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Tinerii participă cu însuflețire la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid

pentru dezvoltarea agriculturii

ANGAJAMENTELE
DEVIN FAPTE
Utemiștii și tinerii din întovără

șirea ,Flacăra“ din comuna Lița 
sint oameni care își respectă întoc
mai cuvintul dat. De cind au ținut 
adunarea generală n-au trecut da
cii vreo zece zile și tolba faptelor 
a început să se umple. După adu
narea generală au fost numiți ca 
șefi ai celor două brigăzi cei mai 
lestoinici tineri ; comunistul blan 
Maieu și candidatul de partid Ei- 
lea Trupșor. Și pentru ca munca 
să fie mai rodnică, brigăzile de 
cîmp au pornit o întrecere intre 
ele, angrenimdu-le și pe celelalte 
opt brigăzi din cadrul întovărăși
rii. La plivitul griului ambele bri
găzi de tinerel s-au dovedit la fel 
de harnice. După ce au plivit cele 
20 de hectare de griu de care răs
pund, tinerii au trecut să dea o 
mină de ajutor și celorlalte bri
găzi. Intra seară, Filea Trupșor 
l-a auzit pe moș Marin Mustățea 
zicîndu-i fiului său, președintele :

— Măi, Floreo, taică, cind e po
rumbul in două foi trebuie să audă 
sapa sunind la urechea lui.

Trupșor a băgat la cap spusa 
moșului și a doua zi s-a dus la 
cîmp. A văzut că pe o bună par
te de teren porumbul are două 
foi. Și-a strins repede flăcăii și fe
tele, au luat sapele și au început 
prășitul. Cind pe la amiază au vr
ut președintele și secretarul orga- 
lizației de partid sau minunat. 
Tinerii prășiseră 6 din cele 25 

hectare de care răspund. Cind 
auzit cei din brigada lui Raicn 
ai lui Trupșor le-au lual-o îna-

de
au 
că

inte, au ieșit și ei în masă pe tar
laua cu porumb. Pină seara ou 
prășit și ei 8 hectare.

Mihăiță Dumitru, Zamfir Raica 
și Staicu Mocanu s au ținut și ei 
de cuvînt. Cu ajutorul tinerilor ei 
au cărat pînă acum la platformele 
de gunoi, prin muncă voluntară, 
peste 12 tone din cele 500 planifi
cate pe întreg anul. într-o dumi
nică cei peste 150 de tineri din 
întovărășire, mobilizați de organi
zația U.T.M., au prestat circa 750 
de ore muncă voluntară pentru 
curățarea celor 150 hectare de 
islaz. Conducerea întovărășirii, or
ganizația de partid apreciază că 
angajamentele tinerilor sint duse 
la îndeplinire punct cu punct și cu 
o conștiinciozitate și rlvnă exem
plară.

Pină acum utemiștii, tinerii din 
întovărășirea „Flacăra“ din comuna 
Lița, raionul Turnu Măgurele, re
giunea București, au realizat din 
angajamentele pe care și le-au luat, 
următoarele :

• Tinerii din cele două bri
găzi de tineret au plivit buru
ienile de pe întreaga supra
față de 40 de hectare de grîu 
care le-a fost încredințată.

o Au prășit 20 de 
do porumb din cele 50 
răspund.

• Au depozitat în 
me peste 12 tone gunoi din 
cele 500 pe care și le-au pro-

j pus sa le transporte in decursul 
acestui an.

hoctare 
de care

plalfor-

Din hotărîrea adunării generale 
a organizației de bază U.T.M.

și a tinerilor de la 6.A.S. Devesel, 
raionul Caracal, regiunea Craiova

•— Vom îngriji un număr de 48 
vaci de lapte din efectivul total 
de 83 și vom prelua în întregime 
sectorul tineret bovin.

Printr-o furajare rațională, prin 
respectarea tuturor măsurilor de 
igienă, întreținere etc., ne propu
nem să obținem o producție me
die pe cap de vacă furajată de cel 
puțin 2.550 litri, față de 2.175 
litri planificați, să reducem prețul 
de cost al fiecărui litru de lapte 
cu peste 40 la sută.

— In sectorul creșterii tineretu
lui bovin vom obține de la cei 90 
viței o creștere zilnică în greutate 
de 800 gr. față de 575 gr. pla- 
nifigată.

— Vom îngriji 100 scroafe de 
prăsilă din numărul total de 705 
capete.

Prin alcătuirea unei furajări ra
ționale și prin îngrijiri deosebite 
vom obține în medie de la fie
care scroafă cîte 16 purcei, în loc 
de 14 cît prevede planul, iar me
dia greutății purceilor la înțărcare 
va fi de 14 kg. față de 12 kg. cît 
prevede planul.

— Vom îngriji 1.000 capete ti
neret porcin din totalul de 7.000 
obținînd o creștere zilnică în greu
tate de 285 gr. față de 250 gr. 
planificată.

— Vom îngriji un număr de 
500 porci puși la îngrășat din nu
mărul total de 800 capete de la 
care să obținem o creștere zilnică 
în greutate, de 575 gr. față de 
475 gr. planificată.

ÎN LUMEA ÎH CARE DOMNEȘTE CAPITALUL (Ill)

„Și tunuri și unt“?
Conf, univ, Gheorghe Dolgu

In faimoasa formulă „Tunuri în loc de unt 1“ căpeteniile Ger
maniei fasciste proclamau fățiș, cu cinism, că populația tre
buie să-și strîngă cureaua pentru îndeplinirea planurilor lor cri
minale de dominație mondială. Pe urmele agresorilor fasciști pă
șesc astăzi, în frunte cu S.U.A., țările blocului agresiv al Atlan
ticului de Nord. Modelele sînt însă depășite. Dacă în 1938/39, 
Germania, Italia și Japonia, luate la un loc, cheltuiau pentru în
armare circa 10 miliarde de dolari anual, astăzi numai S.U.A. 
cheltuiește de 4—5 ori mai mult. Totodată, spre deosebire de ideo
logii lui Hitler, apologeții actuali ai capitalismului afirmă că mi
litarizarea economiei naționale ar fi mijlocul înlăturării crizelor 
și asigurării unei prosperități continue. Și s-au găst și unii înțe
lepți bineînțeles americani, care să sintetizeze lapidar noua rețetă 
a fericirii: „Și tunuri și unt 1“.

Actuala cursă nebunească a înarmărilor — la baza căreia 
stau ura față de comunism și de popoarele care luptă pentru in
dependența națională, precum și contradicțiile economice creseîn- 
de ale capitalismului — a fost inaugurată de S.U.A. din pri
mii ani după al doilea război mondial. In S.U.A.,chel-

la

• Au prestat 700 ore muncă 
voluntară la întreținerea celor 
150 hectare islaz.

In plus au realizat:
• Peste 90 zile-muncă

plivitul griului care nu a in
trat în suprafața de care răs
pund.

• Au însămînțat 25 hectare 
cu porumb dublu hibrid.

• Au reparat și ascuțit pes
te 100 de seceri pentru că în 
curind vor începe recoltatul 
celor 100 hectare de rapiță.

Au cosit lucerna de pe două 
hectare.

N. BARBU

Muncitorii de ra G.A.S. Murfat- 
lar, comuna Basarabi, regiunea 
Constanța, grăbesc însăminfările 
din epoca II-a, Pînă in prezent 
ei au însămlnțat 174 ha. cu iarbă 
sudan, 100 ha. cu porumb siloz 
fi 540 ha. cu porumb dublu. Toto
dată ei au plantat 148 ha. vifă de 
vie fi 30 ha. cu zarzavat.

In fotografie : eleva Brundușa 
Cârmă de la Școala tehnică agri
colă Poarta Albă — care își face 
practica la G.A.S. Murfatlar din 
comuna Basarabi — învățlnd de 
la muncitorul Ion Petre cum se 
face plantatul vitei de vie.

Pentru ziua 
dedicată celor mici
Tn cele zece 

rămas pînă la 
internațională a copilului — va 
avea loc în întreaga țară Decada 
cadourilor pentru cei mici. Vor 
fi puse în vînzare cantități spo
rite de articole pentru copii, pre
cum și noi sortimente de confec
ții, tricotaje, încălțăminte și ju
cării.

Peste cîteva zile se va deschi
de în Capitală ,,Orășelul copi
ilor“, amenajat în grădina 
Cișmigiu, iar în numeroase alte 
orașe •
piilor. In numeroase 
vor fi amenajate expoziții cu vîn
zare. Numai în Capitală se vor 
organiza 10 expoziții cu articole 
pentru copii și 63 de expoziții de 
produse zaharoase și de 
tărie, iar 17 vitrine vor 
imagini din basmele Ș> 
rile cele mai îndrăgite 
mici.

In Capitală, cît și în 
țară, vor lua ființă în aceste zile, 
în magazine, noi raioane de arti
cole pentru copii. In dimineața 
zilei de duminică 1 iunie vor fi 
deschise în Capitală 14 magazine 
cu articole pentru copii.
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Proletari din toate țările, uniți-vă! £
In cadrul Casei de Cultură 

a studenților din Iași func
ționează mai multe cercuri șl 
formațiuni cultural - artistice. 
Aici își duce activitatea cena
clul literar „Mihalț Eminș- 
scu*, cercul de artă plastică, 
de coregrafie, și altele. De 
asemenea există un cerc de 
stenografie.

In fotografie: un aspect de 
la cercul foto. Lectorul unlv. 
Mircea Avram, conducătorul 
cercului explicînd funcționarea 
aparatului fotografic.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Miercuri 21 mai 1958

CONSFĂTUIREA
reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești 

din țările participante la Consiliul 
de ajutor economic reciproc

La 20 mai s-a deschis la 
reprezentanților partidelor 
rești din țările participante 
economic reciproc.

La lucrările Consfătuirii participă reprezentanții:
Partidului Muncii din Albania — tovarășii Enver 

Hodja, Mehmet Shehu, Spiro Koleka, Kico Ngjela, 
Behar Shtyila, Arif Hasco ;

Partidului Comunist Bulgar — tovarășii Todor 
Jivkov, Anton lugov, Raiko Damianov, Petar Pan- 
cevski, Ruși Hristozov, Karlo Lucanov ;

Partidului Comunist din Cehoslovacia — tova
rășii Antonin Novotny, Viliam Siroky, Jaromir Do- 
lansky, Otakar Simunek, Bohumir Lomsky ;

Partidului Socialist Unit din Germania —- tova
rășii Walter Ulbricht, Otto Grotewohl, Heinrich 
Rau, Wi.ly Stoph, Bruno Leushner, Otto Winzer;

Partidului Muncitoresc Unit Polonez — tovarășii 
Wladyslaw Gomulka, Jozef Cyrankiewicz, Stefan 
Jendrychowski, Petr Jaroszewicz;

Partidului Aluncitoresc Romîn — tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Emil Bcd- 
năraș, Lecntin Sălăjan, Alexandru Bîrlădeanu, 
Avr;-m Bunaciu, Gaston Marin ;

zile care au mai
1 iunie — Ziua

din țară bazare ale co- 
magazine

cofe- 
înfățișa 
povesti- 
de cei

întreaga

Moscova Consfătuirea 
comuniste și muncito- 
ia Consiliul de ajutor

Partidului Muncitoresc Socialist Ungar — tova
rășii Janos Kadar, Antal Apro, Geza Revesz, Arpad 
Kiss;

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice — tova
rășii N. S. Hrușciov, A. I. Mikoian, A. I. Kiricenko, 
F. R. Kozlov, 1. I. Kuzmin, 1. G. Kabanov, M. V. 
Hrunicev ;

La lucrările Consfătuirii participă de asemenea ca 
invitați reprezentanții:

Partidului Comunist Chinez — tovarășii Cen 
Iun, Li Fu-ciun, E Li-ciuan ;

Partidului Muncii din Coreea — tovarășii Kim 
Ir, Ten Ir Len, Li Den Ok ;

Partidului Popular Revoluționar Mongol — tova
rășii Damba Dașiin, feude Lubsanțerengiin;

Partidului Ce
lor ce Muncesc 
din Vietnam — 
tovarășii Nguen 
Zui Cin, Nguen 
Van Cian, Dang 
Viet Țzau.

COMUNICAT
cu privire la convocarea

consfătuirii
Comitetului Politic

Consultativ al țărilor
participante la Tratatul

de la Varșovia
Guvernele țărilor participante la Tratatul de la Varșovia au hotă- 

să convoace Ia 24 mai 1958 la Moscova o consfătuire a Comite
tului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia la nivelul șefilor 
do guverne, cu participarea miniștr ilor Afacerilor Externe și a miniș
trilor Forțelor Armate.

rît

0 delegație economică a R.P.R.
a plecat în Belgia

Marți a părăsit Capitala plecînd 
în Belgia o delegație economică 
a R. P. Romîne condusă de mi
nistrul Industriei Petrolului și 
Chimiei, ing. Mihai Florescu. Din

Foto: AGERPRES
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Educarea economica
a tinerilor muncitori

3

Alături de cunoștințele profe
sionale, cunoștințele economice 
ale tinerilor muncitori au o pu
ternică înrîurire asupra felului 
cum ei muncesc și contribuie Ia 
întreaga activitate a fabricii, uzi
nei sau atelierului respectiv. Ele 
ajută tinerilor să înțeleagă bine 
măsurile economice stabi.ite de 
partid și guvern pentru dezvolta
rea economiei naționale și să 
participe activ la înfăptuirea lor. 
De aci, importanța sarcinii pe 
care o au organizațiile U.T.M. de 
a contribui la educarea economi
că a tineretului.

★
In uzina „Independența“ sînt 

mulți tineri care, îmbinînd cu
noștințele teoretice (cunoștințele 
de economie concretă) cu practi
ca, reușesc să obțină rezultate 
bune în producție, să contribuie 
efectiv la mărirea productivității 
muncii, la economisirea de ma
teriale și la reducerea prețului 
de cost. Aceștia aduc un aport 
însemnat la îndeplinirea planului 
de producție, la realizarea sarci
nilor de creștere a productivității 
muncii și la reducerea prețului 
de cost al produselor.

Tinerilor din secția forje, ingi
nerul Tăpăloagă Vasile le-a ex
plicat la cercul de economie-con
creta, probleme legate de produc. 
tivitatea muncii și de prețul de 
cost. Aici ei «u fost ajutați să 
cunoască și să înțeleagă că asu
pra creșterii productivității mun
cii și a reducerii prețului de cost, 
acționează mai mulți factori. Cu 
această ocazie s-a analizat amă
nunțit fiecare element al prețului 
de cost, fiecare factor al crește
rii productivității muncii, pe baza 
exemplelor concrete din secția 
respectivă. Din această analiză a 
reieșit că în secția forjă existau 
încă o serie de neajunsuri care 
frînau creșterea productivității 
muncii și împiedicau reducerea 
prețului de cost. Printre aceste 
neajunsuri se număra și nefolo- 
sirea din plin a celor 8 ore de 
lucru. In fiecare dimineață se 
pierdea cîte o oră așteptîndu-se 
să se încălzească metalul pentru

a putea fi prelucrat. Calculată la 
totalul muncitorilor din secție, a- 
ceastă pierdere ajungea la 15 
ore, timp în care s-ar fi putut 
realiza o însemnată cantitate de 
produse.

Aceasta ca și alte deficiențe 
au fost dezbătute pe larg. Tine
rii au venit cu propuneri con
crete pentru organizarea mai bu
nă a producției și înlăturarea

însemnări 
de la uzina 

„Independența" - Sibiu

tut astfel da seama că în sec
ția lor sint mari posibilități de 
reducere a prețului de cost. Una 
din problemele viu discutate a 
fost aceea a ponderii mari pe 
care o ocupă în prețul de cost al 
producției consumul exagerat de 
scule (pile și burghie). Acest 
consum depășea adesea cu 400- 
500 la sută pe cel planificat. Ti
nerii au luat inițiativa de a folosi 
mai rațional sculele și de a le 
recondiționa, realizînd mari eco
nomii la burghiile spirale și la 
alte scule.

Prezentarea acestor două e- 
xemple este destul ce convingă
toare pentru a ne putea da sea
ma că acolo unde există preocu
pare pentru transmiterea de cu
noștințe economice, tinerii pot să 
înțeleagă mai bine rolul lor in 
uzină și să participe cu mai mul
tă eficacitate 
procesului de

Din păcate, 
cupare pentru 
de cunoștințe 
retului nu se bucură de prea măre 
atenție din partea organizației 
U.T.M. din uzina „Independența".

Organizația U.T.M. din uzină 
nu a urmărit ca în cercurile de 
studiere a problemelor de eco
nomie concretă să fie inclus un 
număr cît mai mare de tineri, in

timpilor morți. Astfel tînărul for
jor Prodan Nicolae a propus să 
se numească un muncitor care, 
venind dimineața cu o oră mai 
de vreme, să pregătească cuptoa
rele și materialul încălzit încît, 
la ora 7 dimineața, la sosirea 
muncitorilor, producția să încea
pă din plin. Aplicarea acesteia ca 
și a altor propuneri făcute de ti
neri au dus la înlăturarea deii- 
ciențe.'or și la obținerea de re
zultate pozitive în secția forjă. 
Productivitatea muncii a ciescut 
simțitor în anul acesta față de 
anul trecut. Numai in luna ianu
arie 1958 s-au forjat 11 tone pie
se, cu același număr de oameni 
și cu aceleași mașini cu care in 
întreg semestrul 1 al anului tie- 
cut s-au forjat numai 12 tone. Be 
asemenea tot la secția forjă 1 
pe baza unor măsuri luate pen
tru raționalizarea producției 
prin aplicarea unei forjări mai 
îngrijite, numai la patru din 
reperele ciocanului periora'or 
se obțin lunar economii de 
peste 4700 lei.

Ajutați să-și lărgească ori
zontul de cunoștințe econo
mice, tinerii din secția meca
nică 11 au avut și ei prilejul 
să învețe multe 
toare la cercul 
concretă condus
Cristuț Vasile.

la îmbunătățirea 
producție.
însă, această preo- 
lärgirea orizonului 
economice al tine-

GH. RĂZVAN
cipa la Congresul internațional 
al Chimiștilor.

La invitația unor firme belgiene 
delegația va discuta probleme teh
nice și economice legate de uti
laje și uzine chimice prevăzute a 
se construi în Republica Popu
lară Romînă, în cadrul planului 
de dezvoltare a industriei chimi
ce. La plecare pe aeroportul Bă- 
neasa membrii delegației au fost 
salutați de conducătorii unor de
partamente economice și de repre
zentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe.

A fost de față Jean Leroy, în
sărcinatul cu afaceri al Belgiei la 
București.

lucruri folosi- 
de economie 
de inginerul 

Ei și-au pu-

delegație fac parte 
> ing. Nicolae lone- 

scu, adjunct al mi
nistrului, specia
liști din industria 
chimică și a petro
lului și experți în 
domeniul comerțu
lui exterior.

Delegația va vi
zita Expoziția Uni
versală de la Bru
xelles, și va parti

CfZ «'A*—7
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1954 să ab-au ajuns ca înînarmare _  — — -----
sută din totalul cheltuielilor bugetare. In 

decurs de 4 ani, din 1949-50 pînă în 1952-53 cheltuielile militare 
directe ale S.U.A. au crescut de 3 ori, de la 17,1 miliarde la 51,8 
miliarde dolari. In 1954 după calculele academicianului so
vietic Varga, cheltuielile militare directe aveau o pon
dere în venitul național de 22% în S.U.A., 12% în Anglia și 16% 
în Franța. , , .

Proporțiile uriașe ale militarizării sint oglindite și de faptul 
că din 1938 pînă în 1955 cheltuielile militare directe au crescut 
în S.U.A. de 37 de ori, iar socotite pe cap de locuitor, ele au 
rescut în perioada 1929/30—1954/55 de 7 ori în Anglia, de peste 

3 ori în Franța și de 36 de ori în S.U.A.
In S.U.A., în 1953, an în care cheltuielile militare au atins 

cel mat înalt nivel postbelic, în forțele armate și în producția de 
armament erau angrenați 10.890.000 oameni, iar producția de 
armament reprezenta 20,9% din valoarea producției industriei pre
lucrătoare și 38,3% din valoarea producției industriei grele Așa 
dar, cum s-ar spune, „tunuri“ s-au produs și se produc din abun
dență. Au adus însă ele prosperitatea și înlăturarea crizelor? 
Experiența istorică arată : NU.

Este adevărat că, la început, militarizarea poate stimula cre
șterea producției. In primul rînd, crește producția de armament 
și masa de muncitori ocupați în ea. Pentru a se produce arma
ment este nevoie de strunguri, cupru, oțel, aluminiu etc., intr-un 
cuvînt de mașini-unelte și materii prime. Deci crește cererea pen
tru produsele industriei grele și este stimulată creșterea acesteia. 
Creșterea numărului de muncitori în producția de armament și in 
industria grea poate să atragă o creștere a cererii de bunuri de 
consum ș.a m.d. Astfel, ca urmare a efectului stimulativ al mili
tarizării. producția industrială a S.U.A. a crescut din 1949 pina 
în 1953 cu circa 40%. , . „ . ,

Acest efect stimulativ al militarizării este insa numai tem
porar. El poate să întrerupă desfășurarea unei crize, ca in 1948,49 
în S.U.A., sau să amine izbucnirea crizei, dar numai pe seama 
unei noi acumulări a elementelor supraproducției. Și aceasta de
oarece militarizarea intensifică lărgirea mai rapida a producției 
decît a pieței. Două cauze principale concură la aceasta.

lnaime de toate cererea solvabilă a populației, puterea ei 
totală de cumpărare crește foarte încet sau se reduce uneori^ ca 
urmare a creșterii impozitelor - principala sursa a militarizare 
Numai între 1951 și 1954 impozitele au crescut in ȘU.A de la 
44 4 la 6 1.6 miliarde dolari. La un venit anual de 3500 dolari co
respunzător salariului mediu al ^uncitoru ui cabficat s_a p at t 
sub formă de impozite directe și indirecte in 1954 — 1055 dolari,

tuielile pentru 
soarbă 69 La

CU REGIZORUL FILMULUI SOVIETIC
„ZBOARĂ COCORII“

(Continuare in pag. 4 a)

Regizorul Kalatozov ne-a scris pe 
bloc notes :

„Cititorilor ziarului de tineret 
„Scînteia tineretului“ cele mai 
bune urări din partea colectivului 
care a 
cocorii“

creat filmul „Zboară <

Pe afișele ce anun
ță premiera filmului 
„Zboară cocorii“ s-a 
mai adăugat o men
țiune : „Marele pre
miu al Festivalu
lui de la Cannes’*. O 
distincție pentru care 
a putut fi felicitat 
nemijlocit regizorul 
filmului M. Kalato
zov, chiar în clipele 
cind a coborit din 
avionul ce l-a adus la 
București. Cîteva ore 
mai tirziu, în decorul 
obișnuit de la „Athe- 
née Palace“ o confe
rință de presă oferea 
cadrul unei discuții 
mai ample cu M. Ka
latozov.

Primele întrebări 
gravitează în jurul 
tulburătoarei reali
zări cinematografice

„Zboară cocorii“. Ci
neva întreabă despre 
sensurile filmului. 1 
se răspunde :

— Trăsătura domi
nantă a filmului 
umanismul. Am 
să demonstrăm 
războiul distruge 
linele omenești, 
rimă visuri, 
speranțe, 
mului t 
s-o transmitem prin 
intermediul sentimen
telor umane celor 
mai intime.

Curiozitatea gaze
tărească pătrunde în 
laboratorul de creație 
al regizorului.

— Realizarea cine
matografică respectă 
cu fidelitate pină in 
ultimele detalii sce- 
nariul lui Rozov ?

este 
vrut 

că 
des- 
sfă- 

ucide 
. Ideea fil
am încercat

— Regizorul caută 
sufletul fiecărui mo
ment. Necontenita 
căutare a regizorului 
și colaborarea sa cu 
întreaga echipă de 
filmare face ca în 
timpul realizării fil
mului, chiar pe pla
toul de turnare, să se 
nască idei noi. Așa ni 
s-a intîmplat și nouă. 
Multe episoade inte
resante, diferite pro
cedee operatorice au 
fost realizate pe par
curs. Deosebit de 
rodnică a fost cola
borarea cu operatorul 
Urușevski care a 
reușit să seziseze pe 
deplin intențiile mele 
tăi macindu-le cu a- 
jutorul aparatului de 
filmat. în general am 
discutat mult fiecare

detaliu. Scena în care 
a murit Boris am fil
mat, o în patru va
riante. Developam și... 
o luam de l>a început. 
De aceea am fost și 
criticați că lucram... 
încet. E adevărat, a 
durat 7 luni realiza
rea filmului.

■— Ce ecouri a 
stîrnit în Uniunea 
Sovietică filmul 7

— S-au purtat dis
cuții aprige î-n care 
s-au ciocnit cele mai 
diferite păreri. Unii 
ne reproșau faptul că 
leronika l a înșelat 
pe Boris, că sa mări
tat cu Mark... Alții 
justificau viziunea 
noastră. „Komsomol- 
skaia Pravda“ a pri
mit o mulțime de 
scrisori pro și contra.

Dintre semnatarii a- 
cestor scrisori pline 
de pasiune au fost 
invitați șase tineri la 
o discuție în cadrul 
unei emisiuni televi
zate. Discuția a fost 
extraordinar de inte
resantă.

Întrebăm cum a 
fost aleasă interpreta 
rolului principal.

— Există diferite 
metode pentru a des
coperi actorii. Pentru 
fiecare rol ai o anu
me viziune care le 
urmărește și pe care 
o consideri cea mai 
perfectă. Cind alegi 
actorul se întîmplă 
uneori să vezi că el 
este cu totul altceva 
decit ai gindit. Pen
tru rolul Veronikăi 
am găsit o fată foar-

te talentată, însă ex
trem de capricioasă. 
Colaborarea noastră 
a luat sfirșit după 
prima probă. Eram 
nemulțumit. Mi-a fost 
atunci recomandată o 
tinără al cărui talent 
era evident dar care 
nu corespundea vi
ziunii mele despre 
rol. Am făcut totuși 
o probă și... ea a de
venit titulara rolului. 
Este vorba de 
moilova.

Să facem o 
și să spunem 
cuvinte despre
actriță. Povestea 
nu este povestea ace
lor vedete cărora jo
cul întîmplării le-a 
deschis drumul spre 
studioul cinematogra
fic. Samoilova este

T. Sa-

pauză 
cî'teva 
tînăra 

ei

studentă la 
teatru „Sciu. 
goste-a pentru artă 
este o tradiție fami
liară. Tatăl ei este 
un cunoscut actor. 
Prima dală SanioiIo
va a călcat pragul u- 
nui cinematograf la 
virsta de 6 ani. Rula 
filmul „Sciors“ în 
care tatăl ei interpie- 
ta rolul titular. A- 
lunci s-a născut o 
dorință care cu tre
cerea anilor a căpă
tat contururi mai pu
ternice : „O să joc și 
eu în film, o să ca A 
să jiu mereu altcine
va și totuși eu“.

— Despre inten
țiile viitoare ?

Kalatozov este dis
cret :

— Deocamdată nu

școala da 
•kin“. Dra-

am prea multe de 
spus...

Dar pînă la urmă 
păși pe panta destăi
nuirilor.

— Realizez un film 
cu patru eroi, toți 
pozitivi, care mor 
fiecare din do rin pi 
de a-l salva pe celă
lalt. Cred că filmul 
se va numi : „Scri
soarea care n-a fost 
expediată“...

înainte de despărți
re am notat încă un 
amănunt interesant : 
cinematografia sovie
tică realizează anual 
aproape 100 de filme 
printre care peste 70 
sint inspirate din 
contemporaneitate.

EUGENIU OBPEA ?



La ,,Electroputere“-Craiova

mai multă grijă condițiilor
de învățătură ale tinerilor muncitori!

Pe lîngă uzinele „Electropute- 
re“ din Craiova a luat ființă încă 
din toamna anului 1954 o școală 
medie mixtă — curs seral.

Entuziasmați, mulți tineri mun
citori au început să se înscrie. 
Azi, însă, școala întrunește un 
număr foarte mic față de cel de 
la început : doar 120 de elevi din 
3—400. Ce i-a făcut pe ceilalți să 
abandoneze ? Oare li s-au părut 
prea grele materiile ? Nicidecum 1 
Cauzele sînt cp totul altele.

Concluzia discuției mele cu se
cretarul comitetului U.T.M. din 
uzină, tov. Năstase Pufan, a fost 
următoarea : elevii au condiții op
time pentru învățămînt, dar „mulți 
sînt leneși“.

Firește, nu m-am mulțumit cu 
atît.

La serviciul cadre și învățămînt 
tov. Constantin Nicolae declară că 
secretarul comitetului organizației 
U.T.M. pe uzină nu se interesează 
de loc de această problemă. Tot 
aici am aflat că 22 de tineri sînt 
încadrați în învățămîntul fără 
frecvență, ca studenți ai diferitelor 
facultăți și 
de maiștri, 
frecvență.

Am vrut 
mai slabi 
discuta și

— Mai 
întrebarea 
e sarcina 
această problemă, totuși vă voi 
spune. Unul e Valentin Onoicu — 
strungar în secția mecanică. Alții, 
lăcătușul Dumitru Popescu și un 
tehnician, Vlad Marin. Ultimul 
și-a cumpărat o motocicletă și tot 
trebăluind la ea, a uitat de învă
țătură.

încolo, condiții... optime. Tine
rilor din clasele a VllI-a — XI-a 
le-am pus la dispoziție săli de 
clasă curate, spațioase.

Abia după aceste două discuții 
am intrat în uzină. Voiam să ve
rific cele aflate. Dar informațiile 
noi nu au corespuns cu cele ante
rioare.

Cursurile școlii medii funcțio
nează în același local cu cel al 
școlii profesionale de ucenici.

Poate că acesta nu ar fi un nea
juns. Neajunsul constă în faptul că 
pînă la orele 16 și 50 de minute 
elevii școlii profesionale fac în 
aceste săli meditație. La orele 17, 
cei de la cursul mediu intră la 
ore. Pentru a mai repeta materia 
la zi, elevii școlii medii vin mai 
devreme. Ei însă nu au voie să 
intre în clasele unde fac medita
ție ucenicii, deși aici se găsesc 
doar— 3—4 dintre aceștia. în plus, 
elevii ucenici au o sală de mese 
încăpătoare, unde ar putea să stu
dieze în timpul meditației. Cu 
acest lucru nu e însă de acord con
ducerea uzinei deoarece cică „nu 
e pedagogic“.

Dacă s-ar organiza începerea 
cursurilor la școala serală între 
orele 15,30—16.00, s-ar putea oiști- 
ga timp prețios. De pildă, clasele 
a 8-a, a 9-a și a 10-a, au cîte 5—6 
ore de curs pe zi. Dacă elevii ies 
de la cursuri la orele 22—23, 
cînd mai au timp să învețe ?

Datorită acestor „condiții opti
me“, elevii care locuiesc la cămin, 
cît și ceilalți, nu se aleg decît cu 
ceea ce „prind“ la orele de curs.

că 11 urmează școala 
tot la cursurile fără

să știu cine sînt elevii 
la învățătură, pentru a 
cu ei.
slabi ? — mi-a întors 
interlocutorul. Deși nu 
mea să mă ocup de

— Am fi extrem de mulțumiți 
dacă lucrurile s-ar opri aici, mi-au 
declarat o serie de elevi. Dar...

în loc să li se asigure cît de cît 
condiții favorabile pentru a se 
preocupa serios de învățătură, e- 
levii muncitori, la fabrica „Electro- 
putere“ sînt puși să lucreze în 
toate cele trei schimburi. Din fie
care trei săptămîni de curs, cîte 
una lipsesc de la școală. Ar fi 
destul de greu să recupereze ma
teria chiar un elev al școlii medii 
la curs de zi, care nu are nici un 
fel de preocupare în afară de în
vățătură ; dar aceștia ? Iată una 
din cauzele pentru care mulți e- 
levi muncitori de aici s-au văzut 
siliți să abandoneze de-alungul 
cîtorva ani de școală.

Un alt fenomen îl constituie un 
aspect din producție : lipsa de 
răspundere a serviciului de apro
vizionare cu materiale. Spre sfîrși- 
tul fiecărei luni planul se îndepli
nește în salt, din cauza neritmici- 
tății aprovizionării. Atunci nici 
elevii muncitori nu sînt scutiți de 
modificările de program și deci de 
a lipsi de la școală.

Am întreținut o serie de discu
ții cu elevii clasei a XI-a, pentru 
a-mi nota felul cum se pregătesc 
pentru examenele de maturitate.

Strungarul Emanoil Avram, din 
trei săptămîni una lipsește, deoa
rece lucrează nu numai în sfhim- 
bul I și III ci și în schimbul II, 
cînd ar trebui să fie prezent la 
cursuri, după cum la fel li se în- 
tîmplă și lui Nicolae Popescu și 
Marin Adam.

— Pînă acum o lună de zile — 
mi-au explicat aceștia — pe lîngă 
greutățile ce le întîmpinam cu 
lucrul în trei schimburi, ni se ce
rea să participăm și la tot felul 
de ședințe (în afara orelor de 
muncă), ca și la diferite formații 
ca cea corală, de teatru, de dan
suri etc. Deși ceream să ni se dea 
concursul să învățăm, tov. Dumitru 
Budianu, președintele comitetului 
de întreprindere, nu ne-a înțeles.

Odată, am lipsit de la o aduna
re a organizației U.T.M. Recu
noaștem că nu am procedat bine. 
Pentru acest lucru, la prima adu
nare generală a organizației 
U.T.M., am fost sancționați cu a- 
vertisment scris, iar alții cu vot de 
blam.

Desigur că a fost mult mai ușor 
ca cei din biroul organizației 
U.T.M. de secție să treacă la pro
puneri de sancționare, decît să-i 
ajute pe tovarășii lor de muncă 
și să le analizeze greutățile.

în urma acestor măsuri, maistrul 
secției strungărie-mecanică, Ion 
Niță, a început să-i reție tot mai 
mult pe cei doi strungari peste 
schimb. Cei doi elevi au fost ex
matriculați de la școală pentru 
absențe, iar ei s-au descurajat 
complect. A venit să-i „încurajeze“ 
însă, maistrnl Niță, care de atîtea 
ori le spunea pe un ton răstit să 
aleagă ori școala ori uzina.

— Știam eu că o să ajungeți 
aici. Păi ce credeați, stimabililor, 
că o să vă pun covoare sub pi
cioare și să vă spun : „poftiți, 
băieți, mergeți cu tata la liceu ?“ 
Niciodată. Nici fata mea nu a 
reușit la facultate, unde și-a dat 
examenele de admitere, nici pe 
voi nu vă las să terminați liceul. 
Vă scot eu fumurile astea din cap.

Curios lucru : aceste atitudini 
retrograde, deși sînt cunoscute și 
de comitetul U.T.M. al uzinei și 
de comitetul de întreprindere și de 
conducerea uzinei, nimeni nu le 
dezaprobă.

Dezvoltarea necontenită a in
dustriei noastre cere cadre pregă
tite Ia nivelul tehnicii noi, capabi
le să mînuiască mașinile moderne.

Partidul și guvernul crează con
diții pentru ca tinerii muncitori 
să urmeze școli și facultăți. Drep
turile muncitorilor care urmează
cursuri serale sînt reglementate de 
o hotărîre a Consiliului de Mi
niștri. Cu toate acestea, la „Elec- 
troputere“ ea a fost grav încălca
tă. Față de această situație cerem 
ministerului tutelar să ia neîntîr- 
ziat măsuri. Cerem conducerii uzi
nei să analizeze încălcările acestei 
hotărîri și să sancționeze exemplar 
pe cei ce au nesocotit-o. Trebuie 
analizată situația fiecărui elev atît 
la școală cît și la locul de muncă, 
pentru a i se crea condițiile nece
sare ca să studieze. Iar comitetul 
U.T.M. care a dovedit nepăsare, 
formalism, trebuie să se simtă răs
punzător de situația de fapt, și să 
se ocupe îndeaproape de -situația 
tinerilor muncitori, care urmează 
cursuri serale.

Comitetul orășenesc U.T.M.-Cra- 
iova să ia în discuție atitudinea 
comitetului U.T.M. din uzină, care 
a lăsat în mod condamnabil să fie 
nesocotite drepturile tinerilor mun
citori elevi.

ION TEOHARIDE
corespondentul „Scînteii tine

retului“ pentru regiunea 
Craiova

CLIPE DE INCÎNTARE
(Eleva Fernbach Felicia de la Școala de muzică de 12 ani 

din Timișoara, la pian)

La cursurile de pregătire 
a specialiștilor în aplicarea

izotopilor
tncepînd din anul 1956, în țara 

noastră au fost organizate cursuri 
pentru pregătirea de specialiști în 
vederea aplicării izotopilor radio
activi pe o scară tot mai largă în 
diverse domenii ale economiei și 
în știință.

La aceste cursuri se predau cu
noștințe generale ' cu privire la 
structura nucleului atomic și a fe
nomenului de radioactivitate ; se 
studiază diferite tipuri de radiații, 
precum și metodele de măsurare 
a radiațiilor emise de substanțele 
radioactive. Sînt studiate de ase
menea diferite aplicații ale izoto
pilor radioactivi în industrie, bio-

radioactivi
logie și agricultură, precum 
manipularea izotopilor radioactivi 
in domeniile respective.

Prelegerile teoretice sînt însoțite 
de lucrări practice cu izotopi ra
dioactivi în laborator.

Recent, s-au încheiat cursurile 
celei de-a șasea serii. Pînă în pre
zent au absolvit peste 80 ingineri 
și chimiști și aproape 40 de me
dici și biologi. Majoritatea absol
venților își desfășoară activitatea 
în sectoare ale industriei petrolu
lui și chimiei, în instituie 
Academiei R. P. Romîne, în 
tați spitalicești și institute de 
cetări pentru agricultură .

Vîrsta de aur“
de Corneîiu Leu

Că „Vîrsta de aur“ nu este, așa 
cum ne-am așteptat, în primul rînd 
un roman al vieții studențești, nu 
ni se pare prea grav. După cîteva 
cărticele care prezentau „studen
ția“ ca pe o perioadă in care ti
nerii n-au altă grijă decît să în
vețe (și aceasta ca un scop în sine, 
cu o foarte vagă preocupare pen
tru viitoarea profesiune) -și să se 
îndrăgostească e mai curînd bine
venită o carte care nu mai face 
separația artificială între anii de 
facultate și intrarea în viață, ba, 
mai mult, încearcă să urmărescă 
evoluția unor caractere, a unor 
conștiințe. Corneîiu Leu a vrut 
să spună ceva, să pledeze pentru 
o idee etică. Povestind despre 

a celor trei prie- 
Tehaș și 

P

o idee etică. 
„Vîrsta de aur“ 
teni Mircea Spătaru, 
Roibu, el apără puritatea 
elanurile generoase ale tinere
ții împotriva compromisurilor, a 
dezabuzării, a ironiei superioare, 
„lucide“ cu care, ajunși la vîrsta 
maturității, unii își ascund dezer
tarea, renunțarea la idealuri. Te. 
haș se îndepărtează treptat de 
prietenii lui, abandonează ideea 
planului comun de organizare 
științifică a muncii după cum a- 
bandonează pe iubitoarea Doina 
pentru cocheta și calculata Viki și 
după cîțiva ani ajunge, evident în 
pragul ratării. O problemă reală, 
tot un fragment real de viață, este 
de pildă, suferința aceluiaș Tehaș 
în adolescență, din pricina ari
vismului politic al tatălui său pe 
care-l simte intinînd propria sa 
adeziune, sinceră, la cauza socia
lismului. Fără îndoială, acesta este 
un merit al autorului ca și trăsă
turile veridice ale unor eroi (one
stul dar ambițiosul și egocentricul 
Tehaș, jovialul Roibu cu generozi
tatea răzbătînd de sub masca su
perficialității etc.). Poate că. dacă 
scriitorul ar fi urmărit intr-adevăr, 
conflictul central, pe tot parcursul

romanului său, „Vîrsta de aur“ ar 
fi fost o carte bună în sensul trans
miterii unui mesaj și al unei anu
mite autenticități. Din păcate, însă, 
Corneîiu Leu pare convins că a 
zugrăvi viața „așa cum este“ în
seamnă a îngrămădi o cantitate 
copleșitoare de detalii de toate 
soiurile (cu o regretabilă părtini
re pentru cele neesențiale). Cele 
4.50 de pagini ale cărții (in paran
teză fie spus, cred că ușurința eu 
care tinerii autori umplu volume 
întregi n-ar trebui încurajată) sînt 
formate într-o mare măsură din 
digresiuni.

Autorul pare înaintat de orice 
pretext bun pentru a părăsi con
flictul propriu-zis etalînd cu o nai
vă desfătare o „experiență de via
ță“ inutilă pentru că nu îmbogă
țește cu nimic cartea (de la de
scrierea minuțioasă a felului cum

a obținut Roibu o cameră trăgînd 
pe sfoară un funcționar șperțar 
pînă la precizia de prisos a unor 
detalii ca cele privind îmbrăcă
mintea unuia din prieteni într-o 
oarecare zi : „purta o scurtă ve
che, roșcată, de acea culoare roș
cată care-ți arată că ai de-a face 
cu un postav militar, kaki, care 
s-a-ncercal să fie vopsit în ma- 
ron“. E explicabil că, nerezistînd 
ispitei acestei așa-zise autenticități, 
Corneîiu Leu a lăsat multe con
flicte reale schițate dar nu tratate 
artistic.

Corneîiu Leu și-a împînzit car
tea cu astfel de „cugetări“ care 
de fapt nu spun aproape nimic, pe 
care le enunță sau le pune în gura 
eroilor săi cu seninătate ba, par
că, chiar cu satisfacție : „Ești 
exaltat ca un cățeluș pufos care a 
descoperit adevărul vieții“ spune
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In toate col- 
țurile Capitalei 
răsar mereu noi £ Jk
blocuri de lo- «f? K
cuințe luminoa- 
se, confortabile, 

moderne care schimbă fața 
cartierului.

In fotografie: șantierul 
blocurilor de locuințe care se 
construiesc în Bulevardul I- 
Gh. Duca.

Tovarășul Gheorghe Gheorghlu- 
Dej arăta, în raportul ținut la 
Consfătuirea pe țară a țăranilor 
și lucrătorilor din sectorul so
cialist al agriculturii ce a avut 
loc recent la Constanța, că trans
formarea socialistă a agriculturii 
și creșterea producției agricole 
sînt strîns legate de mecanizarea 
agriculturii, de introducerea pro
gresului tehnic în toate ramurile 
producției agricole. Raportul sub
liniază că în etapa actuală de 
dezvoltare a economiei socialiste 
în țara noastră, stațiunile de ma
șini și tractoare ale statului se 
dovedesc a fi o pîrghie puternică 
în dezvoltarea agriculturii, un 
prețios sprijin în opera de trans
formare socialistă a satului, de 
întărire a alianței între clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare.

Problema principală care se 
pune astăzi în fața S.M.T.-urilor 
din țara noastră, dat fiind ritmul 
crescînd al colectivizării agricul
turii, este aceea a folosirii la 
maximum a capacității de lucru a 
tractoarelor și mașinilor agricole 
de care dispun.

Pentru folosirea întregii capa
cități de lucru a parcului de trac
toare și mașini agricole din 
S.M.T., o importantă deosebită o 
are folosirea cu maximum de 
randament a timpului de muncă. 
Și în această direcție un cuvînt 
greu de spus îl are tineretul din 
S.M.T. care constituie cea mai 
mare parte a cadrelor din aceste 
unități și este realizatorul direct 
al sarcinilor puse în fața S.M.T. 
de către partid și guvern.

In cele ce urmează vom încerca 
6ă arătăm care este influența fo
losirii timpului de muncă asupra 
realizării unui volum cît mai 
mare de lucrări, asupra realizării 
unei productivități ridicate pe 
tractor convențional etc. precum 
și căile principale care duc la 
aceasta, luînd drept exemplu trei 
S.M.T.-uri din regiunea Galați : 
Cioara-Doicești, Făurei și Ianca. 
Iată spre exemplu cum a fost fo
losit timpul de muncă la cele trei 
S.M.T.-uri în anul 1957.

Folosirea cea mai productivă 
a timpului de muncă în 1957 a 
realizat-o S.M.T. Cioara-Doicești 
'(76 la sută timp lucrat în braz
dă) urmat de S.M.T. Făurei (67

la sută) și S.M.T. Ianca (60 la 
sută).

Dacă am analiza timpul ne
productiv la cele trei S.M.T.-uri 
am vedea că el se datorește în 

cea mai mare parte reparațiilor în 
cîmp la tractoare și mașini agri
cole. O bună parte din timpul de 
muncă neproductiv se datorește 
și unei proaste aprovizionări cu 
carburanți și piese de schimb și, 
în cazul S.M.T. Ianca, lipsei ne
motivate a personalului din bri
găzile de tractoare.

Ce influență a avut folosirea 
timpului de muncă asupra pro
ductivității muncii pe tractor con
vențional și asupra realizării unui 
volum cît mai mare

Deși S.M.T.-urile respective 
au depășit volumul de lucrări 
planificate și au 
productivitate ridicată pe trac
tor convențional totuși ele

de lucrări ?

realizat o

creșterea productivității pe trac
tor convențional și deci la execu
tarea unui volum mai mare de 
lucrări.

Influența folosirii judicioase a 
timpului de muncă în S.M.T. a- 
supra creșterii volumului de lu
crări și a productivității muncii 
iese mai bine în evidență da
că analizăm din acest punct de 
vedere un S.M.T. în doi ani dife
riți. Să 
care tot 
In anul 
losit cu 
de anul 
că pentru lucrul efectiv în brazdă 
ceea ce i-a dat posibilitatea să 
realizeze un volum de lucrări cu 
15,8 la sută mai mare decît în 
1955 cu toate că numărul trac
toarelor care au lucrat a fost 
mai mic în 1957 față de 
7 bucăți. Productivitatea

luăm pentru exemplifi- 
S.M.T. Cioara-Doicești. 

1957 acest SJV1.T. a fo- 
10 la sută mai mult fată 
1955 din timpul de mun-

1955 cu 
pe trac-

<rea țărănimii de a trece la coope- 
J rația agricolă de producție.
J Dacă mecanizatorii din S.M.T.- 
eurile citate mai sus au obținut 
•^rezultatele pe care le-am arătat, 
’acest lucru se datorește în mare 
^măsură și faptului că în raza lor 
5de activitate cooperativizarea a- 
igricu-lturii a fost terminată și ele 
țau lucrat în anul 1957 numai pe 
5tarlalele mari ale G.A.C.-urilor 
2 și întovărășirilor agricole.
i Am amintit că în S.M.T.-urile 
$ analizate, ca de altfel și în cele
lalte S.M.T. din țara noastră, cea 
mai mare parte a timpului ne
productiv se datorește defecțiuni
lor în cîmp la tractoare și mașini 
agricole. Evitarea acestora se 
poate realiza numai prin execu
tarea unor reparații de bună 
calitate atît înainte de începerea 
campaniei de primăvară cît și 
între campanii, și prin efectuarea 
la timp a îngrijirilor tehnice a 
mașinilor în cîmp. Este demnă 
de relevat în această direcție ex
periența tinerilor tractoriști din 
S.M.T.-urile fruntașe din țara 
noastră. Astfel în S.M.T. Gotlob 
și Sînnicolaul Mare din regiu
nea Timișoara, pentru efectuarea 
unor reparații de calitate ingine
rii, mecanicii șefi au elaborat o 
tehnologie internă tip pentru fie
care marcă de tractor folosind 
metoda sovietică de reparații pe 
ansamble și subansamble creînd 
în procesul de reparare 14 pos
turi. In timpul campaniilor, pe

tractoare trebuie să arătăm că 
pentru folosirea cît mai bună a 
timpului de muncă au o deosebită 
importanță lucrul pe baza unui 
itinerar judicios întocmit, aplica
rea metodelor înaintate de muncă 
ale mecanizatorilor fruntași, folo
sirea cuplajelor de mai multe ma
șini la un tractor.

Deosebit de important pentru 
realizarea planului de lucrări și 
înlăturarea unor ore neproductive 
este și modul de gospodărire și 
aprovizionare a brigăzilor cu car
buranți și lubrefianți. Metoda fo
losită de S.M.T. Gottlob și Sînni- 
colaul Mare, de a asigura bri
găzile cu combustibil pe baza co
menzilor transmise de pontatorul 
alimentator, cu 24- ore înainte de 
a fi necesar carburantul, a asi
gurat o aprovizionare bună a bri
găzii cu carburanți, contribuind 
astfel la o folosire rațională a 
mijloacelor de transport ale sta
țiunilor, la înlăturarea stocărilor' 
de carburanți ce se făceau la 
brigadă și la eliminarea complec
tă a orelor nefolosite din cauza 
lipsei de carburanți.

în această direcție, o foarte 
mare importanță o are colabora
rea între brigada de tractoare și 
brigada sau brigăzile de cîmp 
din unitățile deservite, precum și 
permanenta brigăzilor de tractoa
re în aceleași gospodării. Cola
borarea strinsă între brigada de 
tractoare și brigăzile de cîmp, 
concretizată în ajutorul pe care

In atenția tinerilor mecanizatori din S.M.T.-uri

Despre folosirea întregii capacități

de lucru a mașinilor agricole
au rezultate diferite. Astfel 
S.M.T. Cioara-Doicești deși a 
avut numai 71 tractoare conven
ționale care au lucrat, aSealizat 
peste 40.500 hantri spre deosebire 
de S.M.T. lanca care avînd mai 
mult cu 35 tractoare convențio
nale care au lucrat a realizat 
2.439 hantri mai puțin. De ase
menea productivitatea pe tractor 
convențional este cu 72 la sută 
mai mare în S.M.T. Cioara-Doi
cești în comparație cu S.M.T. 
Ianca. Acest lucru se datorește 
în cea mai mare parte unei folo. 
siri mai productive a timpului de 
muncă de către mecanizatorii din 
S.M.T. Cioara-Doicești. Folosirea 
mai productivă a timpului de 
muncă a dus în acest S.M.T. la

tor convențional este deci cu 25 
la sută mai mare în 1957.

Exemplele date pînă acum sînt 
concludente pentru a ne arăta 
influenta folosirii cît mai produc
tive a timpului de muncă asupra 
creșterii gradului de utilizare a 
tractoarelor și asupra realizării 
unui volum cît mai mare de lu
crări agricole.

Care sînt însă condițiile ce tre
buie asigurate, care sînt meto
dele pe care trebuie să le folo
sească tineretul din stațiunile de 
mașini și tractoare pentru a folo
si cît mai bine timpul de muncă 
de care dispune ?

In această direcție o importan
ță deosebită o are munca depusă 
de mecanizatori pentru convinge-

baza experienței căpătate tinere
tul din aceste S.M.T. execută în
grijirile tehnice dimineața, înain
te de începerea lucrului, sub con
trolul direct al șefului de brigadă. 
Organizarea în S.M.T. a unor 
brigăzi complexe din număr și 
mărci diferite de tractoare, în 
funcție de necesitățile pe care le 
au unitățile deservite, contribuie 
în mare măsură la evitarea unor 
deplasări a tractoarelor de la un 
loc de muncă la altul, la evita
rea împrumuturilor de tractoare, 
la folosirea fiecărui tractor pen
tru lucrările adecvate lui, cu alte 
cuvinte la folosirea cît mai bună 
a timpului de muncă cu fiecare 
tractor.

în ceea Ce privește organizarea 
muncii în interiorul brigăzii de

trebuie să-1 dea colectiviștii pen
tru efectuarea la timp a lucrări
lor de către mecanizatori (elibe
rarea terenurilor după recoltare, 
aprovizionarea brigăzii cu car
burant și apă, repartizarea unor 
colectiviști pentru mînuirea mași
nilor tractate etc.) duce la înlă
turarea orelor nefolosite din vina 
contractantului.
Rezultatele dovedesc că trimite

rea unor brigăzi permanente, do
tate cu toate tractoarele și agre
gatele necesare în gospodăriile 
colective mai mari de 5Oo hec
tare și pe grupe de gospodării 
mai mici, asigură un volum mai 
mare de lucrări, o mai înaltă ca
litate și un preț de cost redus. 
Permanența brigăzilor în aceleași 
unități contribuie la creșterea

simțului de răspundere pentru 
lucrările efectuate și la creșterea 
producției pe ogoarele gospodă
riei.

Mai sînt încă S.M.T.-uri în 
țara noastră așa cum a fost ca
zul S.M.T.-ului Ianca, în care o 
bună parte din timpul neproduc
tiv se datorește absențelor nemo
tivate de la lucru ale tracto
riștilor.

în general, orele neproductive 
se datoresc defecțiunilor repetate 
ale tractoarelor, absenței unor 
tractoriști de la muncă, aprovi
zionării defectuoase cu carbu
ranți și lubrefianți. Dacă apro
vizionarea cu carburanți depinde 
în cea mai măre măsură de sta
țiune, ceilalți doi factori care 
generează timpul neproductiv se 
datoresc tractoriștilor.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din S.M.T. sînt datoare să mobi
lizeze pe toți tinerii mecanizatori 
să lupte pentru lichidarea a- 
cestor neajunsuri care au o in
fluență negativă asupra execută
rii la timp a lucrărilor și a pre
țului de cost al acestora. In acest 
scop organizațiile de bază U.T.M. 
trebuie să-i antreneze pe toți me
canizatorii să frecventeze cursu
rile pentru ridicarea calificării 
profesionale, pentrucă numai în 
felul acesta, prin complectarea 
cunoștințelor profesionale se 
poate asigura calitatea reparați
ilor și întreținerea tractoarelor 
în bune condițiuni și se poate 
reduce la minim timpul nepro
ductiv cauzat de defecțiunile ac
cidentale ale tractoarelor și ma
șinilor 
rînd, 
U.T.M., 
șoare o susținută muncă politică 
în mijlocul tinerilor mecanizatori 
pentrucă toți să-și dea seama că 
absențele nemotivate dăunează 
procesului de producție stînje- 
nesc desfășurarea lucrărilor și au 
o influență negativă asupra înde
plinirii planului de producție al 
S.M.T.

Am căutat să arătăm pînă aici 
numai cîteva aspecte ale folosirii 
timpului de muncă în S.M.T. șl 
legat de aceasta, cîteva direcții 
în care trebuie să-și concentreze 
atenția tineretul din S.M.T. și 
conducerea acestora pentru înlă
turarea timpului neproductiv,

Tn realizarea acestui obiectiv 
principal, folosirea productivă a 
timpului de muncă în S.M.T., ti
neretul este chemat să depună 
toate eforturile, contribuind în 
felul acesta' la creșterea produc
tivității muncii pe tractor con
vențional, la reducerea prețului 
de cost al lucrărilor executate și 
în general la realizarea sarcini
lor puse în fața S.M.T.-urilor de 
către partid și guvern.

GR. VILCEANU

agricole. în al doilea 
organizațiile de bază 

sînt datoare să desfă-

unul din personaje a cărui inteli
gență e subliniată insistent, sau 
„Fața lui de om bun în adevăra
tul înțeles al cuvîntului“.

Corneîiu Leu are și el, din pă
cate, obiceiul exasperant pentru 
cititor de a-l trata ca și cum ai 
fi învățat de-abia de curînd limba 
romînă sau ar sta cam prost cu 
facultățile intelectuale. După cum 
unii actori își spun replicele ac- 
centuînd fiecare silabă parcă spre 
a-i înlesni spectatorului înțelegerea 
cuvintelor, autorul „Vîrstei de 
aur“ corn pledează fiecare gest a. 
eroilor, dialogurile etc. cu nenu
mărate precizări, comentarii și ca
racterizări. „Dom-le, cu ce se vin
decă iubirea? încearcă Roibu să 
fie spiritual și subtil“, vorbi oa
recum batjocoritor“, „spuse glu
meț“, „Povestea liniștit, chiar 
voios... Nu omitea nici ironiile 
atunci cînd era cazul“ (introduce
re la o replică — probabil pen
tru ca nu cumva să le omită citi
torul).

De multe ori scriitorul care, to
tuși, a dovedit că nu ignoră lim
bajul firesc, vioi, își pune eroii să 
se exprime astfel între ei într-un 
mod forțat, cu o falsă profunzime: 
„E bună încrederea și prețuirea 
bărbatului pentru sine însuși, dar 
fără a ajunge la dispreț pentru 
femeie“. „Fraza asta (a prietenu
lui n.n.) e o frază de om adine 
preocupat, perspicace și cu gîndi- 
re foarte sănătoasă“.

Și fiindcă sîntem la capitolul 
stilului, trebuie să menționez (de 
aceasta reiese și din citatele nu
meroase de mai sus) totala lui ne- 
îngrijire ba chiar prostul gust iz
bitor. Oricît de mare ar fi vina 
autorului (atît de neglijent îneît 
scrie undeva „o puternică pute
re“) mi se pare că în această pri
vință editura oare a lucrat cu el 
e tot atît de mult răspunzătoare. 
„Frumuseți" penibile de genul „în- 
tîlnirile, mărturisirile, tachinărilc, 
cu toată broderia lor spumoasă și 
strălucitoare, ca o ploaie diaman
tină de raze într-o primăvară tim
purie, ca un vals boston dansat cu 
grație de perechi potrivite“ sau 
„Cișmigiul e amantul lalelelor“ nu 
cereau, pentru a fi înlăturate, de
cît un minim ue grijă.

Creșterea exigenței editoriale, 
ajutarea mai îndeaproape a auto
rului poate asigura îmbunătățirea 
calității lucrărilor sale pe viitor.

FELICIA DAN

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE IN ȚARA: vreme nestabilă 
și favorabilă averselor de ploaie 
în sud-estul țării Cer schimbător. 
Vînt moderat. Temperatura în ge
neral staționară : 
oscila între 7 și 
ximele între 18

folSEM&TOttttAFB)

Zboară cocorii — PATRIA, 
BUCUREȘTI. GH. DOJA, 23 AU. 
GUST, 1 MAI ; D.ani - REPU- 
BLICA, ELENA PAVEL, DONCA 
SIMO, ALEX SAHIA (sală și gră
dină) ; Duelul - MAGHERU, LU. 
MINA, VOLGA, POPULAR ; Mar. 
ty - V. ALECSANDRI, I. C. FRI- 
MU (sală și grădină); N. BAL- 
CESCU ; Surprize pe stradă — 
CENTRAL ; Comoara căpitanului 
Martens — VICTORIA ; Luna de 
miere - DOINA, M. EMINESCU; 
Festivalul Internațional al filmu
lui de păpuși și marionete — 
MAXIM GORKI ; Un dar înaripat 
și Știință și tehnică - TI.MPURI 
NOI ; Micul acrobat - TINERE
TULUI ; Lacul lebedelor — ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE; 
Gervaise — ALEX. POPOV ; Ispi
ta și Parada dansurilor — 8 MAR. 
TIE ; Rîsete în paradis — GRI.

minimele vor 
18 grade, iar ma. 
și 28 grade.

de familie — VA-VIȚA : Bijuterii ...... .
SILE ROAITA (sală și grădină), 
MIORIȚA. OLGA BANCIC ; Ștren. 
gărița - CULTURAL; Frumoa. 
sele nopții — 8 MAI ; Școala pă
rinților — UNIREA (sală și gră
dină), MOȘILOR (grădină) ; Casa 
tn care locuiesc — C.. DAVID ; 
Contele de Monte Cristo (ambele 
serii) - T, VLADIMIRESCU 
(grădină). FLACARA ; Rîndunica 
— ARTA ; Dansez cu tine — 
MUNCA ; Căpitanul bătrînei oara, 
pace - ILIE PINTILIE. ALIANȚA; 
Serenada mexicană — LIBER. 
TAȚII (sală și grădină) ; Artico
lul 420 - AUREL VLAICU ; Stra. 
da Mare - DRUMUL SERII
Erupția - 30 DECEMBRIE ; Ver. 
stele de foc - 16 FEBRUARIE; 
Serenada străzii - CLUBUL BO. 
LESLAW BIERUT.

CONCURSUL NOSTRU



Viața de organizație

Fiecare adunare generală 
o școală de educare comunistă 

a tineretului
Adunările generale U.T.M. oferă 

un vast cîmp de cercetare a vieții 
interne de organizație. Tematica 
lor, felul în care sini organizate, 
efectul pe care-1 au în masa ute
miștilor, pot arăta gradul de ma
turitate la care a ăjiins organi
zația respectivă, pot oglindi ni
velul la care se desfășoară acti
vitatea colectivului de utemiști.

Sub acest raport am cercetat 
roadele obținute în urma unor a- 
dunări generale ținute în organi
zația U.T.M. a fabricii „Kirov". 
Iată cîteva din observații.

A
Călirea politică, ideologică a 

utemiștilor este una din sarcinile 
de bază ale organizațiilor U.T.M. 
Mijloacele de realizare a unui a- 
semenea obiectiv însemnat sînt 
multiple și variate : întîlniri cu 
membrii de partid care au luptat 
în ilegalitate, discuții despre viața 
și lupta eroilor clasei muncitoare, 
cultivarea dorinței de a face parte 
din rîndurile partidului — avan
garda clasei muncitoare etc. Acest 
lucru a fost bine înțeles de orga- 
ninzația U.T.M. a fabricii.

în organizația U.T.M. din sec
torul marochinărie — sector în 
care muncesc mulți tineri — s-a 
organizat o adunare generală cu 
tema : „A deveni membru de par
tid este cea mai mare cinste pen
tru un utemist“. Referatul pre
zentat de biroul organizației de 
bază a scos în evidență înaltele 
calități morale ale comuniștilor, 
fermitatea și intransigența lor în 
lupta pentru construirea socialis
mului. în discuții, utemiștii și-au 
exprimat dorința de a deveni can
didați de partid, au cerut organi
zației să se ocupe cu mai multă 
grijă de pregătirea lor politică și 
ideologică. Această adunare n-a 
rămas izolată, ci a fost punctul de 
plecare în luarea unui complex de 
măsuri, în organizarea unor acti
vități menite să ducă la ridicarea 
conștiinței politice a utemiștilor, 
la formarea lor ca viitori comu
niști. Unii tineri din sector au 
fost îndrumați să-și lărgească sfera 
preocupărilor, să învețe mai per
severent în cadrul cercurilor poli
tice, să participe mai activ la 
viața organizației.

Georgescu Gheorghe era un 
sportiv pasionat. Dar atît. El a fost 
ajutat să se încadreze în activi
tatea multilaterală a colectivului, 
să lupte mai mult pentru pregăti
rea lui politică și ideologică. Trei 
fete bine pregătite profesional — 
au fost îndrumate să învețe.mai 
mult, să participe la activitatea 
cercurilor în care erau înscrise, să 
depună mai multe eforturi pentru 
ridicarea nivelului lor politic. în 
sprijinul muncii de educare a 
tineretului a fost organizată o în- 
tîlnire între șeful sectorului — un 
tovarăș iubit și stimat — și tineri. 
La această întîlnire s-a discutat 
despre ce datorează tinerii ge
nerației mature, despre responsabi
litatea muncitorului în societatea 
noastră, și încă multe altele. A- 
ceastă' întîlnire a fost o adevărată 
lecție de viață.

în cîteva luni, în care timp 
organizația a acordat o atenție 
deosebită fiecărui utemist — 25 de 
tineri au cerut și au devenit can
didați de partid. Au devenit can
didați de partid Cimpoieru Mihai 
care timp de 3 ani a fost secre
tarul acestei organizații de bază 
(acum este locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.M.), Vlăduț Ion, 
actualul secretar și alți doi mem
bri ai biroului U.T.M., Georgescu 
Gheorghe și cele trei fete pomeni
te mai sus și alți utemiști fruntași 
în producție, care au meritat în
crederea organizației de partid. Fe
lul în care se ocupă această orga
nizație de secție de educarea poli
tică a utemiștilor poate fi un bun 
exemplu pentru celelalte organi
zații din fabrică. Adunările gene
rale și măsurile de care sînt ur
mate, duc la educarea comunistă 
a tineretului.

★
în urmă cu cîteva luni secția 

stanțe era considerată în fabrică 
secție codașă. Aici se dădeau pro
duse de proastă calitate, multe re
buturi, planul nu se îndeplinea 
ritmic. Situația din această secție 
devenise motiv de îngrijorare 
pentru conducerea fabricii. în sec

Cu ocazia absolvi
rii celei de a treia 
promoții, Școala me
die de coregrafie din 
București a dat — 
zilele trecute — la 

Teatrul de Operă și 
Balet un reușit spec
tacol.

în fotografie : ele
vii Cristina Hamei, 
și Gheorghe Fușiea,

ție muncesc mulți tineri și e fi
resc ca organizația U.T.M. să nu 
rămînă indiferentă față de situa
ția existentă. Așa se face că una 
din adunările U.T.M. a fost în
chinată discutării acestei pro
bleme. Chiar și modul de organi
zare a acestei adunări merită a- 
tenție. Nu s-au întocmit referate 
speciale, statistici, ori alte mate
riale scrise : pe masa prezidiului 
au fost înșirate produsele execu
tate de tineri, apoi au fost invi
tați utemiștii să-și spună părerea: 
le plac sau nu? Este clar că în- 
tr-o asemenea adunare, nu s-a 
vorbit de prisos ; criticile au avut 
adresă exactă, propunerile au fost 
concrete. Pornind de 1-a starea de 
fapt existentă, adunarea generală 
a discutat în realitate atitudinea 
față de muncă a tineretului. La 
această adunare au fost invitați și 
muncitori în vîrstă, care au expli
cat tineretului cum se muncea 
cînd fabrica era a patronului, ce 
se așteaptă acum de la muncitori, 
care este răspunderea lor.

Ce s-a întîmpl-at după adunare? 
Paralel cu măsurile luate de con
ducerea fabricii, organizația de 
bază a început să se ocupe cu a- 
tenție de fiecare utemist și tînăr 
lucrător. Unul dintre cei criticați 
în adunare a fost și utemistul Ni- 
colae Ciuraru. El dădea multe 
rebuturi, nu-și îndeplinea planul, 
în general lucra fără interes. își 
calcula să „scoată“ lunar 5—600 
lei și apoi „nu-1 interesa“ ce se 
petrece în secție. Acum după 
timpul care s-a scurs le este ușor 
tovarășilor din biroul organizației 
de bază să spună că același Ciu
raru are un cont personal de eco
nomii în valoare de 1.600 lei, că 
a trecut în rîndurile lucrătorilor 
conștiincioși care-și cunosc rostul 
și importanța în fabrică. Dar pen
tru aceasta a fost necesară o minu
țioasă muncă de convingere în 
care să i se lămurească care sînt 
„interesele“ sale reale și care sînt 
îndatoririle unui utemist. Aproape 
la fel s-au petrecut lucrurile cu 
Ion Somoiag și alții. Dacă înainte 
în secție era doar un singur tînăr 
fruntaș în muncă, acum sînt 6. 
Unii tineri ca Terci Gh., au fost 
promovați în muncă și repartizați 
să lucreze la piese care cer o mai 
mare calificare. Și toată secția în- 
tr-un efort comun, a depășit cu 
mult stadiul în care se afla. Nu 
numai această adunare generală a 
organizației stanțe s-a soldat cu 
îmbunătățiri reale în munca tine
retului. Aproape fiecare adunare 
generală este bogată în roade.

★
Discutând cu unii membri ai co

mitetului U.T.M., am aflat însă că 
nu toate organizațiile de secție 
dovedesc aceeași grijă pentru orga
nizarea adunărilor generale, pen
tru alegerea ordinei de zi, pentru 
urmărirea hotărârilor adoptate. 
Astfel în adunările generale ale 
organizațiilor de secție nr. 2 și 7 
se discută doar planuri de mun
că. De multă vreme n-a figurat 
pe ordinea de zi o altă problemă 
care să exprime preocupările ute
miștilor. în organizația de bază 
nr. 8 se țin adunări interesante, 
dar care din păcate rămîn fără 
efect. Așa s-a întâmplat cu o a- 
dunăre care a analizat felul în 
care muncesc utemiștii pentru ri
dicarea nivelului lor politic și 
ideologic. în această adunare s-au 
adus multe critici atît propagan
diștilor cît și cursanților. Utemiștii 
au făcut propuneri care pot 
schimba situația existentă ; propu
nerile s-au transformat în hotărîri 
ale adunării generale. Dar... lucru
rile s-au oprit aci. Biroul organi
zației n-a controlat cum se aplică 
aceste hotărîri.

Comitetul U.T.M. a luat unele 
măsuri menite să transforme fie
care adunare generală într-o ade
vărată școală de educare comu
nistă a utemiștilor. O ședință a 
comitetului a fost consacrată nu
mai discutării acestei probleme; 
în alte două ședințe au fost puși 
să prezinte referate pe aceeași pro
blemă doi secretari de organiza
ții de secții; membrii comitetului 
sînt repartizați și răspund de 
cîte o organizație de secție avînd 
ca sarcină să ajute la pregătirea 
fiecărei adunări generale.

Totuși se poate aprecia că exi

interpretând o scenă 
din baletul „Lacul 
lebedelor“ de Ceai- 
kovski.

Foto:
ȘERBAN ȘT. IOSIF 

stă încă o oarecare timiditate, (nu 
îndrăznesc să pună pe ordinea de 
zi probleme majore privind com
portarea tineretului în producție, 
în viață ; deși asemenea probleme 
există, ele sînt ocolite, nu sînt date 
spre dezbaterea întregului colec
tiv de utemiști, ci luate doar în 
discuția birourilor) prea puțină 
cunoaștere în unele organizații de 
secții a problemelor reale carc-i 
preocupă pe utemiști.

Așa cum arătam mai sus, comi
tetul U.T.M. a dovedit grijă pen
tru conținutul adunărilor genera
le, pentru obținerea unor rezultate 
pozitive în urma lor, pentru ge
neralizarea experienței bune a 
unor organizații de secții și acea
sta este garanția că toate adună
rile generale U.T.M. vor deveni în 
scurt timp adevărate școli de edu
care comunistă a tineretului.

M. VIDRAȘCU

LĂCOMIE
(îngrijitoarea Conache Virginia de la G.A.S. Andrășești, raionul Slobozia, regiunea 

București, hrănind vițeii).

In Editura de Sfat 
pentru Literatură Politică 

a apărut:

„Amintiri despre Engels“
Volumul începe cu articolul lui 

Lenin scris la moartea lui Engels 
și cuprinde relatări ale unor , to
varăși de luptă apropiați ai ma
relui dascăl și conducător al pro
letariatului. își deapănă amintiri
le Paul Lafargue, Wlhelm Lieb- 
knecht, Eleanor Marx-Aveling, 
Franz Mehring, G. A- Lopatin ș.a. 
contribuind la întregirea imagi
ne! pe care cititorul român și-a 
făcut-o despre revoluționarul dirz, 
savantul care n-a cunoscut com
promisul cu falsificatorii științei, 
conducătorul iubit al mișcării 
muncitorești internaționale, prie
tenul bun și generos care a fost 
Friedrich Engels.

188 pag. 3,50 lei

Educarea economică 
a tinerilor muncitori

(Urmare din pag. l-a) 

secții ca: turnătorie, strungărie, 
montaj, in care numărul de tineri 
ce lucrează efectiv în producție 
este destul de ridicat, toarte pu
țini tineri studiază în cercurile 
de economie concretă.

Este bine că organizația U.T.M. 
se îngrijește de ridicarea nivelu
lui profesional al tinerilor, aceas
ta făcîndu-se prin cursurile de 
ridicare a calificării, cursuri frec
ventate de un foarte mare număr 
de tineri. Ridicarea calificării 
este, desigur, una din căile prin
cipale prin care se poate contri
bui la mărirea productivității 
muncii și la reducerea prețului 
de cost. Dar ridicarea calificării 
tineretului, atunci cînd se face 
paralel cu lărgirea orizontului 
lor de cunoștințe economice, poa
te da rezultate și mai bune.

Așteptînd, probabil, „instrucți
uni de la raion“ comitetul U.T.M. 
de la „Independența“ n-a mani
festat inițiativă în organizarea cu 
torțe proprii, a unor acțiuni care 
ar fi putut contribui din plin la 
înarmarea tinerilor cu cunoștințe 
economice.

în uzină sînt peste 20 de ingi
neri și economiști tineri. Cea 
mai mare parte dintre aceștia lu
crează direct în producție, sînt 
permanent în rîndurile tinerilor 
muncitori, cunosc succesele și 
greutățile pe care tinerii le au 
în producție. Majoritatea acestor

Premiera de gala a filmului
„Zboară

Emoționanta creație a cinema
tografiei sovietice —. filmul 
„Zboară cocorii“, distins recent cu 
Marele Premiu al Festivalului in
ternațional de la Cannes, a fost 
prezentat în premieră de gală 
marți seara la cinematograful Pa
tria din Capitală,

Realizat după piesa „Mereu vii“ 
a dramaturgului A. Rozov și în 
interpretarea artiștilor Tatiana 
Samoilova, care a primit Mențiu
ne pentru interpretare la Festiva
lul. de la Cannes, V. Merkurjev, 
A. Batalov etc,, filmul „Zboară 
cocorii“ este un tulburător poem 
al sentimentelor și năzuințelor 
oamenilor spre fericire.

Autorul filmului, regizorul N. 
Kalatozov, oaspete al țării noas
tre, a fost prezentat spectatorilor 
bucureșteni de regizorul Victor 
Iliu.

M. Kalatozov a mulțumit pen
tru căldura deosebită cu care a

Expoziția 
din R. D.

Expoziția de jucării din R. D. 
Germană, deschisă sub auspiciile 
I.R.R.C.S., se bucură de un deo
sebit succes în rîndul vizitatorilor, 
in mai puțin de două zile, expo
ziția a fost vizitată de peste 2.000 
de bucureșteni.

Așa după cum s-a anunțat de

I n f o r
Marți a sosit în Capitală în 

cadrul planului de muncă pentru 
aplicarea acordului cultural între 
R. P. Romînă și R. P. F. Iugosla
via, Mihovil Logar compozitor 
profesor la Academia de muzică 
din Belgrad.

★
Ziaristul elvețian Vincio Salatti, 

directorul ziarului „Atione“ din 
Lugano, colaborator al postului 
elvețian de radio „Monte Ceneri“ 
care se află în țara noastră la in
vitația I.R.R.C.S., a avut o în
trevedere în cursul zilei de marți 

. cu Octav Livezeanu, vicepreședin- 
■ te al I.R.R.C.S.

★
Marți au părăsit Capitala în- 

dreptîndu-se spre patrie Rene 
Maublanc, directorul revistei „La 
Pensee“ și Pierre Abraham, di
rectorul revistei „l’Europe“ din 

ingineri și economiști tineri răs
pund de îndrumarea tehnică și 
profesională a brigăzilor de tine
ret din secția sau atelierul unde 
lucrează. Ajutorul pe care ei îl 
dau tinerilor este prețios. Dar în 
afară de indrum&rile pe linie 
profesională, inginerii și econo
miștii tineri pot și trebuie să se 
ocupe de educarea economică a 
tineretului. Ei pot — de pildă — 
să prezinte referate pe teme de 
economie a producției din secția 
sau atelierul respectiv. Organiza
ția U.T.M. a folosit însă prea pu
țin ajutorul pe care il pot da in
ginerii și economiștii tineri în 
transmiterea cunoștințelor legate 
de economia concretă a secției 
sau atelierului respectiv.

Conferințe pe teme economice 
legate de productivitatea muncii, 
prețul de cost, mobilizarea rezer
velor interne etc. care să explice 
tinerilor — pe baza exemplelor 
concrete din secție — anumite 
aspecte economice, nu s-au ținut. 
Doar în perioada de început a 
aplicării noului sistem de salari
zare, au fost organizate două 
conferințe pe teme economice, în 
care se tratau probleme generale. 
Tinerii n-au audiat cu prea mult 
interes aceste conferințe. Și nici 
nu-i de mirare. Sigur că tratarea 
unor astfel de teme economice 
generale, nu-i poate atrage pe 
tineri deodată, nu-i poate face să 
înțeleagă bine noțiunile de eco
nomie concretă. Pentru ca tinerii

cocorii“
fost primit, subliniind totodată că 
filmul „Zboară cocorii“ își începe 
cu acest spectacol, după festivalul 
de la Cannes, seria prezentărilor 
internaționale.

La spectacol au asistat C. Pris- 
nea, adjunct al ministrului Invă- 
țămîntului și Culturii, A Moises- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al Sindicatelor, A. Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Eugen Rodan, se
cretar al A.R.L.U.S.-ului, fruntași 
ai .vieții culturale și artistice, un 
numeros public.

Au luat parte V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București și 
membri ai Ambasadei U.R.S.S.

Publicul a primit cu entuzism 
marea realizare a cinematografiei 
sovietice, filmul „Zboară cocorii", 
și a aplaudat cu căldură pe regi
zorul iui.

(Agerpres)
ooooo ..... —

de jucării
Germană
către ambasadorul R. D. Germane 
la București, Georg Stibi, după 
închiderea expoziției, jucăriile ex
puse vor intra în patrimoniul pa
latelor și caselor de pionieri din 
țara noastră ca un dar oferit Mi
nisterului invățămîntului și Cultu
rii.

»
• •
1 I

Franța care ne-au vizitat țara 1« 
invitația I.R.R.C.S.

★
Marți după-amiază, conf. univ. 

Iosif Anghel a conferențiat în 
sala S.R.S.C. din str. Biserica 
Amzei despre: „Revizionismul 
contemporan și crizele econo
mice“.
'»*O

In scopul stimulării și întă
ririi legăturilor de prietenie 
dintre tinerii din țara noastră 
și tinerii de peste hotare, 
O.N.T. Carpați organizează 
călătorii turistice în U.R.S.S. 
și R. P. Ungară cu preț redus.

Informații și înscrieri la a- 
genția O.N.T. Carpați din 
București, Calea Victoriei nr. 
100, tel. 5.19.72.

să înțeleagă noțiunile economice 
legate de productivitatea muncii, 
preț de cost, rentabilitate etc., 
trebuie ca aceste noțiuni să în
ceapă a le fi explicate în primul 
rînd pe baza exemplelor concrete 
din secția, atelierul sau locul de 
muncă de care tinerii sint legați 
in activitatea zilnică.

Organizația U.T.M. poate și 
trebuie să organizeze un ciclu de 
conferințe pentru tineret, pe teme 
economice în legătură cu acele 
probleme tehnico-economice care 
sînt cele mai urgente și mai im
portante pentru locul respectiv 
de muncă.

Trebuie sprijinită, încurajată și 
larg popularizată inițiativa ace
lor economiști, ingineri și tehni
cieni, care în sectorul lor de 
muncă se străduiesc să ajute ti
nerii muncitori să înțeleagă pro
blemele economice legate de pro
ducția întreprinderii.

★
Înarmarea tinerilor cu cunoș

tințe economice temeinice este o 
necesitate pe care mulți dintre ei 
o simt. în același timp, ea este 
o condiție importantă pentru în
cununarea cu succes a eforturi
lor în realizarea unei producții 
sporite, mai bune și cu un preț 
de cost mai scăzut.

Preocupare și cît mai multă 
inițiativă in direcția educării eco
nomice a tinerilor muncitori — 
iată o sarcină ce se impune or
ganizației U.T.M.

In apropierea Bucureștiului 
un concurs internațional de parașutism

Intre 30 mai și 9 iunie va avea loc pe aerodromul Clinceni din 
apropierea Capitalei un concurs internațional de parașutism, la care 
vor participa sportivi din R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia și R.P. 
Romînă. Programul acestui concurs organizat de Aeroclubul Central 
al A.V.S.A.P., cuprinde probe de salt individual cu aterizare la punct 

fix, cădere liberă, salt în grupuri și altele.

O nouă victorie 
a rugbiștilor romîni
In ultimul meci al turneului 

pe care l-a întreprins în țara 
noastră, echipa britanică de rugbi 
Swansea a intilnit marți după- 
amiază pe stadionul Dinamo for
mația bucureșteană Geotehnica. 
După un joc spectaculos, în care 
au avut majoritatea timpului ini
țiativa, rugbiștii romîni au re
purtat o frumoasă victorie cu 
scorul de 5—3 (0—3). Punctele 
echipei Geotehnica au fost reali
zate de Antimoianu dintr-o în
cercare pe care tot el a transfor
mat-o. Pentru oaspeți a înscris 
Price.

De remarcat că formația Swan
sea nu a reușit să ciștige niciuna 
din cele trei întîlniri susținute în 
țara noastră. In primele două 
partide Swansea a pierdut cu 
6—12 în fața echipei C.C.A. și 
cu 5—9 meciul cu Dinamo Bucu
rești.

V. Kuznețov; record mondial 
la decatlon

Atleții sovietici au 
inaugurat în mod 
strălucit sezonul în 
aer liber din acest 
an stabilind nouă re
corduri unionale și 
un record mondial. 
Cea mai valoroasă 
performanță aparține 
studentului Vasili 
Kuznețov care a do- 
borît recordul mon
dial în proba de de
catlon deținut din 
1955 de atletul ame
rican Rafer Johnson. 
Excelentul atlet so
vietic s-a dovedit 
foarte temeinic pre
gătit la cele 10 pro
be reușind să tota

lizeze 8013 puncte. 
El este primul at
let din lume care 
depășește granița ce
lor 8000 de puncte. 
Vechiul deținător al 
acestui record John- 
son realizase 7985 
puncte. De remarcat 
că Vasili Kuznețov 
a depășit în 6 pro
be performanțele lui 
Johnson și a egalat-o 
pe cea de 110 m. 
garduri. Atletul so
vietic a fost net su
perior în probele de 
aruncări, la 400 și 
1500 m. plat.

Iată performanțele 
înregistrate de Kuz

Pregătiri pentru
Congresul International 

al Modei
La 12 iunie 1958, în sălile spa

țioase ale fabricii de confecții 
„Gh. GheorghiuDej“ din Capita
lă vor începe lucrările celui de al 
lX-lea Congres Internațional al 
Modei, care se va ține în acest an 
la București.

In timpul lucrărilor Congresu
lui vor avea loc prezentări în sala 
Floreasca, gazdă bine cunoscută a 
atîtor manifestări internaționale.

In fața unui asemenea eveni
ment de răsunet mondial, creato
rii de modele din țara noastră vor 
să-fi arate măestria profesională, 
să reliefeze prin rezultatele mun
cii lor gustul pentru frumos.

Harnicele țesătoare de la fabri
ca de mătase „Flamura Roșie“ din 
București, fabrica de postav „Bu- 
huși“, „Industria Bumbacului“, 
„Bumbacul“-Timișoara și din alte 
fabrici au țesut zeci de mii de 
metri din materialele din care se 
confecționează modelele. (Una din 
condițiile Congresului este de a 
prezenta modele din producția cu
rentă. In zilele Congresului se vor 
pune în vinzare zeci de mii de 
metri din materialele care au fost 
folosite la confecționarea modele
lor).

In prezent creatorii de modele 
de la fabricile de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Capitală — 
printre care tînăra Dora Cojocaru 
și Magdalena Engelmeyer, ca și cei 
de la „Steaua Roșie“ — Sibiu, 
„Flacăra“-Cluj și „1. C. Frimu“- 
Craiova, lucrează la confecționa 
rea modelelor care se vor prezenta 
la Congres.

Realizările țării noastre în ma
terie de modă au fost deseori a- 
predate. In 1955 la Concursul In
ternațional al Modei de la Berlin 
țara noastră a obținut 20 medalii 
de aur, 34 de argint și 2 de bronz. 
in 1956, la Varșovia s-au obținut 
37 medalii de aur, 11 de argint și 
3 de bronz. Succesele au conti
nuat. in 1957 la Congresul Inter
național al Modei de la Moscova, 
modelele țării noastre au fost a- 
preciate pentru concepția croielii, 
colorit, pentru felul în care a fost 
utilizat elementul național fără a 
schimba caracterul îmbrăcămintei 
prevăzut în tematică.

Să anticipăm faptele închipuin- 
du-ne că sîntem în zilele Congre
sului.

...Cele mai tinere manechine — 
copii de 6 ani. Se remarcă croia
la largă, bogată, care permite co
piilor să se miște în voie. Colori
tul: orange, bleu ciel, alb, odih
nește ochii și reține privirile 
spectatorilor.

Pentru fetele de vîrsta 16-18 ani 
se prezintă 8 modela, 29 pentru 
femei și 6 modele pentru bărbați. 
Pentru prima oară se prezintă mo
dele pentru băieți de 16-18 ani.

Noua linie a modei culege a- 
plauze entuziaste. La mantouri li
nia croielii pornește cu amploare 
de sus, evazindu-se în partea de 
jos.

Taioarele au talia neaccentuată, 
guler degajat și sînt mai scurte 
ca de obicei. La unele taioare și 
la rochii spatele este bluzat iar in 
față croiala se mulează pe corp.

Să asigurăm un caracter de masă 
jocului de poio pe apă!

In campionatul republican de 
polo pe apă s-au consumat pînă 
acum două etape. Două etape oa
recum liniștite. Surprize prea 
mari n-au existat. In orice caz 
însă, nici partidele — la general 
vorbind — n.au prilejuit întreceri 
cu totul deosebite. Cele 6 echipe 
care activează în prima categorie 
a campionatului sînt pregătite re
lativ bine în privința condiției fi
zice. Mai puțin pregătite — eu 
excepția oarecum a echipelor 
C.C.A. și Dinamo — ni se par a 
fi pregătite echipele din punct de 
vedere al orientării tactice, al 
orientării ,,la fața locului“, în 
funcție de adversar. Despre acea
sta s-a mai discutat și se pare că 
antrenorii, membrii federației re« 
pective sînt hotărîți ca în acest 
an să insiste în mod deosebit

N-am vrea totuși deocamdată să 
desprindem concluzii privind com
portarea generală a echipelor 
noastre. Evident, doar după două 
etape acest lucru e încă mult prea 

nețov. In paranteză 
sînt trecute rezulta
tele fostului record
man mondial ameri
canul Johnson :

100 m. plat 11” 
(10”5/10); lungime 
7,03 m. (7,48 m.); 
greutate 14,49 m. 
(13,48 m.); înălți
me : 1,75 m. (1,85 
m.); 400 m. plat: 
4 9”l/10 (49”9/10);
110 m. garduri: 
14 ’5/10 (14”5/10) ; 
disc : 47,50 m. (47,21 
m.); prăjină : 4 m. 
(3,87); suliță: 66,16 
m. (59,09 m.); 1500 
m. 4’50” (5’01”5/10).

Coloritul a fost întotdeauna o 
problemă. Noile țesături superioa
re de bumbac, cu efecte de fir, țe
săturile uni în culorile pădurii 
tomnatice, moron, mov-pal sînt 
plăcute, apreciate și dorite.

Se remarcă stofele fantezii.
Sub impresia puternică a fru

mosului se întărește dorința de a 
vedea în magazine rochii lucrate 
cu gust după modelele care s-au 
bucurat de cel mai mare succes.

Un nou sistem de acordare a 
premiilor la „Prono-Expres“ 

— Comunicat —
Incepînd cu concursul „Prono-Expres“ nr. 19 (tragerea din

28 mai a.c.) la fiecare tragere se extrag din urnă 6 numere de 
bază + 2 numere de rezervă din 49.

Categoriile de premii sînt următoarele:
Categoria I-a: Cînd 6 din numerele înscrise pe bilet sînt 

cele 6 numere de bază extrase'
Categoria Il-a: Cînd 6 din numerele înscrise pe bilet se află 

cuprinse în toate numerele extrase (cele 6 de bază + cele 2 
de rezervă).

Categoria lll-a : Cînd 5 din numerele înscrise pe bilet sînt 
cuprinse în cele 6 numere de bază extrase.

Categoria IV-a: Cînd 5 din numerele înscrise pe bilet sînt 
cuprinse în toate numerele extrase (cele 6 de bază + cele 2 de 
rezervă).

Categoria V-a: Cînd 4 din numerele înscrise pe bilet sînt cu
prinse în cele 6 numere de bază extrase.

Categoria Vl-a: Cînd 4 din numerele înscrise pe bilet sînt cu
prinse în toate numerele extrase (cele 6 de bază + cele 2 de 
rezervă).

Fondul de premii se împarte în mod egal celor șase ca
tegorii.

In cazul cînd la un concurs nu sînt buletine cîștigătoare la 
vreuna din categorii, fondul categoriei respective se reportează 
în întregime aceleiași categorii de la concursul următor.

Reportul cu cota afectată categoriei respective poate atinge va
loarea de 250.000 lei. Surplusul se împarte în mod egal celor
lalte categorii.

Prevederile anterioare referitor la stabilirea premiilor la 
„Prono-Expres“ se anulează.

Incepînd cu concursul 19 cu tragerea din 28 mai a.c. atri
buirea premiilor în obiecte la „Prono-Expres“ se suspendă.

£OtGCU PREMII 
L ÎN OBIECTE

Mîine 
joacă la București 

Newcastle
Joi pe stadionul „23 August“ 

își începe turneul în țara noastră 
o altă formație apreciată în cercu
rile sportive europene. Este Vorba 
de echipa engleză de fotbal New
castle, cîștigătoarea Cupei Angliei 
(1955), care va întîlni formația 
Progresul București. Meciul va în
cepe la ora 17,30 și va avea ca 
deschidere partida dintre Combi
natul, Poligrafic. — Farul Constan
ța, contînd pentru campionatul 
categoriei B. Acest joc începe la 
ora 15,45.

devreme. Asta deși în total (tur și 
retur) fiecare echipă are de sus. 
ținut numai 10 partide. Ceea ce 
putem să remarcăm, țotuși, este 
faptul că — făcînd pronosticuri — 
echipele Dinamo și C.C.A., singu- 
rele neînvinse pînă acum, au pri
mele și cele mai mari șanse în 
cucerirea campionatului. In mo. 
mentul de față sînt de departe 
cele mai bine pregătite. Care din
tre acestea va cuceri campionatul 
nu se poate spune deocamdată.

Despre celelalte echipe — de 
remarcat un singur amănunt. Ma
joritatea acestora au garnituri de 
jucători foarte restrînse. Apoi. în. 
tre titulari și rezerve se observă 
o diferență de pregătire aprecia
bilă. Asta influențează fără în
doială calitatea jocului prestat de 
echipele respective și fără îndoială 
rezultatele pe care le obțin.

O altă observație în legătură cu 
campionatul ar fi despre numărul 
echipelor antrenate în întrecerea 
pentru cucerirea rîvnltuluj și pre
țiosului titlu. Numărul acestora 
e încă mic — doar 6 echipe în ca
tegoria A. Credem că în anii ime- 
diat următori federația de natatie 
ar trebui să mărească numărul 
echipelor din campionatul catego- 
riei A la 8 sau chiar 10. De ase
meni, și numărul echipelor din 
categoria B. In această privință 
credem că ar trebui să activeze 
mai intens șl comisiile regionale 
de natație șl U.C.F.S-urile regio- 
nale și orășenești. Condiții pentru 
dezvoltarea continuă a jocului de 
polo sînt. Un bazin de înot se 
găsește aproape în fiecare oraș, 
iar două porți se pot confecționa 
cu ușurință. NU TREBUIE UI- 
TAT CA NUMAI CARACTERUL 
DE MASA VA ASIGURA DEZ
VOLTAREA CONTINUA A ACES- 
TUI SPORT. DESCOPERIREA 
DE NOI JUCĂTORI TALENTAȚI 
ȘI ASTFEL RIDICAREA CONȚI- 
NUA PE PLAN MONDIAL A JO. 
CULUI DE POLO PE APA DIN 
ȚARA NOASTRA.

AL. P.

Azi,
Dinamo- Moscova 
la Orașul Stalin

Echipa campioană de fotbal a 
Uniunii Sovietice, Dinamo Mosco
va, susține astăzi la Orașul 
Stalin a doua întîlnire din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde in 
țara noastră. După frumoasa de
monstrație făcută joia trecută in 
Capitală în fața echipei selecțio
nate B, amatorii jocului de fotbal 
din Orașul Stalin așteaptă cu in
teres justificat evoluția fotbaliști
lor moscoviti în compania echipei 
Steagul Roșu.

.casă ju’in.eLejrv 
dascKisk
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Știința sovietică triumfă

Evenimentele 
din Franta și Algeria

Prezente romînești
peste hotare

MANIFESTĂRI CULTURALE LA CAIRO

U.R.S.S. „este în măsură
să lanseze o rachetă In lună“

Declarațiile unor cunoscuți specialiști din S.U.A.în domeniul rachetelor
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

Agenția United Press anunță că 
doi cunoscuți specialiști in dome
niul rachetelor din S.U.A, gene
ralul maior John Medaris, șeful 
programului de proiectile al for
țelor terestre americane și dr. 
Werner von Braun, au declarat 
că „LANSAREA CELUI DE-AL 
TREILEA SATELIT SOVIETIC

DOVEDEȘTE IN MOD NEÎN
DOIOS CA RUSIA ESTE IN 
MĂSURĂ SA LANSEZE O RA
CHETA IN LUNA SAU UN 
PROIECTIL BALISTIC INTER
CONTINENTAL".

Von Braun a declarat că cel 
de-al treilea satelit artificial so
vietic „ESTE DESTUL DE MA-

RE PENTRU A TRANSPORTA 
MAI MULTE PERSOANE“.

E| a afirmat că „EXISTA NU
MEROASE DOVEZI CA RUȘII 
FOLOSESC PENTRU SATELI
ȚII LOR RACHETE DESTINA
TE PROIECTILELOR BALISTI
CE INTERCONTINENTALE PE 
CARE NOI NU LE-AM REALI
ZAT IN CA“.

activitatea atît în metropolă cît și 
_ Franceză Pflimlin a exprimat din

nou tendința de compromis a guvernului cu complotiștii din Algeria 
* Adunarea Națională Franceză a acordat împuternicirile speciale cerute de 
guvern în Algeria * P. C. Francez cheamă poporul la luptă pentru 

apărarea republicii * Pretutindeni în Franța ia ființă noi comitete de 
vigilenjă împotriva fascismului

’ PARIS 20 (Agerpres). — Eve
nimentele petrecute în ultimele 
24 de ore în Franța și Algeria 
arată că situația continuă să ră
mînă încordată. In urma confe
rinței de presă a generalului De 
Gaulle care, după cum a arătat 
declarația Biroului Politic al 
Partidului Comunist Francez din 
19 mai a constituit un pretext 
pentru mobilizarea forțelor rebe
lilor, dușmanii republicii și-au in
tensificat activitatea atît în me
tropolă cît și în Algeria.

Agenția United Press anunță 
că generalul Chassin, președin
tele Asociației foștilor combatanți 
din Indochina, care a dispărut de 
cîteva zile de la domiciliul său, 
se află în prezent în sudul Fran
ței, unde a instituit un așa-numit 
comitet de salvare publică Și a 
difuzat manifeste cerînd venirea 
ia putere a lui De Gaulle.

In ciuda stării excepționale și 
e. măsurilor de control instituite 
asupra tuturor plecărilor din 
Franța, se anunță că din nou — 
pentru a patra oară în decurs de 
trei zile — un reprezentant al 
cercurilor fasciste din Franța a 
reușit să fugă în Algeria. Este 
vorba de generalul Paul Cherrie- 
res care a sosit marți la Alger.

In Algeria au continuat în 
cursul zilei de 20 mai manifesta
țiile organizate de cercurile ul- 
tracolonialiste sub lozincile „Tră
iască Algeria franceză“, „Trăia
scă generalul De Gaulle“.

Asemenea manifestații au avut 
Ioc în mai multe orașe algerie
ne. La Alger liderul gaullist, Jac
ques Soustelle, a ținut o confe
rință de presă în care a expri
mat intenția cercurilor ultracolo- 
nialiste franceze „de a persevera 
pînă la victorie“, adică pînă la 
aducerea lui De Gaulle la pu
tere.

* Dușmanii republicii și-au intensificat 
în Algeria * In Adunarea Națională

In cursul după amiezii de 
marți postul de radio Alger a 
transmis un mesaj instigator a- 
dresat ofițerilor din forțele na
vale franceze în care aceștia sînt 
chemați să se alăture manifesta
țiilor fasciste.

In acest timp la Paris Aduna
rea Națională Franceză a început 
dezbaterile în legătură cu cere
rea guvernului de a i se acorda 
Împuterniciri speciale în Algeria.

Luînd cuvîntul în cadrul acestor 
dezbateri primul ministru Pflim- 
lin, a exprimat din nou tendința 
de compromis a guvernului cu 
complotiștii din Algeria.

El a afirmat că așa-numițul co
mitet al salvării publice de la 
Alger ar fi alcătuit din persoane 
„ațașate instituțiilor republicane“, 
și că generalul Salan, care chiar 
în aceeași zi a cerut în cadrul 
unui mare miting la Alger veni
rea la putere a lui De Gaulle „se 
bucură de încrederea deplină a 
guvernului". Pflimlin a subliniat 
de asemenea că guvernul urmă
rește să creeze „o nouă Algerie 
franceză“ în condițiile continuării 
războiului colonial pînă la victo
rie. De asemenea primul ministru 
a repetat declarația sa din 15 
mai potrivit căreia guvernul va 
putea folosi legea stării excepțio
nale atît împotriva elementelor 
de extremă dreaptă cît și împo
triva Partidului Comunist.

Comentînd declarația primului 
ministru Pflimlin, agenția United 
Press subliniază că „această cu- 
vîntare nu lasă nici o îndoială 
asupra faptului că scopul princi
pal al primului ministru este în 
prezent să liniștească pe genera
lii din Africa de nord în speranța 
unui compromis“.

Această poziție a guvernului a 
provocat critici serioase în sinul 
Adunării Naționale. Deputatul ra
dical socialist Mendes France, 
după ce a protestat împotriva de
clarației generalului De Gaulle, 
s-a adresat în felul următor pri
mului ministru : „Trebuie să în
treprindeți acțiuni mai hotărite 
împotriva răzvrătirii. Șefii mili
tari trebuie chemați la ordine in 
termeni care nu au fost folosiți 
pînă în prezent".

In continuarea dezbaterilor o 
serie de deputați de extremă 
dreaptă au cerut primului mini
stru să facă uz de legea stării 
excepționale numai împotriva co
muniștilor.

Luind apoi cuvîntul președin
tele grupului _parlamentar comu- 

a declarat 
cu orice 
ar putea

nist Jacques Duclos 
că „dornic de a evita 
preț o criză de care 

profita dușmanii republicii, grupul 
parlamentar comunist va vota în 
favoarea proiectului de lege gu-

vernamental cu privire la acor
darea de împuterniciri speciale în 
Algeria“. Jacques Duclos a adău
gat că „nu este vorba de a vota 
pentru împuterniciri speciale, ci 
de a vota pentru republică“. El a 
cerut pedepsirea complotișt:lor și 
a subliniat că grevele din 19 
mai. începute în momentul în 
care generalul De Găurile își ți
nea conferința sa de presă nu 
constituie decît un prim avertis
ment.

Adunarea Națională Franceză 
a acordat apoi cu 475 voturi con
tra 100, împuternicirile soeciale 
cerute de guvern în Algeria.

Au votat împotrivă deputății 
gaulliști și poujadiști și alți de- 
putați de extremă dreaptă.

Presa democrată franceză anun
ță că în întreaga Franță au loc 
acțiuni botărîte de protest ale 
maselor largi populare împotriva 
uneltirilor fasciste și a tendinței 
de compromis manifestate de gu 
vern. Partidul comunist în frun
tea tuturor forțelor democrate și 
patriotice ale țării cheamă po
porul la lupta pentru apărarea 
republicii. La 20 mai a avut loc o 
ședință a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez în 
cadrul căreia s-a subliniat că for
țele democrate resping zi de zi 
încercările complotiste ale elemen
telor subversive, dar că pericolul 
continuă. Comitetul Central a au
torizat Biroul Politic și grupul 
parlamentar comunist să ia hotă- 
rîrile necesare în vederea apărării 
instituțiilor democratice, a liber
tății oamenilor muncii și a zădăr
nicirii planurilor conspiratorilor 
de a pune mîna pe putere.

In cadrul acțiunilor care se des
fășoară în întreaga țară sub sem
nul unității de acțiune a păturilor 
largi populare împotriva manevre
lor cercurilor fasciste, în ziua de 
20 mai au luat ființă noi comitete 
departamentale de vigilență îm
potriva fascismului, i

(Agerpres). — La 18 
sala de festivități a 
ziariștilor egipteni 

Hambrouche, 
Trupei moderne de 

egiptean, care a vizitat

CAIRO 20 
mai a.c. în 
sindicatului 
din Cairo, Ahmed 
directorul 
teatru
R.P.R. la începutul acestui an, a 
vorbit despre vizita făcută în 
Rominia. Hambrouche a vorbit în 
termeni elogioși despre realiză
rile obținute de țara noastră în 
toate domeniile de activitate, o- 
cupindu-se in special de succesele 
obținute in înfăptuirea revoluției 
culturale in R.P.R.

După conferință a fost proiectat 
filmul rominesc în culori ..Ciocir. 
lia“.

In zilele de 17 și 18 mal a.c., 
colectivul teatrului ^.Azbakiev“ din 
Cairo a prezentat, pentru a doua 
oară in fața publicului egiptean, 
comedia „O scrisoare pierdută“ 
de I. L. Caragiale. ,,O scrisoare 
pierdută“ a fost prezentată pen
tru prima oară în Egipt anul 
trecut în interpretarea colectivu
lui aceluiași teatru, bucurindu-se 
de un deosebit succes.

LA DAUGAVPILS (R.S.S. LETONA)

RIGA 20 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 19 mai La Teatrul 
de dramă din Daugavpils (R.S.S. 
Letonă) a avut loc premiera spec- 
tacolului „Noaptea încercărilor“ 
după piesa „Iarbă rea“ a drama
turgului romîn Aurel Baranga, 
laureat al Premiului de Stat. Pie
sa se joacă în limba rusă. Ea a 
fost montată pentru prima oară 
pe o scenă sovietică.

Spectacoiul a fost întîmpinat

R P. ROMINA LA FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
AL FILMULUI DOCUMENTAR DE LA MONTEVIDEO

Teatrul 
r_____ , ,i în

regiun:le învecinate din Lituania 
și Bie’.orusia.

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al agenției TASS, Alek
sandr Ozerov, artist emerit al 
R.S.S. Letone, a declarat că la 
succesul piesei a contribuit mult 
colaborarea creatoare dintre co
lectivul" teatral și autor.

cu căldură de spectatori, 
va prezenta această piesă și

MONTEVIDEO. — La 11 mal 
s-a deschis la Montevideo cel 
de-al treilea festival internafional 
al filmului documentar, la care 
participă 46 de țări. La 17 și 18 
mai au fost prezentate filmele

rominești „Galathea“ șl „Cetatea 
Istria“. Ambele s-au bucurat de 
succes. Ziarul ,,El Popular“ din 
15 mai publică un amplu articol 
despre filmele cu care R. P. Ro- 
mină participă la festival.

Pe lună este posibilă existența unor suprafețe netede 
pe care sâ aterizeze navele cosmice

Declarațiile cunoscutului astro fizician sovietic prof. Nikolai Barabașov
HARKOV 20 (Agerpres). — La

20 mai s-a deschis la Harkov <• 
sesiune a Comisiei pentru studie
rea condițiilor fizice de pe lună si 
planete — comisie a Consiliului 
astronomic el Academiei de Știin
țe a U.R.S.S. — consacrată celor 
mai importante probleme privind, 
studierea lunii și a planetelor si
stemului solar.

După cum a declarat unui cores
pondent al agenției TASS cuno
scutul astrofizician sovietic prof. 
Nikolai Barabașov, președintele 
Comisiei pentru planete a Consi
liului astronomic al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., PE LUNĂ 
ESTE POSIBILĂ EXISTENȚA 
UNOR SUPRAFEȚE NETEDE

Fo osirea celor mai noi cuceriri ale chimiei în realizarea 
și lansarea sateliților artificiali ai

ADECVATE ASELENIZĂRII (A- 
TERlZĂRll PE LUNĂ) A NA
VELOR COSMICE.

Studiind noile materiale care, 
caracterizează lumina reflectată de. 
suprafața lunară, oamenii de știin
ță au ajuns la concluzia că pe lu
nă pot exista suprafețe mai mult 
sau mai puțin netede.

Datele cele mai recente rezul
tate din studierea lunii, a spus 
prof. Barabașov, dovedesc, că su
prafața ei este acoperită în mare 
parte de un strat de cenușă vul
canică și de produse provenind de 
la fuziunea superficială a rocilor 
Aceasta este o urmare a ..ploilor" 
meteorice care cad adeseori pe

lună. La cădere meteoriții devin 
incandescenți determinind totodată 
fuziunea stratului superior al lu
citor.

După cit se pare, unele părți ala 
suprafeței lunare sînt acoperite 
de mari bulgări de roci in care 
s-au produs fisuri sub acțiunea 
unor variații brusce ale tempera
turilor — de. la plus 120 grade C. 
în timpul zilei la minus 200 gra
de noaptea.

Astăzi, cind comunicațiile inter
planetare devin o chestiune a 
viitorului apropiat, rezolvarea pro
blemei reliefului suprafeței lunare 
ți stabilirii „adresei“ precise a 
regiunilor adecvate aselenizării 
capătă o importanță practică.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Prof. Ivan Losev, specialist de 
seamă în domeniul chimiei, pre
supune că cel puțin jumătate din 
greutatea aparatajului de măsurat 
de pe bordul celui de-al treilea

Ollenhauer declară : P. S. D. G. va lupta 
în permanență împotriva înarmării atomice

a Bundeswehrului
STUTTGART 20 (Agerpres).— 

La Stuttgart s-a deschis Congre
sul partidului social-democrat din 
Germania. In ședința din dimi
neața zilei de 19 mai Ollenhauer, 
președintele P.S.D.G., 
tat un raport în care 
poziția P.S.D.G. în 
principale ale situației 
nale actuale, precum 
blemele politicii externe și inter
ne a Republicii Federale Ger
mane.

Ollenhauer a subliniat că hotă
rîrea guvernului R. F. Germane 
cu privire la înarmarea a'omică 
a Bundeswehrului împiedică de
stinderea încordării internațlona-

a prezen- 
a precizat 
.problemele 
internațio- 
și în pro-

le și soluționarea celorlalte pro
bleme, inclusiv a problemei ger
mane.

Hotărîrea Bundestagului 
privire la înarmarea atomică

cu 
. - a
Bundeswehrului a fost caracteri
zată de Ollenhauer ca „hotărirea 
cea mai nefastă" adoptată în R.F. 
Germană de la constituirea ei. 
Această hotărîre, a subliniat el, a 
fost adoptată în ciuda voinței 
majorității poporului nostru.

Ollenhauer a asigurat că so- 
cial-democrații vor lupta în per
manență împotriva înarmării a- 
tomice a Bundeswehrului.

Referindu-se la încercările gu
vernului de a împiedica organi-

J A:
■ ■

Incidente grave provocate de trupele 
franceze staționate în Tunisia

tunisieni pe care i-au dus la Re
mada. Aceștia nu au fost puși în 
libertate decît după intervenția 
autorităților tunisiene. In dimi
neața de 19 mai trupele franceze 
s-au retras de la Bir Amir spre 
Remada, dar localitatea Uad De
kuk continuă să fie ocupată de un 
detașament militar francez. In 
comunicatul tunisian se subliniază 
că situația „este apreciată ca ex
trem de gravă“. Un purtător de 
cuvînt al secretariatului de stat 
tunisian pentru informații a de
clarat că demersurile autorităților 
tunisiene pe lingă ambasada Fran
ței la Tunis au rămas fără rezul
tat.

I
TUNIS 20 (Agerpres). — La 

18 și 19 mai au avut loc grave in
cidente provocate de trupele fran
ceze care continuă să staționeze 
pe teritoriul Tunisiei. Secretaria
tul de stat tunisian pentru in
formații a dat publicității un co
municat în care arată că o for
mație militară franceză alcătuită 
din 30 de automobile blindate, 
înarmate cu mitraliere și tunuri, 
a părăsit postul de la Remada — 
sudul Tunisiei — încercînd să 
ocupe poziții la Bir Amir și Uad 
Dekuk, centre locuite, situate la 
40 de km. nord de Remada. For
țele franceze au răpit șase soldați
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tunuri și unt“?
(Urmare din pag. l-a) 

adică peste 30% din această 
sumă.

în al doilea rînd, profiturile 
ridicate ce se realizează în con
junctura militară îi îmboldesc pe 
capitaliști să lărgească produc
ția fără a ține seama de plata 
și chiar de cheltuielile militare 
efective ale statului. De pildă, 
în perioada războiului din Co
reea, monopolurile au acumulat 
mari stocuri și au creat mari ca
pacități de producție „pro rezer. 
va“, pentru a fi pregătiți în e- 
ventuailitatea izbucnirii unui al 
treilea război mondial. Dar acest 
război n-a izbucnit, dimpotrivă a 
urmat armistițiul în Coreea și în
ceperea unei perioade de destin 
dere. Și atunci a apărut în mod 
evident faptul supraproducției.

In 1953/54 în S.U.A. au apărut 
tioi fenomene de criză.

In 1954 și 1955 cheltuielile mi
litare în S.U.A. .au fost 
întrucîtva. Ele au crescut

reduse 
------------  — —__  . apoi, 
din nou în 1956 și 1957. După 
•„Survey of Current Business“ pe 
noiembrie 1957, cheltuielile mili
tare (inclusiv ajutoarele externe) 
ale S.U.A. au fost următoarele
în miliarde dolari : 

1955 1956
39,1 40,4

1957 
44,0 

'(cheltuielile militare pe 1957 sînt 
calculate pe baza primelor 9 
luni). Așa dar, față de 1956, în 
1957 cheltuielile militare au cres
cut cu circa 4 miliarde dolari, 
sau cu 10%. Aceasta n-a împie
dicat însă declanșarea actualei 
depresiuni economice din S.U.A. 
care întrece în profunzime pre
cedentele. Fenomanele de criză

din 1953-54 ca și cele prezente, 
din S.U.A. dovedesc în modul cel 
mai grăitor că militarizarea eco
nomiei naționale nu este în stare 
să înlăture crizele, căci ambele 
depresiuni au urmat după perioa
de de sporire masivă a cheltuie
lilor militare.

în afară de aceasta mai tre
buie să fie subliniat cu tărie un 
lucru: militarizarea economiei, 
folosită de capitalismul monopo
list contemporan ca o supapă 
pentru evitarea crizelor econo
mice, este cel mai antipopular 
mijloc de stimulare a conjunctu
rii și de amînare temporară a 
crizelor. Căci, cum se obține a- 
vîntul în condițiile militarizării ? 
Prin distrugerea permanentă a 
unei mari părți din venitul națio
nal, din producția totală, prin 
afectarea unui mare volum de 
mijloace și forță de muncă pro
ducerii unor obiecte care nu ser
vesc societății, nici ca mijloace 
de producție nici ca mijloace 
de consum.

Criza economică de suprapro
ducție are funcția ca prin redu
cerea producției și prin distruge
rea unei părți a capacităților de 
producție și a producției să aducă 
producția la nivelul pieței răma
se în urmă. Aceeași funcție o în
deplinește și militarizarea. Ea, 
practic, distruge o parte din pro
ducția totală a societății. Dar, în 
timp ce criza efectuează această 
distrugere odată la cîțiva ani, 
militarizarea o face an de an și 
zi de zi. Astfel că în decurs de 
8—9 ani — durata medie a unui 
ciclu — militarizarea „aruncă în 
more“ o parte mult mai însem

nată din produsul social decît 
însăși criza. Căci criza, odată la 
8—9 ani, provoacă o scădere de 
cel mult 40% a producției, în 
timp ce militarizarea absoarbe a- 
nual 15—2f)% din producție. 
In decursul unei perioade egale 
cu durata unui ciclu militarizarea 
provoacă societăți! pagube mult 
mai mari decît o criză în condi
țiile absenței militarizării. Iar de 
crize, economia capitalistă nu 
scapă. Dacă o criză de pro
porțiile celei din 1929 a fost 
pînă în prezent evitată, în 
schimb în ultimii 15 ani, 
producția industriei americane a 
fost aruncată de patru ori îndă
răt: în 1943-1946 — cu 15 la su
tă, în 1948-1949 — cu 10,5 la su
tă, în 1953-1954 — cu 10.2 la su
tă și în prezent, pînă în martie 
1958 —- cu 13 la sută.

Pentru monopoluri, „tunurile“ 
sînt o sursă nu de unt, ci de aur. 
Comenzile de stat pentru arma
ment constituie pentru ele o 
piață ideală, pe care desfacerea 
este asigurată la prețuri ridicate 
și care nu depinde de cererea 
solvabilă a populației și de gus
turile ei. Efectul „binefăcător“ al 
militarizării s-a oglindit asupra 
profiturilor societăților pe acțiuni 
în felul următor (în miliarde

găduit populației muncitoare, 
creșterea impozitelor a făcut ca

dolari).

1946—1949 1950—1952 ’ 1953
29,0 39,0 38,3

1954 1955 1956
34,0 43,2 43,4

Tn ceea ce privește „untul “ fă-

în S.U.A. nici în 1955 salariul 
real să nu atingă nivelul anului 
de război 1944. Să luăm un 
exemplu : perioada 1949 — 1953 
a fost perioada celei mai rapide 
creșteri a cheltuielilor militare. 
Numai din 1951 pînă în 1953 
cheltuielile militare au crescut de 
peste 2 ori ; in acești ani însă și 
costul vieții .a crescut cu circa 
12%, iar decalajul între minimul 
de trai și salariu a crescut — în 
1949 salariul mediu al muncito
rilor din industria prelucrătoare 
reprezenta 77,4% din m'nimul 
de trai, iar în 1953 — numai 
73,3%.

Dacă l,a toate acestea adău
găm faptul că șomajul a conti
nuat să aibă caracter de rnasă 
și să manifeste o sensibilă ten
dință de creștere, dacă adăugăm 
intensificarea muncii și efectele 
ei, vedem că tot formula hitleri- 
stă „tunuri în loc de unt“ carac
terizează în mod real efectele 
cursei înarmărilor, efectele mili
tarizării economiei în țările ca
pitaliste.

In timp ce în S.U.A., vîrfurile 
conducătoare propun pentru com
baterea depresiunii actuale pro
grame în care pe primul plan 
stau tunurile, creșterea cheltuieli
lor militare, Partidul Comunist 
din S.U.A. propune un program 
de ridicare a veniturilor oameni
lor muncii și de sporire a chel
tuielilor social-culturale ale sta
tului sub lozinca „unt, nu tu
nuri l"

O manifestație din München 
(Germania occidentală) pentru 
pace, împotriva războiului ato
mic. Pe pancartele demonstran
ților se pot citi lozinci mobiliza
toare cum ar fi: „Luptă împo
triva morții atomice 1“, „A nego
cia este mai bine decît a zăngăni 
săbiile", „Unitate — libertate — 
pace“,

zarea în R.F. Germană a _t>nuj 
referendum popular în legătură 
cu înarmarea atomică, Ollen
hauer a arătat că guvernul caută 
de fapt să pună in afara legii pe 
adversarii înarmării atomice — 
oamenii muncii și organizațiile și 
partidele Ier.

El a spus că există „o mare 
primejdie“ ca Republica Federală 
să se transforme într-un „stat 
clerical și militarist“, ceea ce ar 
însemna „sfîrșitul democrației“.

Ollenhauer a opus politicii înar
mării atomice duse de guvernul 
R. F. Germane cererea de a se 
promova politica tratativelor cu 
privire la dezarmare și destinde
rea încordării.

Ol’.enhauer a subliniat necesi
tatea încetării experiențelor cu 
arma nucleară, relevînd că aceas
tă măsură a și fost luată de U- 
niunea Sovietică.

Raportorul a declarat că 
P.S.D.G. se pronunță pentru crea
rea în Europa centrală a unei zo
ne denuclearizate considerind a. 
ceastă zonă ca un element al slă
birii încordării în Europa și în 
întreaga lume și ca „o premiză 
importantă“ pentru rezolvarea 
problemei germane.

După raportul lui Ollenhauer 
la Congres au început dezbaterile 
pe marginea raportului său, pre
cum și pe marginea diferitelor 
propuneri ale organizațiilor de 
bază ale partidului.

Vorbitorii, care au luat cuvîn
tul la dezbateri, au cerut în pri
mul rînd să se intensifice și să 
fie dusă cu măi multă consecven
ță lupta împotriva înarmării ato
mice a Bundeswehrului pentru 
dezarmare și destinderea încor
dării.

Luînd cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor, Ollenhauer a asigu
rat că P.S.D.G. va continua cu 
toate mijloacele lupta împotriva 
înarmării atomice a Bundeswehru
lui.

Congresul a adoptat în unani
mitate rezoluția de politică gene
rală propusă de conducerea 
P.S.D.G. în care se cere renun
țarea la înarmarea atomică și du
cerea de tratative între Est și 
Vest cu privire la dezarmare și 
destinderea încordării.

satelit al pâmîntului, care cîntăre- 
ște 968 kg., revine materialelor ar
tificiale. Corpurile aparatelor, pa
nourile pentru scheme electronice, 
diferitele izolatoare de rezistență 
— toate acestea au putut fi exe
cutate din mase plastice, cau- 

\ ciucuri și siliconi (compuși orfa
no-silicici) acoperite cu diverse 
lacuri.

Intr-un articol publicat în zia
rul „Sovetskaia Aviația** și consa
crat folosirii celor mai noi cuce
riri ale chimiei în realizarea și 
lansarea sateliților artificiali ai 
pământului, 
nică
nei 
interiorul 
dispun de

I materialele

în 
sateliților artificiali 

prof, Losev amu- 
menținerea u-
Constante în 

chimițtii 
cum sînt 
spongioase

că pentru 
temperaturi 

satelitului 
materiale 
plastice

pămintului
și textolitul de sticlă — deo
potrivă de refractare atît la căl
dură cît ți la frig. Pentru regla
rea automată a temperaturii in 
interiorul satelitului oamenii de 
știință au propus pomparea for
țată a unui gaz inert cum este azo
tul. In îmbinare, cu sistemul de 
reglaj termic, materialele termn- 
izolante pot asigura regimul de 
temperatură necesar în satelit.

Pentru a se proteja sateliții de 
întîlniri intimplătoare cu meteo- 
riți, ce ar putea avea ca urmare 
străpungerea învelișului corpului 
și scoaterea din funcțiune a apa
ratajului, se poate utiliza o masă 
plastică realizată de oamenii de 
știință, care este tot atît de rezi
stentă ca blindajul pentru tancuri, 
iar ca greutate este mai ușoară 
decît lemnul.

Sesiunea Consiliului Științific 
al Institutului unificat de la Dubna

MOSCOVA 20 (Agerpres). 
TASS transmite : La 20 mai 
deschis la Dubna cea de-a 
sesiune a Consiliului științific al 
Institutului unificat de cercetări 
nucleare. La lucrările sesiunii iau 
parte cunoscuți fizicieni sovietici, 
precum și oameni de știință din 
Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. P. Chineză, R. D. Germană, 
Polonia și Rotnînia.

Consiliul științific care este con
vocat de cel puțin două ori pe an

s-a
4-a

rezolvă principalele probleme pre
văzute în activitatea științifică a 
institutului.

Prezentînd raportul cu privire 
la activitatea institutului pe ulti
mele șase luni, prof. Dmtri Blohin- 
țev, directorul institutului, a comu
nicat printre altele că în labora
torul de mari energii a fost perfec
ționat sincrofazotronul de 10 mi
liarde e.V.

Sesiunea Consiliului științific va 
dura cinci zile.

SITUAȚIA DIN LIBAN
continuă să ramina, încordată

BEIRUT 20 (Agerpres). — La 
Beirut au fost auzite explozii de 
bombe și tirul armelor automate. 
Agenția Associated Press anunță 
că de pe urma exploziei a două 
bombe in capitală se semnalează 
numeroase victime omenești. Gre- 
■ J ’ ” mun-

Ma- 
iar în

treaga activitate economică a în- 
xetat. Liderul opoziției, Saab Sa
lam, a declarat că greva va con
tinua „pînă ce președintele Șa
mun își va prezenta demisia".

în regiunea munților Șouf, a- 
nunță agenția Associated Press, 
trupele guvernamentale se află 
angajate în lupte grele cu deta-

va declarată de oamenii 
cii libanezi continuă, 

gazinele sînt închise,

șamentele de druzi răsculațl con
duși de liderul socialist Ramai 
Jumblatt, aprig adversar al pre
ședintelui Șamun.

Agențiile de presă relatează că 
între cancelariile din capitalele 
Angliei, S.U.A. și Franței conti
nuă convorbiri în legătură cu si
tuația din Liban. Guvernele celor 
trei țări occidentale exercită pre
siuni asupra guvernului libanez 
pentru a-1 determina să aducă 
problema situației din Liban In 
fața Consiliului de Securitate, 
deși răscoala poporului 
împotriva actualilor săi 
nanți este o problemă 
mente de ordin intern,

libanez 
guver- 
emina«

I

PARIS. — In după-amiaza de 
19 mai ministrul R. P. Romine în 
Franța, Mircea Bălănescu, a ofe
rit în saloanele Legației Republicii 
Populare Romine din Paris o re
cepție in cinstea delegației ofi
ciale romine în frunte cu Alexan
dru Sencovici, adjunct al minis
trului Industriei Bunurilor de 
Consum, care reprezintă țara 
noastră la Tirgul internațional de 
mostre de la Paris.

MÖNCHEN. — Agenția 
germană DPA reproduce 
rația lui Hans Werner

vest. 
decLa- 

............... Richter. 
președintele unui grup de acțiune 
împotriva armelor atomice din 
Germania occidentală care a a- 
nunțat că organizațiile din dife
rite țări vesteuropene de luptă 
împotriva armelor nucleare au 
hotărît să constituie un comitet 
european de luptă împotriva ar. 
melor atomice. Reprezentanții a- 
cestor organizații din Franța, 
Anglia, Germania occidentală și 
Elveția urmează să se întruneas
că săptămîna viitoare la Ziirich 
pentru a anunța constituirea în 
fapt a acestui Comitet.

WASHINGTON. — V. V. 
nețov, prim locțiitor al 
Irului Afacerilor Externe

Kuz-
ntinis- 

al

In Indonezia
A început ofensiva trupelor 

guvernamentale pentru lichidarea 
centrului rebel din Sulavesi de nord
DJAKARTA 20 (Agerpres). — nord. Generalul Nasution, șeful

Trupele guvernamentale au dez- statului major al armatei indone-
— ’* ' ' 1 ziene, a anunțat marți dimineața

de că unități ale guvernului de la
Djakarta au debarcat în Sulavesi 
și Ilalmaheras pentru a duce lupta 
împotriva „soldaților străini și re
belilor“. Purtătorul de cuvînt al 
armatei indoneziene, locotenent- 
colonelul Pirngadio, a declarat că 
deocamdată este vorba de prima 
fază a atacului pentru eliberarea 
insulei Sulavesi. Concomitent cu 
acțiunea ofensivă a trupelor gu
vernamentale guvernul de la Dja
karta a luat o serie de măsuri e- 
nergice pentru a da posibilitate 
poporului să continue lupta pen
tru restabilirea ordinci și acțiunea 
de refacere a țării. Potrivit agen
ției United Press, șeful statului 
major al armatei indoneziene, 
Nasution, a dat un ordin prin 
care autoritățile militare au drep
tul să mobilizeze pe toți cetățenii 
în armată sau în detașamentele de 
muncă. Ordinul prevede mobili
zarea cetățenilor între 18 și 40 de 
ani pentru a face instrucție mili
tară și a tuturor cetățenilor — in
diferent de sex — pentru a presta 
munci de interes obștesc. Comen- 
tînd această măsură agenția United 
Press subliniază că mobilizarea 
cetățenilor pentru munci de inte
res obștesc a devenit necesară în 
urma eliberării Sumatrei unde cli
ca rebelă a pîrjolit totul în mo
mentul retragerii sale în deban
dadă.

lănțuit ofensiva pentru lichidarea 
centrului rebel din Sulavesi

!U.R.S.S., care a sosit la 
hington din America Latină, 
făcut la 19 mai o vizită 
curtoazie secretarului de stat 
S.U.A., Dulles, cu care a discutat 
o jumătate de oră.

LONDRA. — Greva celor 50.000 
de lucrători din transportul auto 
din Londra a intrat în a treia săp. 
tămînă. De la începutul grevei pe 
străzile Londrei nu a apărut nici 
un autobuz,

PANAMA. — Trei mii de stu- 
denți au organizat un marș de 
protest spre palatul prezidențial 
în urma refuzului guvernului de 
a îmbunătăți condițiile de învă- 
țămint Garda națională din Pa
nama a atacat pe demonstranți 
cu paturi de pușcă și cu grenade 
lacrimogene. Un elev de 16 ani a 
fost ucis, iar alți șase au fost 
răniți.

BUENOS AIRES. - La Univer- 
sitatea din Buenos Aires s-au des. 
fășurat timp de trei zile ședințele 
Congresului argentinian „Pentru 
colaborare internațională, dezar
mare generală și suveranitate na. 
țională“.

MOSCOVA. — Recent, de la 
Moscova s-a trimis la Rangoon,

Was-
a 

de 
al

capitala Uniunii Birmane, proiec
tul clădirii unui Institut tehnolo
gic pe care Uniunea Sovietică îl 
va construi in Birmania și-l va 
dărui poporului birmanez. Con
strucția 'întregului complex de clă
diri se va termina in anul 1960.

NEW YORK. — Agenția Associa. 
ted Press enunță că lucrările de 
construcție la patru proiectile ba
listice de tip „Titan“, care sînt în 
curs la centrul de experimentare 
de la Cap CanaveraL statul Flori
da, au trebuit să fie întrerupte din 
cauza unei greve. Circa 500 de 
muncitori electricieni au încetat 
lucrul în semn de protest împotriva 
condițitinilor de lucru. Ulterior și 

muncitori s-aualte categorii de 
alăturat grevei.

MOSCOVA. — 
ora 6 dimineafa 
satelit a efectuat 
jurul pămintului. 
telit devansează satelitul cu

. rotație. Pe cer senin cel 
treilea satelit artificial și racheta 
port-satelit pot fi observate după 
apusul soarelui de la 28 grade 
latitudine nordică, la 4 grade la
titudine sudică și înainte de ră
săritul soarelui de la 45 la 
grade latitudine sudică.

Pînă la 21 mai 
cel de-al treilea 
77 de rotații in 
Racheta portsa- 

0,2 
de-al
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