mare precizie“. Titlu de 
tratat științific. Ai imaginea unor 
tomuri cu sute de pagini încăr
cate de scheme. Un labirint tehnic 
în care se pot descurca doar ini- 
țiații. Și totuși, pe această temă 
de complicată tehnică, reprezen
tanța comercială a Republicii De
mocrate Germane a realizat o ex
poziție ce interesează nu numai 
pe specialiști. Scopul expoziției — 
preciza tovarășul F. Sandow, ata
șat comercial — este acela de a 
oferi o imagine a creației științi
fice a intelectualității din Germa
nia democrată și a realizărilor har
nicilor tehnicieni și muncitori ger
mani. De ce s-a ales această temă? 
Pentru că industria modernă a ță
rilor socialiste nu va mai cunoaște

îndemînare

dat, dresorul își vîră pentru o 
clipă capul în gura leului, în
lemnim. Dresorului nu i-a pie
rit însă zîmbetul.

Să încheiem pomenind de 
comicul Iuri Gusev, de excen
tricii muzicali Zamioo și Bur- 
dov, de studiul plastic al Ev- 
ghenei Strașnaia, de acrobațiile 
și prestidigitația lui Reznicov. 
Nu toate numele de pe afiș 
au cunoscut poate celebritatea, 
întreg ansamblul a cucerit însă 
pe spectatori prin ingeniozita
te și măiestrie.

M. RAMURA

Italiei la București, și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de pictorul Jules Perahim, 
artist emerit al R. P. Romîne.

Au mai luat cuvîntul Renata 
Usiglio, critic de artă, directoa
rea Galeriei de Artă „La Colon- 
na“ din Milano, și pictorul Mario 
Penelope, secretar general al Fe
derației Naționale a artiștilor, 
pictorilor, sculptorilor, graficieni
lor și scenografilor din Italia, 
care ne vizitează țară la invitația 
I.R.R.C.S. cu prilejul deschiderii 
acestei expoziții.

In expoziție sînt prezentate nu
meroase tablouri și sculpturi, 
creații din ultimii zece ani ale ar
tiștilor realiști italieni. După ex
poziția pictorului Renato Guttuso, 
deschisă în țara noastră cu cîțiva 
ani în urmă, actuala expoziție 
este prima manifestare colectivă 
de artă italiană'prezentată la noi 
după cel de-al doilea război mon
dial.

în viitor niciun proces de produc
ție care să nu fie continuu oontro
tat cu ajutorul aparatelor de mă
surat adaptate fiecărui specific in
dustrial.

Se găsesc în expoziție aparate și 
mașini cu cele mai complexe fo
losințe. Am văzut o mașină de 
echilibrat dinamic cu o capacitate 
de control pînă la 60 de tone.

Mulți vizitatori au poposit înde
lung lingă macheta unei mașini de 
încercat rezistența la presiune ca
re admite o sarcină de control 
pînă la 1.500 de tone. Ne spunea 
un inginer german că transporta
rea acestei mașini a necesitat fo
losirea a trei garnituri feroviare.

In fața unor calorimetri sau a 
unor aparate pentru determinarea 
analizelor la gaze, la controlul ar
derii etc., am primit o mulțime de 
explicații tehnice. Cu aceeași ama
bilitate specialiștii germani vor 
oferi lămuririle dorite tuturor ce
lor ce vor vizita expoziția din bu
levardul Magheru. Dar fără să ne 
substituim acestora ne socotim da
tori să vă furnizăm cîteva amă
nunte. Există expus un aparat me
nit să supravegheze și să exami-

Bijuterii de familie — PATRIA, 
BUCUREȘTI, Gh. DOJA, VOLGA; 
Surprize pe stradă — REPUBLI
CA, ELENA. PAVEL, VASILE 
ROAITA, FLACARA ; Rîndunioa —' 
MAGHERU, I. C. FRIMU ; Scara 
în spirală - V. ALECSANDRI, 
CULTURAL; Luna de miere — 
LUMINA; întâlnire la bal — CEN
TRAL ; Prăpastia tigrului — VIC
TORIA ; Articolul 420 — DOINA, 
N. BALCESCU ; Avîntul Chinei 
noi — MAXIM GORKI ; Pomișorul 
fermecat - TIMPURI NOI, 8 
MAI ; Coordonate necunoscute — 
TINERETULUI; Serenada mexica
nă — ÎNFRĂȚIREA INTRE PO. 
POARE ; Ofițer pentru o zi — 
ALEX. POPOV, ALEX. SAHIA, 
DONCA SIMO ; Oaia cu cinci pi
cioare — 8 MARTIE ; Drumul glo
rios al P. C. Bulgar — LIBER
TĂȚII ; O lecție a istoriei — GRI- 
VIȚA ; Romeo și Julietta — 1 
MAI ; Flacăra stinsă — UNIREA ; 
Tigrii zburători — C. DAVID ; 
Strada Mare — ARTA ; Pagini de 
luptă a P.C.R. - MUNCA ; Fami
lia Ulianov — MIORIȚA; Micul 
acrobat — 23 AUGUST ; Richard 
al III.lea - ILIE PINTILIE, 
POPULAR ; Cercul diabolic — M. 
EMINESCU; In toiul luptei - 
OLGA BANCIC; Omul cu arma — 
AUREL VLAICU ; Generația în
vingătoare — 30 DECEMBRIE ,

Leninist,, 
Povestiri

Pentru a vă asigura primi
rea neîntreruptă a publicații
lor dorite în vacanța de vară, 
reinoiți-vă din timp abona
mentele la publicațiile : Tine
retul Lumii, Tînărul 
Știință și tehnică, 
științifico-fantastice.

Abonamentele se 
prin difuzorul de presă din 
școală, factorii poștali șî ofi
ciile poștale.

primesc

„Canto do Rio“a sosit la București
Marți dimineață a sosit în Ca

pitală cunoscuta echipă braziliană 
de fotbal Canto do Rio care va 
întilni joi pe stadionul „23 Au
gust“, cu începere de la ora 17, 
o selecționată divizionară. La ae
roport, fotbaliștii brazilieni au 
fost intîmpinați de reprezentanți 
ai Federației romîne de fotbal și 
ai cluburilor din Capitală, Alături 
de celebrele echipe Flamengo, Bo- 
tafogo, Vasco de Gama, Flumi- 
nense, formația Canto do Rio, 
campioana orașului Rio de Janei- 
ro, este una din strălucitele expo
nente ale fotbalului brazilian. Din 
formație fac parte jucători cele
bri care au purtat culorile națio
nale : mijlbcașul centru Pinheiro, 
mijlocașul de margine Elltj și cen
trul atacant Walter. In poartă va 
apăra fostul „goalkepgr" al națio-

MOSCOVA 8 (Agerpres). -
Competiția internațională de

tenis de masă de la Moscova, 
care a reunit jucători din R.P. 
Chineză, Austria, Rominia, Un
garia și Uniunea Sovietică, a 
luat sfîrșit luni seara cu un fru
mos succes al reprezentanților 
R.P. Romîne, învingători în 3 din 
cele 5 probe incluse în program.

Un remarcabil succes a repur
tat jn cadrul întrecerilor campi
oana țării noastre Ella Zeiler — 
Constantinescu, care a cucerit 
primul loc în proba de simplu. 
După ce a învins în semifinală 
cu 3—2 pe Ciu Ciun-hui (R.P. 
Chineză). Zeiler a întâlnit în fi
nală pe renumita jucătoare au
striacă Linda WertI, care se ca
lificase in dauna jucătoarei Les- 
tal (U.R.S.S.). Linda WertI a a- 
tacat tot timpul, dar EHa Zeiler 
a apărat cu multă precizie, cîști- 
gind o victorie clară, cu scorul 
de 3—1.

A doua victorie pentru culorile 
noastre a fost realizată de cu
plul Ella Zeiler și Maria Golo- 
pența care au cîștigat proba âe 
dublu învingînd în finală cu 2-1 
redutabilul cuplu Ciu Ciun-hui 
(R.P. Chineză) — Linda WertI 
(Austria). Reprezentanții noștri 
Mircea Popescu și Matei Gant
ner au cîștigat proba de dublu 
bărbați întrecînd in finală cu 2-0

• • •

neze corpul omenesc. Este vorba 
de un aparat ultra-modern de me
tabolism bazai. Grație acestui a- 
parat se poate constata din timp 
scăderea puterii de muncă a ori
cărui om. Aparatul poate măsura 
debitul inimii pe minut, respirații- 
limită, frecvența pulsului etc. F. 
Sandou) ne spunea că acest aparat 
are o deosebită folosință mai ales 
în examinarea stării sănătății spor
tivilor, eliminînd posibilitatea ca 
un sportiv să depună eforturi ce 
depășesc resursele lui fizice. Rea
lizatorul acestui aparat va veni 
săptămâna viitoare la București și 
cu acest prilej va fi cu putință să 
obținem amănunte suplimentare 
precum și explicații pe marginea 
unor lucruri ce eventual nu ne 
sînt pe deplin dare.

Tovarășii de la meteorologie se 
vor bucura văzînd modernele a- 
parate de măsurat umiditatea, 
temperatura, viteza și direcția 
vîntului etc. O curiozitate (pen
tru noi, profanii in materie): la 
realizarea aparatelor de măstirat 
umiditatea se folosește și păr de 
femeie degresat... Vă mai reco
mandăm să examinați încă un u- 
parat interesant: cel pentru mă
surarea rezistenței textilelor. Even
tual, dacă sînteți obișnuiți cu hal
terele, vă faceți rost de unul la 
fel ca să-l aveți la îndemînă cînd 
vă duceți la cumpărături...

Vă mai putem informa că pînă 
la 21 mai vor avea loc în cadrul 
expoziției conferințe de speciali
tate pe care le vor ține ingineri 
veniți din R.D. Germană.

Deocamdată atît. Pentru corn- 
plectarea celor citite pînă acum, 
vizitați expoziția.

EUGENIU OBREA 

Cu materiale 

sportiv w puteți 
opromnoiuMe 
magazinele de 

specialitate

ÎNTREPRINDERII M DIFUZARE 
a MATERIALELOR SPORTIVE
I. D. M . 55. București și provincie

rudei Paraguayului, Garcia. Ca 
toate echipele sudamericane, Can
to do Rio practici un joc de mare 
spectacol în care virtuozitatea teh
nică se îmbină cu fantezia și vi
teza caracteristică jucătorilor de 
culoare.

Amatorii de sport din București 
manifestă un interes deosebit pen
tru evoluția echipei Canto do Rio, 
prima formație braziliană de fot
bal care tig vizitează țara.

Jucătorii brazilieni se vor an
trena astăzi de dimineață pe sta
dionul „23 August“. Antrenorul 
Zeze Moreira a declarat că va 
utiliza în linii mari aceeași for- ■
mație care a făcut foc egal: 0—0 
cu campioana Bulgariei, Ț.D.N. A. 
Sofia.

Meciul de joi va fi transmis 'n 
întregime la televiziune.

(8-7) perechea Peterfi (R.P. Un
gară) — Saunoris (U.R.S.S.). 
Proba de simplu bărbați s-a în
cheiat cu victoria jucătorului din 
R.P. Chineză, Van Ciuan-iao în
vingător cu 3—1 în meciul final 
cu maghiarul Peterfi. Cei doi re
prezentanți ai țării noastre, Mir- 
cea Popescu și Matei Gantner 
s-au calificat în semifinală unde 
au pierdut in fața lui Van Ciuan- 
iao cu 1—3 și respectiv Peterfi 
cu 2—3. La dublu mixt primul 
loc a fost cucerit de perechea 
Van Ciuan-iao — Ciu Ciun-hui 
(R.P. Chineză), care a întrecut 
cu 2—0 cuplul Gantner — Zeiler 
(R.P.R.).

In continuarea turneului pe 
care-1 întreprind în U.R.S.S. ju
cătorii romini Gantner și Zejtef 
vor evolua în cadrul unui con
curs ce va avea loc la Kaunas, 
iar M. Popescu și Maria Golo- 
pența se vor deplasa la Lenin
grad. La aceste concursuri vor 
participa de asemenea și jucăto
rii austrieci, chinezi, maghiari și 
sovietici care au, evoluat la Mos
cova.

* Intre 9 și 18 mai se va des
fășura la Lodz oampionatul euro. 
pean feminin de baschet, ia oare 
și-au anunțat participarea echipele 
Uniunii Sovietice, Austriei, Bulga
riei, Franței, Olandei, Ungariei, 
R. D. Germană, Romîniei, Ceho.;: , 
slovaciei. Iugoslaviei și Pol^itâbiZ 
Echipele vor fi împărțite în trei 
grupe urmînd să se califice pentrq 
turneul final primele- două clasate 
din fiecare grupă.

ir Cea deja V-a ediție a cam
pionatelor europene de volei se Va 
desfășura între 30 august Și H sep. 
tembrie la Praga. La această com
petiție și-au anunțat participarea 
19 echipe masculine și 12 formații 
feminine. întâlnirile din cadrul 
preliminariilor campionatelor se 
vor desfășura în orașele Praga, 
Plsen și Pardubice (masculin), 
Praga, Liberec și Ceske Budejo- 
vlce (feminin).

Informații
• Cu prilejul apropiatei ani

versări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist, sărbătoare 
națională a poporului cehoslovac, 
Societatea pentru răspîndirea ști
inței și culturii a organizat marți 
după amiază, la lectoratul central 
din str. Amzei, o. seară închinată 
țării prietene.

• Cu prilejul aniversării a 
140 de ani de la nașterea lui 
Karl Marx, marți seara a avut 
loc, în aula Bibliotecii Centrale 
Universitare din Capitală un 
simpozion organizat de Societa
tea pentru răspîndirea științei și' 
culturii.

Tov. P. Beraru, redactor la re
vista „Lupta de clasă“ a ținut 
conferința intitulată „Pe margi
nea volumelor I și II — opere 
Karl Marx și Friedrich Engelș“, 
iar tov. Radu Pantazi,. cercetător 
la Institutul de filozofie al. Aca
demiei R. P. Romîne. a vorbit 
despre „începuturile răspîndirii 
marxismului în Romîrțiă“.



Omenirea sa ile SALVITI
^dTpericolufNUCLEAR !
împotriva politicii de sinucidere

SAN JUAN 6 (Agerpres). — 
Celebrul violonist Pablo Casals, 
care trăiește în prezent în Porto 
Rico, a luat cuvîntul în fața unui 
grup de tineri muzicieni din 
S.UM. și America Latină, aflați la 
San Juan cu prilejul Festivalului 
muzical Casals.

Casals a declarat că se asociază 
pe deumtregul apelului lansat 
de prietenul său Albert Schweitzer,

medic și organist de reputație 
mondială, în favoarea încetării 
cursei înarmărilor și interzicerii 
experiențelor cu arme nucleare, 
„Este de datoria noastră să ne ri
dicăm glasurile împotriva acestei 
tendințe spre sinucidere și să fa
cem tot ce ne stă în putință pen
tru a i pune capăt“ — a spus 
Casals.

Hotărîți să împiedice 
desfășurarea unul nou 

război

Să facem sebimb de cultură, nu de bombe cu hidrogen
SAN FRANCISCO 6 (Ager- 

preș). — China Nouă transmite : 
La 3 mai în piața Union Square 
din Sab Francisco a avut loc o 
manifestație împotriva experienjé. 
lor cu arme nucleare la oare au 
participat aproximativ 400 de ti
neri, dintre care majoritatea stu- 
denți.

Manifestanții purtau pancarte 
pe care se putea citi printre al
tele : „Să facem schimb de cul
tură nu de bombe cu hidrogen“.

Participanții la manifestație au 
trimis președintelui Eisenhower o 
telegramă cerindu-i să dispună 
încetarea imediată a experiențe
lor nucleare ale S.U.A care au loc 
în prezent în Pacific.

Planurile militare ale N.A.T.O
»

un grav

ROMA 6 (Agerpres). — La 4 
mai a avut loc la Geneva o con
ferință franco-italiană consacrată 
problemelor luptei împotriva pri
mejdiei unui război atomic și a 
creării de baze pentru rachete.

La conferință au fost prezen
tate rapoarte despre lupta pentru 
pace, pentru dezarmarea atomică 
și generală și împotriva creării 
de baze pentru rachete. Rapor
torii și delegații care au luat cu- 
vîntul la discuții au exprimat ho- 
tărîrea fermă a popoarelor italian 
și francez de a împiedica dezlăn
țuirea unui nou război și de a 
feri omenirea de moartea ato
mică.

pericol pentru pace

Discursul program al noului
președinte al Argentinei

Să facem totul pentru salvarea 
vieții lui Khosrow Ruzbeh

i .‘-V ‘ '•

In multe țări se duce astăzi lupta pentru fericirea și prosperitatea 
popoarelor și aceia care luptă în acest scop urmăresc prin acțiunile 
lor realizarea unor idealuri de cel mai larg altruism punînd chiar în 
pericol propria lor viață.

De aceea veștile de condamnare la moarte a celor care fac totul 
pentru fericirea popoarelor lor nu pot decît să producă tristețe în 
inimile celor care cu sinceritate doresc fericirea celor mulți.

Autoritățile din Iran să țină seama de glasul opiniei publice mon
diale și să anuleze sentința de condamnare la moarte a lui Khosrow 
Ruzbeh, dovedind că se încadrează în spiritul vremii și nu repetă 

grozăviile din vremurile domniei inchiziției medievale.
Trebuie să faoem totul pentru salvarea vieții lui Khosrow Ruzbeh [

Acad. prof. dr. EUG. MACOVSKI '

BUENOS
După cum ___
1 Mai președintele Argentinei 
Arturo Frondizi a rostit în fața 
Congresului întrunit în ședință 
extraordinară și a membrilor ce
lor 58 de delegații străine care 
au venit pentru a asista la inve
stirea sa un discurs program.

Frondizi a arătat că în mo
mentul în care preia puterea si
tuația economică și financiară a 
Argentinei este catastrofală. In 
țară, a spus el, trebuie să ' în
ceapă domnia justiției dar sim
pla sporire a salariilor — de alt
fel indispensabilă — nu consti
tuie în actuala situație decît un 
paleativ care nu va fi eficace de
cît în funcție de dezvoltarea bo
gățiilor țării.

El a subliniat că este absolut 
necesar să se aplice un program; 
serios de economii. Visteria na
țională, a afirmat președintele 
Argentinei este secătuită, rezer
vele de aur și devize sînt inexi
stente. inflația crește zi de zi. 
Dacă vom continua politica eco
nomică practicată pînă acum, ța
ra se va vedea în curînd obli
gată să-și înceteze plățile externe 
și interne. Deficitul comerțului 
exterior se ridică astăzi la 764 
milioane de dolari. Frondizi a a- 

,mintii că veniturile acoperă nu
mai 54 la sută din cheltuielile 
bugetare.

Noul președinte al Argentinei 
a expus un program de redresare 
economică în șapte puncte:

Combaterea inflației nu prin re- 
strîngerea consumului, ci prin 
sporirea iproducției.

îmbunătățirea normelor comer
țului exterior de acord cu cele-,

AIRES 6 (Agerpres). 
s-a mai anunțat, la

lalte țări ale Americli Latine, 
pentru apărarea prețurilor mate
riilor prime.

Favorizarea investițiilor de ca
pital național.

încurajarea investițiilor străine.
Dezvoltarea resurselor energe

tice fără acordarea de concesiuni.
Dezvoltarea siderurgiei.
Modernizarea agriculturii și în

lesnirea accesului la proprietate 
asupra pămîntului pentru cei care 
muncesc.

El a anunțat că .nu va cere nici 
o nouă naționalizare dar că „nu 
se va face nici pn pas înapoi în 
ceea ce privește întreprinderile 
naționalizate". '*■

Frondizi a arătat apoi că la baza 
politicii externe a Argentinei tre
buie să stea conștiința marii deo
sebiri dintre America de Nord și porului",

America de Sud în ceea ce pri
vește bogățiile. El a subliniat că 
Argentina trebuie să continue a 
face parte din Organizația state
lor americane și din ............
că reprezentanții ei 
toate popoarele care 
triva colonialismului 
denței politice, economice sau mi
litare. Argentina va întreține re
lații comerciale cu toate țările 
fără nici un fel de discriminare 
și în primul rînd cu țările Ame- 
ricii Latine.

Frondizi a anunțat că se va re
stabili unitatea sindicală în ca
drul Confederafiet Generale a 
Muncii. In încheiere el a afirmat 
că „în viitor soarta țării va fi ho- 
tărîtă nu de forțele armate ca în 
trecut, ci de reprezentanții po-

O.N.U., dar 
vor sprijini 
luptă impo
sai! depen

Să fie anulată o sentință nedreaptă !
LETPZ.IG 6 (Agerpres). — ADN 

transmite: Soția patriotului iranian 
Khosrow Ruzbeh, care a fost con
damnat la moarte de autoritățile 
din Iran, a adresat un apel secre
tarului general al O.N.V,, Dag 
Hammarskjoeld, în care-i cere să 
intervină pentru a împiedica exe
cutarea soțului ei. Studenții și pro
fesorii Universității „Karl Marx"

din Leipzlg — unde studiază frt 
momdntul de față șoția lui Ruz
beh — întruniți în cadrul mai 
multor mitinguri speciale, au adre
sat de asemenea o scrisoare șa
hului Iranului cerîndu-i să inter
vină pentru a obține imediata a- 
nulare a sentinței pronunțate îm- 
potriva patriotului iranian și put 
nerea lui în libertate.

vește viitoarele acțiuni occiden- deosebită atenție atitudinea pe 
oare țările nordice o vor adopta 
la Copenhaga. Agenția France 
Presse anunța că Lange, mini
strul de Externe al Norvegiei, a 
sosit la Copenhaga înainte de 
începerea sesiunii N.A.T.O.. pen
tru a avea întrevederi cu Hansen 
și cu Gudmundssen, ministrul de 
Externe al Islandei, în vederea 
stabilirii unei atitudini scandina
ve comune la lucrările sesiunii. 

In această ordine de idei, co
respondentul agenției France 
Presse sublinia „reticențele“ opi
niei publice din aceste țări față 
de orientarea politică și militară 
a N.A.T.O. Rezerve similare se 
manifestă cu forță și în Germa
nia occidentală și în Anglia unde, 
ca și în țările scandinave men
ționate mai sus, domnește păre
rea că planurile militare ale sta
tului major atlantic reprezintă 
cel mai grav pericol.

tale față de Uniunea Sovietică. 
In acest sens a fost comentată 
de exemplu respingerea planului 
Rapacki de către guvernul ame
rican care a făcut cunoscută po
ziția sa tocmai în ajunul deschi
derii conferinței de la Copenhaga.

Unul din cei mai fervenți apă
rători ai punctului de vedere a- 
merican la Copenhaga a fost mi
nistrul de Externe vestgerman 
Von Brentano.

In general se urmărește cu

întrevederile lui Â. Â. Gromîko 
în legătură cu tratativele 

la nivel înalt
Din R. P. Polonă

PARIS 6 (Agerpres). — Din 
relatările corespondenților de pre
să de la Copenhaga reiese că se
siunea miniștrilor de externe ai 
țărilor N.A.T.O. se .desfășoară 
sub semnul presiunilor exercitate 
de secretarul de stat american 
pentru tergiversarea convocării 
unei conferințe la nivel înalt.

Dulles, relata corespondentul 
agenției Reuter, are ca „sarcină 
principală“ să lichideze „diver
gențele de păreri, coordonînd 
punctul de vedere aliat în ce pri-

Conducătorii NATO împing țările vesteuropene 

în pragul
MOSCOVA 6 (Agerpres).—TASS 

transmite : Sesiunea N.A.T.O. de 
la Copenhaga, scrie ziarul „Prav- 
da“ in numărul său din 6 mai, 
își începe lucrările în condițiile 
cind organizatorii „războiului 
rece“, care au suferit cîteva în- 
frîngeri serioase, sînt nevoiți să 
lupte împotriva opiniei publice 
sub masca „iubitorilor de pace“.

Pregătind noua sesiune a mi
niștrilor Afacerilor Externe ai ță
rilor membre al N.A.T.O., condu
cătorii acestei organizații au cău
tat să convingă în fel și chip opi
nia publică că sesiunea va avea 
un caracter „politic“ ți nu mili-

războiului
tar. Pe primul plan stau însă evi
dent planurile militariste ale 
N.A.T.O., subliniază ziarul. Cere
rile generalilor american^ de a 
transforma teritoriul țărilor Euro
pei occidentale într-o bază de 
lansare a rachetelor atomice, pla
nul de înzestrare a Bundeswehru- 
lui vest german cu arma atomică, 
zborurile provocatoare ale bom
bardierelor americane încărcate 
cu bombe nucleare, cunoscute în
tregii lumi, ne fac să ne convin
gem că conducătorii N.A.T.O. îm
ping țările vest-europene în pragul 
războiului.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 6 mai A. A. 
Gremîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., s-a întîlnit 
cu Nesti Nașe, ambasadorul R.P. 
Albania, Liuben Gherasimov, am
basadorul R. P. Bulgaria, Li Sin 
Phar. ambasadorul R.P.D. Co
reene. Jchannes Konig, ambasa
dorul R.D. Germane, Sanjiin Ba
ta, ambasadorul R. P. Mongole,

ooooo-

Demascarea unor neadevăruri
PRAGA 6 (Agerpres). — CE

TERA transmite : La 5 mal, Va- 
clav David, ministrul Afacerilor 
Externe al Cehoslovaciei, a pri
mit pe dl. Finne-Gronn, trimisul 
extraordinar al Norvegiei la Fraga, 
căruia i-a tranmis nota de protest 
a guvernului cehoslovac împotriva 
declarațiilor făcute de ministrul 
de Externe al Norvegiei, Lange, 
cp privire la pretinsa existență a 
unor baze atomice și pentru ra
chete sovietice in Cehoslovacia.

Vaclav David și-a exprimat mi
rarea și regretul pentru faptul că 
ministrul de Externe al Norvegiei 
se alătură unei campanii care

■rrJffffi,.

Sute de america.-’! au manifestat la New York în fața sediului O.N.U. pentru convocarea cît mai 
grabnică a conferinței la nivel înalt.

nu folosește cu nimic bunelor re
lații dintre Cehoslovacia și Nor
vegia, păcii și securității in Eu
ropa. Dimpotrivă, această campa
nie este în folosul militariștilor 
germani, care urmăresc realiza
rea înarmării atomice.

Vaclăv David a declarat că gu
vernul cehoslovac nu poată să nu 
vadă în declarația făcută de mi
nistrul de Externe al Norvegiei, 
o încercare de torpilare a planu
lui de creare a unei zone denu- 
clearizate în Europa, deși acest 
plan a fost primit cu mare inte
res și simpatie de către poporul 
norvegian.

Mihai Dalea, ambasadorul R. P. 
Romîne, Janos Boldoczki, amba
sadorul R.P. Ungare, Nguen Van 
Kin, ambasadorul R. D. Vietnam, 
R. Sohlman, ambasadorul Sue
diei, Cen Clu, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Chi- 
ntze, Z. Perișici, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.P.F. Iu
goslavia, V. K. Ahudja, însărci
natul cu afaceri adinterim al In
diei.

Cu acest prilej au fost abor
date o serie de probleme legate 
de pregătirea unei conferințe cu 
participarea șefilor de guverne.

— Vastă campanie
VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite: In R. P. Polo
nă radioficarea satelor se desfă
șoară cu o intensitate deosebită. 
Anul trecut au fost complect ra- 
dioficate 270 de sate și 58 de 
gospodării agricole de stat. In to-

de radioficare —
tal în anii de după război în Po
lonia au fost radioficate peste 
16.000 de sate șl 3.300 gospodării 
agricole de stat în care au fost 
instalate peste 800.000 de posturi’ 
de abonați.

nitele delegației 
R.P.R. în Argentina

(Urmare din pag. l-a)

rul și membrii senatului universi
tății din acest oraș.

De asemenea tov. A. Joja a 
avut întrevederi cu C. Pastor, 
ministrul de Externe al Repu
blicii Paraguay, Gomez Millas, 
ministrul adjunct al Culturii din 
Chilie și rectorul universității 
din Santiago, Risieri Frondizi, 
rectorul universității din Buenos 
Aires.

Tov. V. Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe al 
R.P. Romine, a . avut întrevederi 
cu Oskar Velutini, ministrul de 
Externe al Venezuelei, și' amba
sadorul Pardo, membru al dele
gației Columbiei.

' AJLfLQJUULSJUUE o o_o_o_o_o ooooo r

In R.P. Polonă există o dezvoltată industrie a construcțiilor de 
vase maritime. In fotografie : Lansarea pe șantierul naval 
Gdansk, a vasului „Frederyk Chopin". Acesta este al șaptelea 

v»s de 10.000 tone lansat pe șantier.

Sarcina principală a finere'ului italian:

Lupta împotriva instalării 
bazelor pentru rachete 

prezent întreaga lume șl

Au început 
între delegația 

și delegația
SOFIA 6 (Agerpres). — PAP 

transmite: La Sofia au început 
convorbiri între delegația Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
care se află în vizită în Bulgaria 
și delegația Partidului Comunist 
Bulgar.

Din partea Poloniei, la convor
biri participă Wladislaw Gomul-

Acțiuni agresive 
americane împotriva 

Indoneziei
DJAKARTA 6 (Agerpres). ;— 

China Nouă transmite : Departa
mentul informațiilor al armatei in
doneziene anunță că șefii de stal 
major ai armatei s-au întîlnit cu 
comandanții militari din Celehes 
șt din alte regiuni răsăritene ale 
Indoneziei pentru a discuta acțiu
nile ce trebuie întreprinse pentru 
a pune capăt acțiunilor separatiste 
ale clicilor rebele. Ilotărîrile a- 
cestei conferințe sînt considerate 
ca fiind extrem de importante da
torită faptului că Statele Unite mi 
sporit ajutorul pe care-l acordă 
clicii lui Sumual din Celebesul de 
nord și întreprinde acțiuni agre
sive împotriva Indoneziei. Recent 
avioane ale Statelor Unite și ale 
clicii ciankaisiste au bombardat în 
repetate rînduri diferite puncte 
din partea de răsărit a arhipela
gului indonezian. Submarine și 
alte nave de război ale S.U.A. 
și-au făcut apariția în largul ape
lor din partea de răsucit a Indone
ziei. Personal militar ciankaișist și 
armament de provenientță ameri
cană au sosit în ultimul timp în 
regiunile controlate de rebeli din 
Celebesul de nord. Există toate 
motivele să se tragă concluzia că 
în timp ce lichidarea rebelilor din 
Sumatra se apropie de sfîrșit, gu
vernul american dorește să trans
forme Celebesul de nord într-un 
puternic centru rebel și într-o ba
ză de jgresixjtt împotriva Indone
ziei.

convorbirile 
P.M.U. Polonez 
P. C. Bulgar
ka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. Jozef Cyrankiewicz și 
Edward Ochab. membri în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.U.P., iar 
din partea Bulgariei, Todor Jiv- 
cov prim-secretar al C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar, Anton 
Jugov, Dimităr Ganev și Encio 
Staicov, membri în Biroul Politic 
al C.C. al P.C.B., Karlo Lukanov, 
membru în C.C. al P.C.B., Hristo 
Boiev. ambasadorul R. P. Bulga
ria în Polonia.

René Pleven însărcinat 
din nou cu formarea 

guvernului francez
PARIS 6 (Agerpres). — Lide

rul U.D.S.R., René Pleven, a 
anunțat în seara de 6 mai că ac
ceptă sarcina de a forma noul 
guvern francez. Se știe că Ple
ven, liderul U.D.S.R., a încercat 
de două ori în ultimele două săp- 
tămîni să formeze un guvern dar 
nu a reușit. France Presse sub
liniază că aceasta este prima dată 
în istoria republicii, a patra, cînd 
același om politic este desemnat 
de trei ori în cursul aceleiași 
crize să formeze guvernul.

J J

George Weller 
imperialiștii conștienți“a

Publicistul și sociologul ame
rican George Weller, unul din 
stilpii ideologici ai Wall-Street- 
ului, a șeris o carte intitulată 
„Imperialism și rațiune“. In car
tea sa, Weller, caută să convingă

ROMA 6 (Agerpres). — La tpi- 
tingul de masă care a avut loc la 
Teatrul „Adriano“ din Roma a 
luat cuvîntul Palmiro Togliatti, 
secretar general al Partidului Co
munist Italian.

Adresîndu-se tineretului italian, 
Togliatti a subliniat necesitatea 
modificării radicale _ _______
politicii italiane și a conducerii a- 
cestei politici.

Imperialiștii nu vor să țină 
seama de actuala situație din lu
me, a continuat Togliatti, adică 
de existența puternicului lagăr al 
țărilor socialiste și iubitoare de 
pace, precum și a unui mare 
grup de țări care s-au și eliberat 
de dominația colonială și au pă
șit pe calea progresului și păcii. 
Iată situația în fața căreia se

a orientării

află în prezent întreaga lume șî 
Italia. De aceea, cind guvernul 
nostru hotărăște să pună la dis
poziția imperialiștilor americani 
întregul teritoriu al Italiei pentru 
crearea de baze pentru rachete 
care, intrind mîine în acțiune vor: 
provoca inevitabil represalii, ca 
ar putea să distrugă întreaga 
noastră patrie, atunci putem 
spune că aceasta este problema 
primordială, principală, care tre
buie s-o punem in fața tineretu-, 
lui.

în încheiere, Togliatti a chemat' 
tineretul să se unească în lupta 
împotriva tuturor forțelor reacțio
nare care ar dori să împingă Ita
lia pe drumul războiului și reac- 
țiunif.

—pare se — dovadă de cel mai 
feroce „imperialism asiatic“ a- 
tunci cînd a pus stăpînire pe te
ritoriul marei Chine, proprietate 
personală, inviolabilă a trustu- 

____ , _____ ______ __ ______ rilor americane și engleze. Iar 
poporul american să renunțe la colonialiștii albi din Africa nu 
„limitare continentală" Za „pru- *"'■ " 1
dență excesivă“ și la alte „pre
judecăți antiimperialiste“ și să 
devină „imperialiști conștienți“ 
care-și plătesc conștiincios impo
zitele pentru întreținerea siste
mului mondial de baze ameri
cane, adică pentru prosperitatea 
și înflorirea lui Morgan, Rocke
feller et comp.

„Principala cauză a inerției 
americanului mijlociu este re
pulsia sa față de imperialism“ 
— declară Weller, foarte nemul
țumit de starea de spirit a mili
oanelor de oameni simpli din 
Statele Unite. Și el lasă să-i scape 
o mărturisire mai prețioasă: „Con
cepția americană despre imperia
lism se află inconștient sub in
fluența marxismului“. Aici- 
i-aici ! Tocmai forța atotînvin- 
gătoare a ideilor marxist-leniniste, 
corespondența lor cu necesitățile 
spontane, firești ale maselor, ne
liniștește, se pare, în cea mai 
mare măsură pe welleri și patro
nii lor făcîndu-i să toarne pe ca
petele americanilor „scursori 
ideologice“ de soiul „tezei“ că 

y imperialismul nu este exploatare 
y sălbatecă ci doar un fel de „tu- 
y telă părintească“, ceva interme- 
y diar intre un club filantropic și 
y o asociație pentru promovarea 
y creșterii porumbeilor. 
y „Repulsia față de imperialism 
y este un anacronism“ — afirmă 
y sentențios domnul Weller. Și, 
y pentru a „dovedi“ o asemenea 
y gogoașă, el recurge la cea mài 
y patentată exCrocherie. El înceitr- 
y că să provoace confuzie asupra 
y noțiunii de „imperialism". Weller 
y scrie că mișcarfia de eliberare 
y națională a popoarelor asuprite, 
y mișcare îndreptată împotriva 
y dominației imperialiștilor, este 
y tot atit de „imperialistă“ ca și 
y exploatarea coloniilor de către o 
y mină de țări dominante. Mișca- 
y rea populară din Asia este, după 
y terminologia sa, „un imperialism 
y asiatic“. Poporul chinez a dat

sint amenințați, se pare, de răz
bunarea dreaptă a popoarelor 
negre asuprite ci de „imperia
lismul negrilor africani“.

Ca probă de jaf imperialist 
practicat de „imperialiștii asia
tici și africani“ s-ar putea cita 
faptul de-a dreptul revoltător că 
acești „imperialiști“ i-au prădat 
pe trustmanii americani, englezi 
și francezi de miliardele pe 
care le agoniseau în unele țări 
ale Asiei și Africii.

Toate astea ar fi ridicole, dacă 
speculațiile lui Weller n-ar fi

locuiește prin baliverne despre v 
popodre slabe și puternice tabloul C 
real al asupririi de către impe- y 
rialișli a popoarelor rămase mai y 
înapoiate în dezvoltarea lor eco- V 
nomică, Weller trage ultima ca- V 
cialma : „Deoarece există întot- y 
deauna slabi și săraci — scrie el y 
— vor fi întotdeauna și puter- y 
nici, deci va fi și imperialism“, y 
Iată concluzia acestui lanț de ex- y 
crocherii „teoretice“ care prezin- y 
tă sărăcia și înapoierea — urmări y 
ale dominației monopolurilor — y 
drept „starea naturală“ a unor y 
popoare și-l ridică în slăvi pe y 
imperialiști, pe stăpinii marilor y 
concerne. y

Ca un șarlatan patentat ce este, y 
Weller face și o propunere con- y 
cretă : „trebuie să se procedeze y 
la revizuirea manualelor de is- y 
torie în scopul extirpării preju- y 
decăților cu privire la imperiu- y 
lism“. Domnul Weller ne-a do- v 
vedit că se pricepe foarte bipe V 
să denatureze lucrurile și, deși y 
specialitatea lui nu e istoria, ar y 
putea fi însărcinat chiar el, după y 
părerea noastră, cu întocmirea y 
noului manual. In acest manual y 
monopolurile petrolifere ar apă- y 
rea ca victime ale „imperialis- y 
mului egiptean", colonialiștii y 
francezi ar fi prezentați ca o y 
pradă a expansiunii „barbarilor y 
algerieni“, iar mister Dulles ar fi . 
înfățișat drept un apostol al păcii, y

In definitiv e mult mai ușor y 
să scrii și să publici absurdități V 
decît să-i faci pe oamenii simpli <? 
să creadă aceste absurdități... y

In capitolul final al cărții sale, y 
domnul Weller scrie, într-o ex- y 
plozie de confesiune : „Conști- y 
ința și logica m-au îndemnat să y 
comhat prejudecățile antiimpe- y 
rialiste. Cititorii care vor raționa y 
mă vor înțelege“. In loc de con- y 
știință domntîl George Weller are, y 
sintern convinși, un carnet de y 
cecuri oferit de vreo mare ban- y 
că americană. In ce privește ra- y 
țiunea cititorilor săi, mister We- y 
/Ier poate fi pe deplin liniștit : y 
sîntem siguri că oamenii simpli y 
de pretutindeni raționează și ei y 
știu ce să creadă și despre „teo- y 
rille“ wellerilor și despre „bine- y 
facerile“ imperialismului. y

EM. RUCAR ?

al Republicii Populare Bulgaria, 
Anton Iugov, a oferit o recepție 
în cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Polone 
care vizitează Bulgaria.

BOGOTA. Duminică s-au produs 
tn Columbia numeroase incidente 
electorale care, potrivit ultimelor 
date disponibile, s-au soldat cu 32 
de morți și peste 20 de răniți.

NICOSIA, Corespondenții din 
Nicosia ai agențiilor americane re
latează că' în întreaga insulă Ci
pru au reînceput acțiunile partiza
nilor și ale organizațiilor patrio
tice cate luptă pentru' dreptul la 
autodeterminare al populației ci
priote și pentru independența in
sulei.

PEKIN. La Pekin s.au desfășu
rat cu succes emisiunile de probă 
ale primului centru de televiziune 
din China.

BUDAPESTA. Săptăminalul 
„Hetfoi Hirek“ publică un repor
taj despre hidrocentrala de la Bi- 
caz intitulat „La leagănul a 
450.000 kwh“. Tn articol se descrie 
amănunțit istoricul și stadiul ac. 
tual al construcției.

NEW NORK. La 5 mai a fost ar
borat pentru prima oară la sediul 
Organizației Națiunilor Unite dra
pelul Republicii Arabe Unite care 
va înlocui drapelele Egiptului și 
Siriei.

PEKIN. Ziarele „Jenminfibao“ și 
„Guanminjihao“ din 5 mal con
damnă cu hotărîre bombardarea

MOSCOVA. La 6 mal N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a primit 
la Kremlin delegația Marelui Hu- 
ral Popular al Republicii Populare 
Mongole, în frunte cu Surenjav, 
președintele Marelui Hural Popu
lar

SUHUMI. La 6 mai Gamal Ab- 
del Nasser, președintele Republicii 
Arabe Unite, și persoanele care il 
însoțesc au ajuns la Suhumi. După 
vizitarea orașului solii poporului 
arab au plecat pe bordul crucișă
torului „Mihail Kutuzov“ spre sta
țiunea balneo-clitnaterică Soci.

MOSCOVA. La 6 mai la Mosco
va s-a deschis cea de.a 5-a se
siune a Comitetului consultativ in
ternațional al U.N.E.S.C.O. pentru 
cercetările tn domeniul . științelor 
naturale

SANTIAGO DE CHILE. Preșe
dintele statului Chile. Carlos Iba- 
nez, a înaintat Congresului un 
proiect de lege cu privire la lega
lizarea partidului comunist.

BUENOS AIRES. La 5 mai 
membrii delegației guvernamenta
le sovietice condusă de M. P. Ta- 
rasov. vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
care se află în Argentina, au fă
cut o vizită lui Arturo Frondizi, 
președintele

MOSCOVA. Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. a acceptat propunerea 
Ministerului Culturii al U.R.S.S. 
de a se organiza sistematic con- __________
curșul internațional „P. I. Ceai- barbară de către un avion ameri. 
hovski“ odată la patru ani. can a unej nave comerciale din

SOFIA. In seara zilei de 6 mal Hongkong în portul indonezian 
președintele Consiliului de Miniștri Amboina. , „ .. ,

x

Republicii Argentina

însoțite de alte manifestări gălă
gioase : vuietul uzinelor ameri
cane de armament, bombele de 
Ia Sakiet și tușea aferată a dom
nilor din S.E.A.T.O. care nu pot 
dormi liniștiți, fiindcă indonezi
enii își păstrează libertatea.

Raționamentele de excroc ale 
lui Weller sînt tipice propagan
dei unor cercuri agresive din oc
cident. Aceste cercuri, ca să-și 
justifice politica lor de super- 
înarmare, caută să prezinte creș
terea impetuoasă a forțelor de
mocratice din întreaga lume și a 
mișcării de eliberare națională 
drept „un pericol uriaș“. Pălă
vrăgind despre „imperialismul 
asiatic“, „imperialismul negrilor“ 
și alte asemenea „imperialisme“ 
Weller se străduiește să-i con
vingă pe americani că „imperia
lismul, ca formă de exploatare a 
popoarelor nu mai există“ și că 
„în vremea noastră imperialis
mul înseamnă pur și simplu ra
portul celui mai puternic față de 
cel slab“. După ce emite această 
„descoperire uluitoare“ care în-
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