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SOSIREALA MOSCOVAA DELEGAȚIEITINERETULUI NOSTRULA CEL DE AL VI-leaFESTIVAL
MOSCOVA (de la trimișii noștri 

speciali).
lată-ne în Moscova. Scrim a- 

cest reportaj în holul de la par
ter al cantonamentului din șoseaua 
laroslavski, înconjurați de o mul
țime de tineri moscoviți, veniți 
să ne întimpine. Sîntem î ~ 
de impresii după două zile ... 
lătorie pe pămînt sovietic și după 
minunata primire ce ne-a fost fă
cută în gara Moscovei. Cu ce să 
începem? Să vorbim de sosirea 
de la Ungheni, de entuziastul mi
ting de la Chișinău, despre noc
turna întîlnire pe peronul gării 
de la Vapnearka, sau despre ex
ploziile de bucurie de la Kotovsk 
și Briansk ?

De la primul km. pe pămîntul 
sovietic și pînă în gara Moscovei 
am simțit prietenia frățeasca, a 
oamenilor sovietici, inima lor lar
gă, dragostea pentru Romînia 
nouă, socialistă. Nu întîmplător 
primul panou pe care l-am văzut 
pe pămîntul sovietic, a înfățișat 
o femeie cu pîine și sare coborînd 
o potecă. Moscova ne-a intîmpinat 
cu același panou, cu inimi calde, 
cu flori și fete nespus de drăguțe.

Sîntem pe peronul gării Kiev 
din Moscova. Tinerii din raionul 
Sverdlovsk ne salută în romînește 
cu panouri cu urări scrise în limba 
noastră. Ne simțim printre prie
teni, printre frați. în întîmpinarea 
delegației noastre au venit Meiea- 
tev, secretar al C.C. al Comsomo
lului, Sumilpv, membru în biroul 
Comitetului Central al Comsomo
lului, Jaques Denis, secretar gene
ral al F.M.T.D. și Mihail Dalea, 
ambasadorul Republicii Populare 
Romîne la Moscova. Șuvoiul de ti
neri moscoviți, entuziaști ne poar
tă spre o tribună. Aci sîntem sa-

lutați de Iuri Vasilievici Zamislov, 
prim secretar al Comsomolului din 
raionul Sverdlovsk, care patronea
ză delegația țării noastre. Apoi 
vorbește Jaques Denis, secretarul 
general al F.M.T.D. care ne salută 
din partea Comitetului Internațio-

încărcați nai de pregătire a Festivalului. El 
le de că- amintește de sărbătoarea tineretu-

lui de la București care a făcut 
populară în riadul tineretului lumii 
lozinca „Pace și prietenie".

Sub cupola de sticlă a gării ră
sună nesfîrșite aclamații. Trans- 
mițînd tineretului din Moscova un 
cald salut tovarășul Virgil Trofin, 
prim secretar al Comitetului Cen
tral al U.T.M.,conducătorul dele
gației romîne la cel de-al VI-lea 
Festival a spus printre altele :

„Clipa în care pășim pe pămîn- 
tul Moscovei, capitala glorioasă 
a Uniunii Sovietice, care a deve
nit în aceste zile capitala tinere
tului iubitor de pace al lumii, va 
rămîne neștearsă în inimile tine
rilor care reprezintă aici tînăra 
generație din R.P.R.

Cel de-al VI-lea Festival are 
loc în condițiile intensificării 
luptei popoarelor pentru apărarea 
păcii. Marea întîlnire a tineretu
lui va avea neîndoielnic un pu
ternic răsunet în întreaga lume, 
vădind unitatea mereu crescîndă 
a tinerei generații de pretutin
deni, însuflețită de nobila cauză 
a păcii și a prieteniei între po
poare.

Noi purtăm în inimi cuvintele 
de salut adresate delegației noas
tre la plecare de către C.C. al 
P.M.R. șl guvernul R.P. Romîne, 
care constituie pentru noi un în
demn puternic de a dezvolta și 
mai mult prietenia cu tineretul

iubitor de pace din întreaga lume. 
Ingădulți-ne să ne exprimăm 
nemăsurata bucurie că ne aflăm 
printre voi și să spunem din adîn- 
cul inimii cuvintele romînești eare 
înmănunchiază cele mai scumpe 
idealuri ale tinereții „Pace și prie
tenie".

Sîntem conduși apoi în mașini 
însoțiți de o mulțime nesfîrșită de 
tineri și străbatem străzile Mosco
vei, feeric luminate, decorate cu 
grijă.

Moscoviții ne salută, iar noi le 
răspundem.

In fața cantonamentului o nouă 
surpriză: ne așteaptă 
de moscoviți care nu 
de noi ore întregi.

cîteva sute 
se despart

E. 
D.

OBERST 
MIHAIL

Tineretul Capitalei 
în zilele marelui 

Festival

In drum spre Moscova
Tot mai mulți soli ai tinereții 

&e-ndreptară spre măreața Mosco
vă. Ieri, din nou au trecut pe pă
mîntul patriei noastre tineri din 
diferite țări. Vă redăm doar cîte
va momente din tot ce s-a petre
cut în gara Giurgiu Nord.

★
Iar s-a încins un săltăreț joc 

bulgăresc pe peron. De data aceas
ta însă s-au avîntat în joc tinerele 
țărance. Sînt 13 la număr. Băieții 
bat din palme. Și, de-odată se 
prinde-n joc un flăcău blond, iute 
de picior. Tînărul medic Boris Gi- 
brov, care vorbește bine limba ro- 
mînă și cu care ne-am împriete
nit repede, ne explică:

— E secretarul organizației de 
tineret din satul Obretenic, regiu
nea Belensko. E tare harnic. La 
ferma de stat unde lucrează ca 
brigadier îngrijește 250 de vaci. 
Meritele lui îl duc la Festival.

Tot doctorul ne face cunoștință 
cu tehnicianul constructor — ri
dicat din rîndul zidarilor — Ben- 
cio Constantinof. Pe șantierul uzi
nei de superfosfați care se con
struiește la Dimitrovgrad, el e 
unul dintre cei mai destoinici ti
neri.

★

Un om cu halat alb ca laptele 
e veșnic printre delegații abia 
sosiți pe peronul gării Giurgiu. 
Iată-1 acum într-un grup vesel de 
bulgăroaice. Le ascultă cîntecul 
adus de pe meleagurile țării ve
cine. Dar... translatorul nostru îl 
prinde de mînecă :

— Tovarășe doctor Iliescu, pof
tiți în primul vagon al grecilor. 
O fată e bolnavă. Colegii ei ne 
cer ajutor.

Doctorul pornește îndată. Invită 
pe pacientă în cabinetul minunat 
amenajat în gară. O consultă. Cî
teva medicamente, o injecție și...

După un sfert de oră petrecut 
printre cei sosiți, cineva îl prinde 
pe doctor din nou de mînecă.

— Iar un pacient ?
— Nu doctore, fata pe care aî 

tratat-o adineauri, vrea să-ți mul
țumească. Spune că i-a trecut du
rerea ca prin minune.

Doctorul surîde satisfăcut.
Faptul pare mărunt în sine dar 

el grăiește despre adînca umani
tate a poporului nostru. Pe docto
rul din gara Giurgiu, n-o să-1 uite

curînd tînăra artistă Mery Rotau 
din Atena.

★

Trenul de-abia a scrîșnit din 
frîne și un grup gălăgios de ti
neri a sărit pe peronul gării Giur
giu. Privirea le-a sburat de îndată 
spre drapelele ce împodobeau în
tregul peron.

— Iată și drapelul Israelului!
Cei prezenți pe peron i-au în

conjurat în grabă pe cei care timp 
de o zi — cît durează călătoria 
lor prin țara nostră în drum spre 
Moscova — sînt oaspeții noștri.

Printre cei 99 de delegați se a- 
flă și o formație artistică de jocuri 
și pantomimă. Tinerii noștri i-au 
întrebat despre viața lor în Israel, 
despre năzuințele tineretului de 
acolo.

Zeev Ututz nu e comunist. Con
vingerile sale politice sînt de cu 
totul altă natură dar aceasta nu-1 
împiedică să fie un adept al păcii, 
țelul comun al tineretului din în
treaga lume. Discuția a pornit de 
la agricultură.

— Mulți tineri au plecat acum 
la lucrul pămîntului, că avem ne
voie de grîne — spumea Zeev.

— Aveți pămînt pentru agricul
tură ?

— Pămînt avem, 
apă 1

— Și cum o să 
blema aceasta ?

— Noi o putem

dai nu avem

rezolvați pro-

rezolva. Dar 
pentru aceasta avem nevoie de 
pace. Atunci cînd nu va mai pla
na pericolul unui război cu țările 
arabe, vom putea să ne vedem li
niștiți de treburi.

★
Trenul cu delegații bulgari și 

greci a intrat în gara Chitila. Aici, 
surpriză plăcută pentru prietenii 
bulgari : cei 8 cicliști ce-i vor re
prezenta la întrecerile internațio
nale prietenești de la Moscova îi 
așteptau în gară pentru a continua 
împreună călătoria. Kolev, Gheor- 
ghiev, Filipov, Boiadjiev, și ceilalți 
au sosit pe teritoriul țării noastre 
marți la prînz. Pentru a-și păstra 
condiția fizică, ei au făcut un an
trenament pe șoseaua Giurgiu- 
București, iar ieri au plecat spre 
Moscova.

N. BARBU 
GH. ANGHELESCV

In preajma și în zilele Festi
valului Mondial al Tineretului și 
Studenților, în Capitală vor avea, 
loc numeroase manifestări ale ti
neretului consacrate marii sărbă
tori de la Moscova.

In Capitală se vor desfășura 
festivaluri raionale după următo
rul program: raionul Stalin, 27 
și 28 iulie, deschiderea festivalu
lui 1^ stadionul Tineretului ; raio
nul 1 Mai, 27 și 28 iulie, deschi
derea festivalului la Casa Priete
niei Romîno-Sovietice ; raionul 
Lenin, 27 și 28 iulie, deschiderea 
festivalului la stadionul Finanțe 
Bănci; raionul Gh. Gheorghiu- 
Dej, 28, 29 și 30 iulie, deschiderea 
festivalului în. parcyl C.A.M.; ra
ionul 23 August, 3 și 4 august, 
deschiderea festivalului pe stadio
nul Dinamo, Gara de est; raionul 
Tudor Vladimirescu, 3 și 4 august 
pe stadionul P.T.T./raionul Nico- 
lae Bălcescu, 3 august, deschide
rea festivalului la Arenele Liber
tății ; raionul Grivița Roșie, 3 și 
4 august, deschiderea festivalu
lui pe stadionul Giulești.

Intr-un cadrul festiv va avea 
loc în ziua de 8 august pe stadio
nul Republicii deschiderea festiva
lului orașului București. Progra
mul cuprinde între altele demon
strații sportive precum și meciul 
de fotbal Progresul București — 
reprezentativa orașului Atena.

In aceeași zi la ora 20 în Piața 
Republicii va fi organizată o 
seară distractivă.

Ziua de 9 august este dedicată 
muncii de folos obștesc.

In ziua de 10 august vor fi tre
cute în revistă formațiile artistice 
de amatori care participă la faza 
regională București. După-amiază 
la Teatrul de vară din parcul 
Stalin va avea loc un spectacol la 
care vor participa formațiile de 
artiști amatori fruntașe pe faza 
orășenească. In Piața Republicii, 
parcul „I. V. Stalin'', Parcul Li
bertății, Parcul C.A.M., terenul 
P.T.T., Parcul Bragadiru, Parcul 
„23 August" și Parcul „8 Mai" vor 
avea loc seri distractive.

In dimineața zilei de 11 august 
vor fi organizate serbări cîmpe- 
nești în pădurile Băneasa, Mogo- 
șoaia, Andronache, Pustnicul și 
Adunații-Copăceni (Argeș), iar 
seara se vor desfășura carnavaluri 
ale tineretului.
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In plină campanie de recoltare
■ ..................................................... M.S...................................................... .

Odată cu treierișul, la baza de recepție din comuna Comana, 
raionul Vidra, au început să fie livrate și primite cantități de grîu 
contractate de colectiviști, țărani întovărășiți și cu gospodării indivi
duale. Zilnic la această bază vin zeci de convoaie încărcate de grîu 
din diferite comune și sate ale acestui raion.

în fotografie: La baza de recepție din comuna Comana a sosit 
un convoi de care din comuna Mihai Bravu. Laboranta Sulanta 
Guttman și contabilul bazei Marin Dociu luînd o probă de grîu 
pentru analiză.

Deliciul
• / vz »| posterității

ll
ft

A fost terminat recoltatul păroaselor
»

11 
11

De trei zile sînt locatar al ll 
ft cabanei „Babe". Am obosit fă- li 
ll cînd lectura pereților, meselor, ll 
ft ferestrelor și paturilor. Sute, ll 
ft zeci și sute de semnături plus ll 
ft data, luna, anul, alcătuiesc un ll 
ft pomelnic nealfabetic și ime- ll 
ft morabil. ft
ft Mă frăniînt să descopăr uti- ll 
ll litatea, încerc să înțeleg place- ft 
ft rea, savoarea, celor care cu ft 
ft vîrf de briceag sau mină de (< 
v pix își aștern numele Jh. spații 
pi ultra vizibile. ‘ț
pp Zadarnic. Pomelnicul mi se { 
y pare fără utilitate și, unele di- 

minutive, dacă e să fim serioși, $ 
pp de-a dreptul ridicole. $
pp Numai vreunui părinte neho- 
pp tărît asupra numelui viitoru- 
pp lui copil, decorul cabanei, prin H 

multitudine și varietate, îi poa- H 
te oferi o sugestie. ll

pp Din spațiul unui perete ll
pp proaspăt văruit albăstrui, trei ll 
pp semnături, așternute cu majus- ll 
pp cule îmi pun cele mai multe ll 
pp probleme : Stelian Găină, Doi- ll 
pp nel Cimpoescu și Constantin ll

în regiunea Craiova
CRAIOVA (de la corespondentul nostru)
în ziua de 24 iulie, la comitetul regional de partid au sosit cele 

din urmă vești privitoare la recoltatul păioaselor. Țăranii colecti
viști, întovărășiți, membri ai cooperativelor agricole cu rentă șl 
ceilalți țărani muncitori cti gospodării individuale, au sărbătorit 
pretutindeni pe cuprinsul regiunii Craiova acest eveniment.

Alături de ei, pe la orele 11, au raportat sfîrșitul recoltării pă
ioaselor și muncitorii din gospodăriile agricole de stat. Raioanele 
care menită toată lauda pentru* buna^ organizare și desfășurare a 
muncii sînt: Caracal, Corabia, Calafat și Gura Jiului — raion în 
pragul complectei cooperativizări. In cadrul grăbirii secerișului în 
gospodăriile agricole de stat un merit deosebit l-a avut și tineretul 
care a prestat .peste 50.000 de ore muncă voluntară.

Cele peste 400.000 de ha. cultivate cu păioase în acest an au dat 
rod bogat. Cifra medie realizată pe regiune depășește și la grîu și 
la orz 2.000 kg. la hfl. In aceste zile la bazele de recepție sosesc 
tot mai mulți țărani muncitori care au contractat cu statul surplu
sul lor de cereale.

In momentul de față se dă o luptă dîrză pentru ca paralel 
treieratul să se execute și dezmiriștitul sau arăturile de vară.

cu

O treabă făcută pe jumătate
(de la corespondentul 

— Ultimele zile au fost 
de călduroase în toată

că-

...Iată și nelipsitul schimb de insigne! Tinerii romîni șl greci îl 
fac cu multă plăcere.

zis Titi Vrejoiu. Îmi imaginez 
$ o lamă de briceag, într-o mînă ll 

transfigurată de emoția crea- ll 
$ ției, făcind loc literelor în tă- ll 
ft ria zidului. ft
ft Imaginea aceasta mă obligă ft 
ft să nu abandonez ipotezele. A- ft 
yirm și neg. Da ; POSTERITA- ft 
ll TEA 1 Gindul mă învăluie, cu- ft 
m prinde, cutremură. Iată adevă- ft 
v. rul. Contemporanii mei se gin- ft 
v dese poate la posteritate. Sînt ft 
y grijulii față de ea. ft

Ce preț vor avea atunci, mo- ft 
deștele lor semnături, de pe pe- ft 
rețele albăstrui al sufrageriei ft 

v cabanei. Fără să vreau mă gin- ft 
dese la interesul pentru civili- ll 
zația modernă, stîrnit de des- ll 
coperirea scrierii cuneiforme, ll 

M Ah ! Posteritatea în fața scrie- ll 
§rii „BRICEGE — FORME"!! ll

Curînd sînt cuprins de panică, ll 
Dacă timpul va coșcovi pere- ft 

ții ? ll
Și dacă lemnul va crăpa, va ft 

putrezi ? Cum rămîne cu poște- ll 
ritatea ? Implor un turist cu l) 
aparat fotografic. Fotografiez < 
semnăturile din multiple un- \

ft 
ft 
ft ft 
ft 
ft

ll 
8

ghiuri, la diferite ore ți Iu. 8 
mini. Am ales firesc semnătu- 11 
rile lui Căina Stelian, Doinei ^ 
Cimpoiescu, ți Titi Vrejoiu 'f. 
drept cele mai expresive. Le-am (ț 
imortalizat pe peliculă prefă- << 

. cîndu-le, în document cert, de 
ft viitoare valoare. Salvez deliciul țț 
ft posterității de la degradare, țț 
ll plin de compătimire pentru bu- țț 
ft nurile noastre pămîntești : con- țț 
ft temporane, aduse' de aceștia țț 
ll într-o stare de loc de invidiat. țț 
ft X
ft VALERIU LAZAROV ft

______________

treieratul. Tot pînă sîmbătă, 
ralul la arii se efectuase numai 
în proporție de 37,6 la sută pe 
regiune iar treieratul abia 2,7 la 
sută. Cel puțin în raionul Tg. 
Frumos, din 85 batoze nu merg 
decît 22. Această stare de lucruri 
impune comandamentului agricol 
regional, să părăsească fără în- 
tîrziere încăperile sfatului popu
lar -regional în care ține zilnic 
interminabile ședințe și să plece 
urgent în raioane și comune spre 
a pune capăt disproporției între 
secerat, cărat la arii și treierat.

’ IAȘI 
nostru), 
deosebit
Moldova. Ar fi fost de dorit ca
în regiunea Iași aceste zile să 
fie folosite la maximum pentru 
strîngerea pîinii. Totuși treaba 
nu s-a făcut decît... pe jumătate. 
Pînă duminică pe întreaga regiune, 
recoltatul era executat în pro
porție de 90 la sută. Raioanele 
Iași, Murgeni și Negrești termi
naseră încă de sîmbăta trecută 
recoltatul; nu însă în același 
ritm a mers și căratul la arii și

consacratăȘedință
comemorării lui N. Grigorescu

dovezile realismului său în artă. 
A luat apoi cuvîntul scriitorul 

Mihai Beniuc: „Sfîrșitul lui 
Grigorescu, care tradus în ani 
marchează astăzi jumătate de 
veac, a venit spre marele artist ca 
o negură și o bură, lăsînd un 
fel de încețoșare peste duioa
sele sale care cu boi în șesurile 
tot mai șterse pe pînzele sale. A- 
ceasia coincide și cu jalea sporită 
a țărănimii, care se transformă în 
pîrjol, tot acum o jumătate de se
col. Idila pe; care artistul o visa 
realitate trecea în dramă. Cei care 
minau boii se ridicau împotriva 
„Feciorului boieresc". învierea a 
venit mai tîrziu în zilele noastre 
și sînt convins că Grigorescu nu 
s-ar mîhni văzînd cum nepoții ce
lor doborîți fără milă în 1907 în
locuiesc vechea poezie a carului 
cu boi cu poezia nouă a tractoa
relor. Nici n-ar tînji că n-ar mai 
găsi la geana orizontului țării 
prădalnica privire a vechilului că- 

__ o____ „ ______ lare, pe care, odată cu stăpînii săi
iubită și apreciată, formează co- moșieri, l-a doborît muncitorimea 
moara cea mai de preț a tezau- noastră. Iată de ce Grigorescu 
rului artistic al țării noastre.

Grigorescu — a t, 
rul — este și va rămîne un pictor 
și poet al nostalgiilor peisajului 
romînesc și vieții de la țară, un 
mare portretist și un mare maes
tru al tabloului de compoziție. 
Arta lui îmbrățișează toate genu
rile picturii și în toate el se relevă 
ca un artist prodigios. Optimis
mul lui Grigorescu și înalta cali
tate artistică a operelor sale sînt

La Academia R. P. Romîne 
a avut loc miercuri după-amiază 
ședința festivă consacrată come
morării a 50 de ani de la moartea 
marelui pictor Nicolae Grigorescu. 
Ședința a avut loc din inițiativa 
Comitetului național pentru orga
nizarea comemorării pictorului și 
a Academiei R. P. Romîne.

In prezidiu au luat loc : Ion 
Pas, adjunct al ministrului Invă- 
țămîntului și Culturii, acad. G. 
Oprescu. directorul Institutului de 
istorie a artei al Academiei R. P«. 
Romîne, I. Jalea, membru cores
pondent al Academiei, președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici, a- 
cad. Mihai Beniuc, prim-secretar 
al Uniunii Scriitorilor.

Ședința a fost prezidată de a-i 
cad. Ștefan Milcu, secrețar prim 
al Academiei R. P. Romîne.

Infățișînd viața și opera stră
lucitului maestru și genial inter
pret de artă al picturii noastre, 
sculptorul Ion Jalea a relevat că 
opera lui N. Grigorescu, unanim

lată de ce Grigorescu 
______ este mai mult ca oricînd al nos- 

spus vorbito- tru al celor ce vin după noi".
• • După ce a evocat atmosfera ar

tistică a Bucureștiului, la mijlocul 
secolului trecut și rolul lui Nico
lae Grigorescu în lumea celor 
cîțiva mînvitori pi pensulei și în 
aceea a amatorilor de artă, acad. 
G. Oprescu în comunicarea sa, a 
dezvăluit puternica personalitate 
a artistului și omului Nicolae 

(Continuare tn pag. 3-a)

ÎNSEMNĂRI
pe marginea examenelor 
la cursurile fără frecvență

La tors în luncă Foto I I. MICLEA-Cluj

Ce! de-al IV-lea
CONGRES al F. M. T. D.

Sesiunea de examene la cursurile 
fără frecvență nu s-a încheiat, dar 
examenele susținute pînă acum 
precum și discuțiile purtate cu 
unii studenți permit cîteva obser
vații și învățăminte. In cele ce ur
mează mă voi referi la examenele 
de economie politică de la I.S.E.P. 
București.

Este de-â dreptul impresionantă 
grija cu care s-ati pregătit mulți 
studenți ai cursurilor fără frec
vență. Spunînd aceasta am în ve
dere asemenea studenți, tineri sau 
vîrstnici ca Todereanu Maria Ro- 
dica, Lăzărescu Constantin, Io- 
niță Lazăr, Borcea Clement din a- 
nul I al Facultății de planificare ca 
și alți studenți din anii de stu
dii de la alte facultăți din institu
tul nostru. Răspunsurile lor bine 
gîndite, la înalt nivel, expunerea 
clară și convingătoare, dovedesc o 
temeinică pregătire. Calificativele 
de „foarte bine" și „bine“ pe care 
le-au obținut sînt rodul unei mun
ci depuse cu perseverență și pri
cepere, cu dragoste și entuziasm.

Din păcate mai sînt unii stu
denți care s-au prezentat destul de 
slab la examene. Mai cu sea
mă la anii I și II pregătirea Jor

Gh. P. Apostol
lector unlv. București

a lăsat de dorit. Nu numai 
economie politică — care __
una din disciplinele de bază din 
institut — dar și la alte obiecte 
de studiu.

Am constatat la unii studenți lip
suri grave în înțelegerea unor pro
bleme de bază, fără de care nu 
poate fi întreprins un studiu eco
nomic sistematic, bine orientat 
științific. De pildă, aceștia nu cu
nosc ce este modul de producție, 
ce sînt relațiile de producție, ce 
este marfa și nici chiar ce este va
loarea de întrebuințare etc. Am să 
dau un exemplu : tov. Lupescu 
Dumitru de la uzinele „Dinamo" 
București spune că „Prin forțe de 
producție se înțelege : mijloacele 
de producție și obiectele muncii" 
(?l), că „Modul de producție este 
format din obiectele muncii și for
țele de producție" (?!), iar „Mij
loacele de producție sînt formate 
din : unelte și clădiri pe de o parte 
și forța de muncă vie pe de altă 
parte", (?J...) Aceste noțiuni ele-

la 
este

mentare care le cunosc chiar și 
elevii școlilor medii ce au făcut 
un curs de economie politică nu 
le știu unii studenți din anul I 
care doresc să intre în anul II.

O parte însemnată a studenților 
au studiat superficial, au căutat 
să-și memoreze definiții, formule, 
cifre etc. Dar nu au disecat mate
rialul și nu și l-au însușit într-o 
asemenea măsură îneît să poată 
demonstra afirmațiile făcute. Ast
fel, unii studenți spun : „Legea 
valorii este o lege a producției de 
mărfuri. Funcțiile ei sînt..." (și e- 
numeră în cel mai bun caz aceste 
funcții). Dar invitați să dovedească 
ceea ce au afirmat, să explice me
canismul acțiunii legii valorii, ro
lul ei, se vede cît de puțin au în
țeles ceea ce au enunțat. Materia
lul nu a fost însușit chiar dacă 
studenții au citit, întrucît ei și-au 
îndreptat atenția către memorare 
și nu către judecarea lui. De aici 
eforturile uneori chiar disperate pe 
care le vedem la unii studenți de 
a-și aminti pagina din manualul 
unde au citit cutare sau cutare 
chestiune.

(Continuare tn pag. 2-a)

Cel de al 4-lea Congres al Fe
derației Mondiale a Tineretului 
Democrat va avea loc între 16 și 
22 august la Kiev, capitala Repu
blicii Socialiste Sovietice Ucrai
nene, în prezența reprezentanților 
a peste 200 de organizații ale 
F.M.T.D. și a inviîaților ce fac 
parte din diferite organizații de 
tineret din peste 100 de țări.

Congresul va avea de dezbătut 
probleme stringente ale tineretului 
din zilele noastre, va fixa activita
tea viitoare a Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat, va apro
ba noul statut și va alege organe
le executive.

Pacea, ca problemă de viață și 
viitor a tinerei noastre generații, 
va sta în centrul atenției Congresu
lui. Grava amenințare a experien
țelor cu armele atomice, apelul 
lansat de tineretul japonez și de 
savanții lumii întregi împotriva a- 
cestor experiențe, dovedesc însem
nătatea păcii pentru viitorul între
gii omeniri.

Problemele vieții și educația ti
neretului vor ocupa de asemenea 
un loc de seamă în activitatea Con
gresului : munca, instrucțiunea și 
formația profesională ; problemele 
dezvoltării tehnicii și a automatiză
rii în țările mai înaintate și acele 
ale avîntului modem al țărilor de 
curînd devenite independente ; as
pirațiile tineretului țărfior colonia
le și solidaritatea internațională ; 
problemele culturii, sportului, a 
schimburilor internaționale, a călă
toriilor și a turismului în rindurile

Bruno Bernini
Președintele F.M.T.D.

-----•------

tineretului, constituie de asemenea 
importante teme asupra cărora se 
vor desfășura largi dezbateri la 
Congres.

In acest cadru, Congresul este 
chemat să examineze contribuția 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat la soluționarea tuturor 
acestor probleme și la educarea 
unei tinere generații capabilă de 
a se achita de marile răspunderi 
pe care i le pune situația actuală ; 
o tînăra generație care, respingînd 
amenințarea atomică, știe să apere 
și să ducă înainte cuceririle gîn- 
dirii umane și să le îmbogățească 
în slujba binelui și al progresului 
omenirii.

Noul Statut al F.M.T.D.. pe care 
Congresul este chemat să-l aprobe, 
va reflecta aceste sarcini și adîn- 
cile prefaceri petrecute în lume de 
Ia întemeierea F.M.T.D. Noile 
succese ale mișcărilor de tineret 
din lumea întreagă se datoresc 
strînsei lor legături cu realitatea 
și cu tradițiile naționale, cu preo
cupările de muncă și studiu ale 
tineretului din aceste țări. In acest 
scop, proiectul noului statut preci
zează caracterul coordonator al 
F.M.T.D., reafirmă larga autono
mie a organizațiilor naționale și 
creează Adunarea reprezentanți
lor organizațiilor-membre, ca or

ganism suprem de deliberare a în
tregii activități a Federației Mon
diale a Tineretului Democrat. în 
acest fel. prin autonomia lor, toa
te organizațiile vor găsi în Fede
rația Mondială a Tineretului De
mocrat un Ioc de întîlnire și de 
schimb de experiență, pentru a-și 
îmbogăți propria lor muncă și pen
tru a face și mai activă solidarita
tea internațională în vederea re
zolvării tuturor problemelor de 
interes comun ale tineretului și 
ale organizațiilor de tineret din 
diferite țări.

Cooperarea internaționala întro 
toate organizațiile de tineret, pro
blemă deosebit de importantă as
tăzi,. va fi firul conducător al Iu- 
orarilor Congresului. Importanța a- 
cestei cooperări decurge din însăși 
viața tineretului, din dorințele sale 
comune de prietenie și pace, din 
faptul că în lumea de astăzi exis
tă diferite sisteme de stat și o mul- 
tiludine de organizații prin care se 
exprimă mișcarea de tineret. Scin
darea a făcut și face ir.nlt rău ti
neretului. Munca comună a tutu
ror acestor organizații va ușura 
realizarea aspirațiilor sale de pace. 
Iată de ce, întîlnirile între tineri 
și cooperarea au o mare însemnă
tate. ca un prim pas pentru înlă
turarea divergențelor și pentru a 
contribui Ia crearea de condiții în 
vederea stabilirii unei colaborări 
reciproce între toate organizațiile 
de tineret, fără nici o deosebire.

(Continuare în pag. 4-a)
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POFTIȚI LA
Nu intenționăm o analiză a 

activității cluburilor studențești 
pe timpul verii. Ar fi prematură; 
cluburile s-au deschis de puțină 
vreme și activitatea nu și-a con
turat un profil precis, nu și-a 
găsit încă stabilitate. Se pare că 
există încă o perioadă de acomo
dare, de provizorat, de căutare a 
elementelor interesante, care să 
atragă mai mulți vizitatori la 
club. Tocmai dată fiind o atare 
perioadă, ne-am gîndit la cîteva 
observații care vor sugera cît de 
cît, îmbunătățirea și mai ales 
înviorarea activității cluburilor.

Sîntem la sfîrșit de iulie. E 
cald, va fi probabil cald și în au- ... ..... ...... .
gust. Luni de vacanță de vară cu sultat programul, 
călduri mari, care cer apă, um- ’ ’ ’ - w -
bra pomilor, răcoarea vîntului, 
iarbă verde, aer. Este o necesita
te firească. Se pot realiza aceste 
cerințe într-un oraș ca Bucureș- 
tiul ? Cu ușurință putem răspun
de: da. Da. pentru ca există o 
bogată experiență acumulată de 
ani în domeniul organizării va
canțelor studențești și forme
prin care această experiență
poate deveni realitate. Una din 
forme este clubul studențesc.

Capitala găzduiește pe timpul 
verii 5 asemenea cluburi care, în 
majoritate, își continuă activita
tea din timpul anului. Sînt clu
buri înzestrate cu cele necesare;

clubul I.S.E.P. și al Institutului 
politehnic aii chiar și televizor. 
Dar esențialul nu este acum pro
blema înzestrării cluburilor, ci 
programul, programul adaptat, 
cum spuneam la început, cerin
țelor Și anotimpului. Despre clu
bul piediciniștilor nu amintim 
pentru că activitatea lui a înce
put de cîteva zile doar. Despre 
cel de la Institutul de construc
ții nu vorbim, de asemenea, pen
tru că în mod nejustificat și-a 
pus lacătele pe ușă odată cu în
chiderea anului universitar. In 
schimb clubul studenților I.S.E.P. 
și cel al Institutului politehnic își 
continuă activitatea. Am con- 

, „ Al clubu
lui de la I.S.E.P. e lipsit 
de varietate. E monoton, obo
sitor de monoton : șah, remi, te
nis de masă, audiții muzi
cale, volei și baschet din cînd 
în cînd. Varietatea o mai asi
gură, de trei ori pe săptă
mînă stațja de televiziune. Ce poa
te fi mai lipsit de variație decît 
să asculți dimineața „Fâust“, iar 
după-amiaza „Carmen"? Oricît de 
frumoase ar *fi aceste două opere, 
vara, în program de club, să fi
gureze amîndouă în aceeași zi, 
e nepotrivit. E nepotrivit să joci 
șah dimineața, șah după-amiaza, 
remi dimineața, remi după-amia- 
za. Și apoi totul e programat în

STUDENJII TREBUIE
să cunoască mai întîi uzina

în cel patru ani de cînd urmă
resc studenții repartizați pentru 
practică în uzina noastră, mi-am 
făcut o seamă de observații, care, 
cred, merită să fie dezbătute.

Uzina „1 Mai" din Ploești este 
una dintre cele mai mari uzine 
din țară care produce utilaj pe
trolifer și este înzestrată cu apa
ratură modernă, cu agregate de 
mare tonaj. De aceea pentru stu
denții care au făcut practică la 
noi, cunoașterea uzinei (nu într-o 
măsură suficient de amănunțită a 
tuturor secțiilor) a însemnat o 
puternică bază de verificare și pu
nere în practică a cunoștințelor 
teoretice. Anul acesta numărul 
studenților practicanți a fost de 
aproape 100. în perioada de prac
tică, începută la 27 iulie, am avut 
in uzină studenți de la facultățile 
de mecanică din Timișoara, Iași, și 
București și de la Petrol și Gaze 
din București. Numărul mare de 
studenți veniți să învețe să se o- 
bișnuiască cu mașinile, ne-au dat 
serios de muncă. Fiecare facul
tate își are specificul său, de care 
trebuia să ținem seamă. Pentru a- 
cest motiv s-a alcătuit un grafic 
care, săptămînal prevede, ținînd 
seama de specificul fiecărei facul-

tățî, trecerea prin secțiile cores
punzătoare. De pildă, studenții de 
la petrol și gaze, au făcut prac
tică în majoritatea secțiilor, cei 
de la mecanică și metalurgie în 
secțiile mecanică 2 și 3, cazan- 
gerie, ori construcții metalice.

împărțiți pe grupe, studenții au 
trecut aproape cîte o săptămînă 
prin fiecare secție. în tot acest 
timp, de munca lor a răspuns șeful 
de secție și tehnologul secției. 
Primele secții prin care au tre
cut, au fost cele de uzinare unde 
au urmărit prelucrarea de mașini 
unelte a detaliilor de mașini, pînă 
la finisarea piesei respective. A- 
poi au urmărit montarea fabrica
telor pe subansamble 
ble. Pentru o lămurire 
nunțită și profundă, la 
studenților a fost pus 
material de documentație tehnică, 
biblioteca uzinei și bineînțeles in
ginerii și maiștrii.

Ce am urmărit să facem în cele 
cîteva săptămîni de practică ?

In practică, am urmărit să dăm 
studenților o privire de ansamblu 
asupra proceselor tehnologice, a 
fazelor de execuție a diferitelor 
piese, a fișelor tehnologice, a dis
pozitivelor de reglare și măsurare

motive. Mai cu seamă pen- 
faptul că toate mașinile sint 
și din cele mai moderne, iar 
sîntem tntr-o perioadă de vîrf

și ansam- 
mal amă- 
dispcziția 
Un bogat

O demonstrație practică

etc., în general, o privire de an
samblu asupra întregii uzine. Nu 
am putut creia studenților posibi
litatea de participare directă la 
procesul de producție — cu toate 
că această chestiune a fost mult 
discutată — dintr-o serie întreagă 
de 
tru 
noi 
noi
a producției și munca necesită o 
calificare superioară și o răspun
dere mare.

Totuși, cu acest inconvenient 
pentru studenți, rezumîndu-se nu
mai la informarea, la lămurirea și 
la urmărirea proceselor de pro
ducție, rezultatul a fost și pentru 
ei și pentru noi mulțumitor. Spun 
aceasta, pentru că în lunile de 
practică studenții au putut vedea 
și cunoaște o serie de mașini, de 
aparate pe care nu Ie pot vedea 
în facultăți, nici chiar în alte 
uzine din țara noastră. Spre exem
plu, la cazangerie șl construcții 
metalice au putut asista la lucrări 
cu metode moderne.

Rezultatele s-au văzut de fapt, 
și în timpul colocviului 
tică. Studenți ca loan 
Veronica Rusnac, Emil 

și mulți 
dovedit o serioasă 
cunoaștere a tutu
ror problemelor și 
o orientare precisă 
în secțiile uzinei. 

Practica studen
ților suscită desi
gur mult mai mul
te lucruri. M-am 
mărginit să arăt 
doar cîteva din 
ele, cele mai im
portante după mine 
de care, ca respon
sabil 
uzinei 
veniți 
m-am

de prac- 
Ionescu, 
Petrescu 
alții au

din partea 
cu studenții 
la prattică, 

lovit zi de zi.

CLUB
sală. Doar cîteva ieșiri pe tere
nul de sport al clubului.

Vin studenții la o asemenea ac
tivitate ? Mai vin? Vin cîte 20. 
uneori 30 pe zi. Se distrează ? 
Așa și așa. Ce-f lipsește clubului? 
Ii lipsește—dar conducerii clubu 
lui — puțină imaginație, inițiativă 
și înțelegerea a ceea ce e sper* 
fie sezonului : activitate afară 
în aer liber, activitate studen 
țească, de destindere, în care să 
nu lipsească elementul educativ.

Cei de la clubul I.S.E.P. au, nu 
departe de ei, un exemplu : 
clubul politehnicii. Nu excelează 
în organizarea unui program 
foarte bun; organizatorii au 
însă meritul de a se fi gîndit la 
lucruri mai deosebite și mai ales, 
mai variate, care să îndepărteze 
plictiseala și pierderea pe drum 
a vizitatorilor studenți. Progra
mul afișat la intrarea în club a- 
nunță pe săptămînă aceasta două 
excursii în țară pentru studenții 
anilor I care au fost la muncă 
voluntară în G.A.S.-uri, o excursie 
la Snagov cu mașinile institutu
lui, o serată ghicitoare pe tema : 
„Moscova, orașul Festivalului" 
cu premii în excursii, concurs de 
volei, seri de dans și bineînțeles 
șah, remi, ping-pong. Și mult, so
licitatul televizor atrage la club 
numeroși studenți. Pentru viitor 
s-au gîndit și la cîteva 
ATȘ- ■ - u

Au mai ramas multe 
și la clubul politehnicii 
foarte multe la I.S.E.P. . 
Universității. Asupra programu
lui în aer liber, care poate fi or
ganizat fără a necesita fonduri 
mari, în apropierea orașului, în 
pădurile din jurul Bucureștiului, 
la baza sportivă studențească, 
cu ajutorul mijloacelor de trans
port pe care le pune la dispoziție 
I.Ț.B.-ul și C.F.R.-ul, nu mai in
sistăm. Și conducerile cluburilor 
sînt convinse că asemenea acți
uni trebuie să primeze acum. Au 
fost uitate nejustificat întîlnirile 
pe diverse teme, cu diverse per
sonalități. Au fost uitate serile 
literare, procesele literare, a fost 
uitată activitatea artistică, vizite
le în întreprinderi, gospodării, la 
locurile istorice, acțiunile care să 
contribuie la educația patriotică 
a studenților. Sînt, poate zeci de 
acțiuni care ar merita amintite 
pentru a fi adăugate programului 
cluburilor. La ele se pot gîndi 
foarte bine și cei care conduc a- 
ceste cluburi (din partea organi
zațiilor U.T.M. și asociațiilor stu
denților) împreună cu studenții» 
Am remarcat însă, că există din 
partea lor o anume mulțumire; 
totuși clubul este frecventat de 
un număr de studenți, iar pe unii 
din ei seara îi pot convinge greu 
să lase ultima partidă de remi. 
Foarte bine. In București mai 
sînt însă sute de studenți pe care 
încă clubul nu-i atrage.

Adăugăm în încheiere o propu
nere care aparține tovarășului 
Zahiu Ion, secretarul organizației 
de bază U.T.M. de la I.S.E.P. și 
care merită a fi luată în seamă. 
Conducerile cluburilor să conlu
creze, să organizeze acțiunile 
care cer un număr mai mare de 
oameni (cum ar fi de pildă fil
mele care nu pot fi aduse în in
stitut numai pentru 20 de oa
meni sau reuniunile), în comun, 
iar la cluburi să fie primiți stu
denții de la toate institutele. Este 
un bun prilej de cunoaștere, de 
închegare a prieteniilor, de 
schimb de experiență între stu
denții diferitelor institute. De 
asemenea, colaborarea cu clubu
rile muncitorești din întreprin
deri ar fi foarte bine venită și 
necesară.

LUCREȚIA LUSTIG

ieșiri la

de făcut 
și multe, 
și clubul

Afară plouă, e răcoare. Unde să-ți petreci plăcut cîteva ceasuri? La clubul studențesc, desigur; la o partidă de remi, șah, 
să citești o carte, să asculți muzică... Clubul Institutului politehnic din București oferă studenților asemenea posibilități.

„DOMNIȘOARA STUDENTA"
S-a născut în altă parte și sub 

alt nume. De mică a fost înfiată. 
Și așa a ajuns s-o cheme Dum
bravă. Dumbravă Maria din Grop
nița. Satul acesta așezat nu de
parte de Tg. Frumos e populat 
de oameni harnici, cumsecade. 
Copiii sînt obișnuiți de mici să-i 
respecte pe cei mai bătrîni. să se 
stimeze între ei.

Cînd vine un străin și se întâl
nește cu un băștinaș, acesta din 
urmă se uită la străin și parcă 
socotește că are mai puțini ani 
ca străinul, îl salută. Dacă dim
potrivă socotește că are mai mulți 
ani ca străinul, atunci așteaptă să 
fie salutat.

E mare rușine cînd unul nu-și domnișoară studentă*. Gioni, da, 
salută semenul ale cărui priviri au este băiat fin, pe cînd ăștia... O 
văzut în viață mai multe răsări- “ ..............................*
turi și apusuri de soare. In acea
stă atmosferă a crescut și Maria, 
ani la rînd, împreună cu fetele și 
băieții de seama ei. A sosit însă o 
zi din care Maria trebuia să aibă 
alte îndeletniciri, să plece la fa
cultate, Deprinderile frumoase, 
modestia, simplitatea cu sclipiri de 
rubine păreau să se .fi întipărit ca 
niște peceți sfinte în conștiința ei 
de copilă. Cel puțin așa bănuiau 
gropnicenii, căci așa-i obiceiul pe 
la ei.

Trei ani au trecut iute. Pentru
o viață 
seamnă

Desen de N. CLAUDIU

să vedeți voi cine sînt!
Rotaru a auzit vorbele acestea. 

N-a mai știut ce-i cu el. A grăbit 
pasul spre iaz. Acolo s-a așezat 
sub o salcie.

Peste jumătate de ceas, pe ieză- 
tură Maria a venit să arate cine 
este. Bretonul exagerat, sprîncenele 
creionate gros, o leacă de albă- 
streală pe sub ochir scoteau în 
evidență o față de-a dreptul ca
raghioasă. Avea o bluză albă cu 
mined chimono și cu un decolteu 
mare, excentric iar fusta neagră 
ii crăpa pe trup. Tinerii priveau 
mirați. Cîteva fete s-au strîns îm
prejurul ei. O priveau curioase 
din toate părțile.

— Ce vă uitați, așa este moda, 
ca „la Paris*. N-ați mai văzut P

Intre timp ieșiseră șl ctțiva 
băieți din apă. Vasile Rotaru era 
printre ei.

•— Nu faceți baie, „domnișoară 
studentă ?“ Pof tiți /

Simțind ironia din cuvintele lui, 
fata a vrut să plece. Înfuriată a 
făcut probabil un efort prea mare 
și fermoarul de la spate a plesnit. 
O explozie de rîs a inundat toată

La practică în R.P. Bulgaria
între Institutul agronomic 

„N. Bălcescu" din București și 
Institutul agronomic „Gheorghi 
Dirnitrov“ din Sofia s-au sta
bilit încă de anul trecut, re
lații de prietenie și colaborare 
științifică.

în afară de vizite prietenești 
reciproce, participări la sesiu
nile cercurilor științifice stu
dențești și ale cadrelor didac
tice etc. anul acesta, pentru 
prima oară, un grup de stu-

denți agronomi au plecat zilele 
trecute pentru a face stagiul de 
practică didactică în R. P. 
Bulgaria.

însoțiți de cadre didactice 
cu experiență și ajutați de in
ginerii agronomi din țara veci
nă și prietenă, studenții noștri 
care vor lucra în unități so
cialiste din R.P. Bulgaria, vor 
avea posibilitatea să învețe lu
cruri interesante care le vor fi 
de mare folos în munca lor 
viitoare.

C. SLAVIC .. J\Strmsul piinii\
Scutură lumina roi de fulgi J 
Sus, în codru; jos, pe lîngă ] 

snopi, j 
Asfințitul naște umbre lungi ) 
Ca-n amiază umbrele de

plopi, j

I Coastă lină. Fete și flăcăi 
f Se intrec în cîntece de dor ;
| Se întrec și lasă-n urma lor 
J-Clăi de aur, mari și multe
( clăi.

de om, însă trei ani tu
mult, chiar foarte mult.

într-o zi caldă de 
iulie, un autocamion 
s-a oprit la poărta 
lui Dumbravă. O tâ
nără nu prea înaltă, 
puțin prăfuită, a dat 
câțiva lei șoferului 
care și-a văzut pe 
urmă de drum. Prin 
sat s-a dus iute ve
stea: a venit Maria 
în vacanță. Fetele . _• . - j
nădăjduim că Ma- '^atuT0 ,a ?‘”ut P‘na °e 
ria, fosta lor colegă, 
o să le arate dan* 
suri frumoase pen
tru echipa lor, o să 
le învețe cîntece noi 
pentru cor.

Vasile Rotaru, se
cretarul organiza
ției U.T.M., spera 
că o să-l ajute, că 
o să-l sfătuiască e- 
ventual cum să 
muncească mai bine 
cu utemiștii. Acolo 
la Iași, la faculta
tea de istorie-filolo- 
gie ea trebuie să fi 
învățat multe. Au 
trecut și unii și 
alții, des pe la poar
ta lui Dumbravă, 
dar nu i-au văzut 
fața Măriei.

gîndit că este obosită 
de studii. Dar zilele se

(Au sfîrșit. Cum șed lîngă 
pîrîu, 

f Megieși cu adunatul grîu, 
(Zici că-n calea zilelor de 

mîine 
[■Au ieșit cu sare șl cu pîine.

Întîi au 
după anul 
scurgeau, iar Maria nu se arăta 
de fel. Intr-o zi, spre amiază Va- 
sile Rotaru venea din cîmp. Ca 
din întâmplare s-a abătut pe la 
poarta lui Dumbravă. Fiica ace
stuia sta în grădină la umbra 
salcîmilor.

— Bună ziua Maria. Bine ai 
venit la noi. Te-ai făcut mare, 
elegantă...

Drept răspuns ea l-a privit 
scurt și i-a întors spatele rostind 
ca pentru sine.

— Țopîrlanul. Dă „bună ziua", 
„ce mai faci*. Nu putea spune ca 
Gioni — „sărut mîna“... „Ce faceți

nișoara studentă* a dispărut după 
. colț printr-o seîndură a gardului, 
intrînd în ograda cu salcâmi. Bine
înțeles, pînă seara toată Gropnița 
aflase pozna cu fermoarul plesnit. 
„Evenimentul* acesta putea să fi 
fost considerat ca un incident și 
ca atare putea să fi fost trecut 
cu vederea. Dar nu s-a întâmplat 
așa. în zilele următoare oamenii 
se duceau în cîmp, care la sece
rat, care la prășit. O singură per
soană bătea drumurile, „domni
șoara studentă*, arătîndu-și cui 
vrea și cui nu vrea „moda ca la 
Paris*. Serile, în rîsul unanim al 
oamenilor de toate vîrstele „dom
nișoara studentă* își expunea toa
letele și silueta pe toate ulițele 
Gropniței. Utemiștii au stabilit 
pentru prima duminică adunarea 
generală. Au invitat-o pe „domni
șoara studentă* acolo să-i aducă 
la cunoștință opinia organizației. 
Purtarea sa e o rușine pentru ti
neret. Primind invitația „domni
șoara studentă* a fugit sîmhătă 
seara din sat. Unii spun că la lași, 
alții că la București, precis însă 
nu știe nimeni. '

S. CONSTANTIN

Grupa 209 la lucru
Grupa 209 a anului V al Facul

tății de ingineri economiști din 
Institutul agronomic „N. Bălces- 
cu“ din Capitală face practică 
didactică la întreprinderea de 
creșterea și îngrășarea animalelor. 
din comuna Căzănești, raionul 
Slobozia.

Practica se desfășoară într-o 
perioadă de vîrf a muncilor agri
cole și întreprinderea, care po
sedă o mare suprafață de teren a- 
gricol, încadrată într-un asolâ- 
ment furajer de lungă durată, are 
nevoie de brațe de muncă. Alături 
de muncitorii întreprinderii, au 
trecut la muncă și studenții.

Studenții n-au uitat nici faptul 
că din institutul nostru a fost 
lansată o chemare către toate 
institutele agronomice din țară în 
vederea sprijinirii directe în timpul 
vacanței și a practicii de vară, a 
muncilor agricole. In acest scop, 
studenții Zătică Dumitru și lacob 
Ferch pregătesc un referat cu 
tema : „Importanța recoltatului la 
timp șl a dezmiriștitului imediat 
după recoltare".

De asemenea în planul de muncă 
al organizației U.T.M. s-a pre
văzut ca timp de 3 zile studenții 
să meargă la gospodăria agrico
lă colectivă „Horia. Cloșca ți 
Crișan“ pentru a da un ajutor 
efectiv colectiviștilor de aci.

IRIMESCU CONSTANTIN 
student

Un grup restrîns de studenți caută să 
spună... orice, numai să spună ceva, ple- 
cind de la falsa impresie că „profesorul 
dacă te vede că nu taci consideră că știi 
și îți dă examenul". De aceea unii stu
denți construiesc fraze pompoase, din 
care nu lipsesc cuvintele : exploatare, po
por, clasa muncitoare, luptă etc. și cu 
aceasta caută să acopere lipsa de cuno
ștințe. Rămîn „surprinși" și consideră că 
li s-a făcut o „mare nedreptate", cînd, 
dînd la o parte frazele lipsite de con
ținut sau inutile, profesorul îi invită să 
explice problemele respective sau li se 
acordă un calificativ cu mult inferior 
aceluia pe care sperau să-l obțină în ra
port cu „debitul" în care au expus.

In mod justificat apare întrebarea : de 
ce toate acestea ? care este cauza nea
junsurilor semnalate ? Ce trebuie să 
tăcem ca marea majoritate a studenților 
de la cursurile fără frecvență să se ridice 
la nivelul cerut de învățămîntul superior 
și de construcția socialismului în țara 
noastră ?

Unii studenți încearcă să explice nea- 
Îunsurile prin... emoția care i-ar stăpîni 
a examene. Intr-adevăr, examenele dau 

emoții — mai mult sau mai puțin intense 
— la orice vîrstă. Insă aceasta nu explică 
lipsurile grave sau inexistența cunoștin
țelor elementare, a... abecedarului econo
miei politice (dacă ne putem exprima ast
fel). Alții caută să explice toate scăde
rile prin „pretențiile prea mari" pe care 
le-ar avea profesorii din învățămîntul 
superior. Părerea mea este însă că școala 
superioară necesită un nivel chiar mai 
ridicat decît cel pe care îl pretind unii 
dintre noi în prezent, iar cauza insuficien
țelor amintite pe scurt mai sus trebuie 
Căutată într-un complex de împrejurări.

Răspunsurile primite la examene ca și 
discuțiile purtate cu un grup de studenți 
duc la concluzia că principala cauză a 
neajunsurilor în pregătire o constituie stu-

diul în pripă. Pentru că tot timpul anu
lui studiul nu se desfășoară în mod sis
tematic? unii studenți caută să suplinească 
în 2—3 zile ce n-au făcut în 8—10 luni. 
De aceea este firesc ca într-un timp atît 
de scurt, materialul să fie însușit formal, 
să fie reținute doar cîteva definiții for
male. cifre și să nu poată fi explicate 
problemele O altă cauză a superficiali
tății constă în aceea că unii studenți în

privință. Mai mult chiar, viața cere ca 
indiferent de examen, aceste probleme 
— ca și multe altele — să fie cunoscute. 
Nu te poți prezenta fără de ele la un 
examen de economie politică sau de is
toria mișcării muncitorești etc. Toate 
acestea se datoresc și faptului că se ne
glijează de multe ori studiul presei, al 
revistelor de specialitate și al studiilor 
apărute.

și faptul că unele întreprinderi nu res
pectă Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
în legătură cu asigurarea condițiilor de 
studiu pentru studenții de la cursurile fără 
frecventă încărcîndu-i cu multe sarcini. 
Nici facultățile nu au trimis întotdeauna 
la timp temele de control. Uneori în
drumările date studenților pentru studiul 
lor individual sau pentru refacerea lucră
rilor de control nu au fost suficiente. Inînsemnări pe marginea examenelorla cursurile fără frecvență

loc să adîncească materialul bibliografic 
indicat, se rezumă la studiul cîtorva 
broșuri. în felul acesta ajung la exa
menul de stat absolvenți cu o falsă pre
gătire, „economiști" care nu cunosc 
„Capitalul" lui K. Marx și nici principa
lele lucrări economice ale lui V. I. Lenin. 
La cele de mai sus mai pot fi adău
gate și alte cauze: întocmirea unor 
lucrări de control superficiale adesea co
piate din diverse articole, studii sau de la 
alți colegi, ori confecționate de prieteni, 
rude ; însușirea mecanică a cunoștințelor.

Multe răspunsuri primite din partea 
studenților denotă o serioasă rupere a 
teoriei de practică, de realitățile contem 
porane sau de discuțiile care se poartă 
în jurul anumitor probleme. Este de neîn 
țeles cum se pot prezenta la examen 
unii studenți din anii III și IV care nu 
sînt în măsură să explice justețea și în
semnătatea centralismului democratic — 
ca principiu fundamental al conducerii 
economiei socialiste, care nu reușesc să 
combată diverse „teorii ‘ greșite în această

Uneori chiar studenții care au citit ceva 
nu pot face față cerințelor datorită unul 
nivel cultural scăzut și unei foarte slabe 
puteri de sinteză. Intelectualul pe care 
îl pregătim noi trebuie să (ie omul unei 
înalte culturi. Trebuie să ne întrebăm 
însă: ce fel de economist va fi acela 
care nu știe ce este o lege economică 
sau cel care nu reușește să facă ® legă
tură între problemele studiate ?

Experiența arată că studenții care au 
înțeles într-adevăr chestiunile despre care 
discută reușesc să facă și o expunere con
vingătoare. Dimpotrivă, cei care nu cu
nosc explicația justă simt ei înșiși că se 
află pe un teren nesigur, șovăie, expun 
timid, pentru că nu sînt convinși de ceea 
ne spun.

Tn sfîrșit, unii caută să treacă exame
nul prin fraudă. Astfel, studentul Am- 
brus Petru — planificator la o întreprin
dere din Tg. Mureș — a fost prins în 
timp ce copia.

Ua toate acestea se mai poate adăuga

cele mai multe cazuri bibliografia, sau 
materialul bibliografic nu a ai uns la 
timp în mîna studenților.

Greutățile și lipsurile semnalate mal 
sus nu justifică superficialitatea, lipsa 
cunoștințelor de bază. Calificativele nu 
pot fi date după vîrstă, așa cum ne 
roagă să procedăm unii studenți (adică 
celor mai în vîrstă să li se dea califica
tive mai mari) și nici după munca pe 
care o execută în producție, ori după 
timpul pe care pretind că l-au. avut la 
dispoziție, (fiind mereu plecați pe te
ren). Nu pot fi luate în considerație nici 
pretențiile exagerate la note mari pe care 
le manifestă unii studenți ai cursurilor 
fără frecvență pe motiv că cerințele tre
buie să fie mai scăzute decît față de stu
denții de „la zi", că lor nu trebuie să li 
se pretindă același nivel. Dar ei uită că 
diploma este aceeași pentru cei de la 
zi ca și cei de la fără frecvență, că cei de 
la fără frecvență se deosebesc doar ca 
formă de școlarizare față de cei de la zi, 
dar nu și prin conținutul învățămîntului,

prin cerințele față de studenți, cerințe 
care ramm identice: indiferent că este 
vorba de cursurile „cu“ sau fără frecven
ță» Ca atare și aprecierile trebuie să fie 
identice. $

Măsurile luate recent de partid și gu
vern pentru îmbunătățirea învățămîntului 
superior vor duce Ia ridicarea pe o treap
tă mai înaltă și a cursurilor fără frecven
ță. Pentru aceasta este necesară însă o și 
mai mare atenție din partea organizațiilor 
obștești față de felul în .care se pregă
tesc studenții înscriși la. cursurile fără 
frecvență. Organizațiilor U.T.M. le revine 
sarcina să se intereseze mai mult și să 
ajute pe tinerii carfe formează majoritatea 
studenților de la acestă formă de învă- 
țămînt să-și ridice calificarea, să obțină 
calificative bune și foarte bune ca rod al 
unei pregătiri temeinice.

Chemarea : mai multă exigență este p© 
deplin justificată. în învățămîntul supe
rior fără frecvență avem nevoie de mai 
multă exigență a studenților față de ei 
înșiși și de mai multă exigență a cadre
lor didactice față de studenți. Pe noi nu 
trebuie să ne mulțumească calificativele 
de „suficient" pe care le iau „pe flanc" 
unii studenți, (care se strecoară cu „su
ficient" pînă la diplomă). De multe ori 
practica a arătat că „suficienții" au fost 
de fapt „insuficienți" mascați și care au 
permis în mod ne justificat unor studenți 
să treacă dintr-un an în altul. Sarcinile 
majore ale construcției socialismului în 
țara noastră cer oameni cu o bună pregă
tire. Ei vor fi obținuți dacă vom mani
festa împreună, studenți și cadre didac
tice, mai multă exigență, dacă vom con
sidera succesele dobîndite, doar ca p e- 
tapă în munca de îmbunătățire a cursu
rilor fără frecvență.

f in cicirslc de studii
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Spre meleagurile transilvă- Urmează apoi ultimul și fără 
nene au pornit, deunăzi, în- îndoială, cel mai splendid po- 
tr-o excursie de studii, cîteva pas al excursiei. Pe vechiul 
zeci de studenți-istorici.

Trenul plin cu studenții Fa
cultății de istorie a Universi
tății „C. I. Parhon" șerpuiește 
lin, printre cîmpii cu lanurile 
bogate, dealuri, munți, străbate 
sate, orașe.

Primul popas: Petroșani. 
Valea Jiului transformată în 
anii puterii populare în valea 
fericirii. Așa au citit. Acum 
văd, se conving. Valea Jiu
lui este într-adevăr valea feri- 
cirii. #

Mina Lupenl. Aici s-au pe- 
trecut în anul 1929 crimele ll 
sîngeroase săvîrșite de către fi 
guvernul burghezo-moșîeresc. fi 
Acum au prilejul să cunoas- fi 
că aceste locuri, să discute fi 
cu martori oculari, să asculte fi 
amintirile participanților Ia fi 
grevă.

Din nou la drum, 
popas . Hunedoara, ______
Corvinilor. Am ajuns în turn. 
Din turnul acesta | 
domnițele, „distrîndu-se‘ 
sfîșierea răzvrătiților în arena» 
fiarelor înfometate. Din tur- » 
turnul acesta noi admirăm a- » 
cum frumusețile regiunii, pînă » 
în depărtatul Retezat. Vizita- » 
torul de acum doi, trei ani, nu » 
mai recunoaște orașul. Combi- 5 
natul Metalurgic „Gh. Gheor- > 
ghiu-Dej", și-a ridicat noi a- » 
ripi, cartierele muncitorești » 
hunedorene s-au înmulțit. Sînt 
numai cîteva lucruri pe care $ 
va trebui să le facem cunos- » 
cute viitorilor noștri elevi in 
lecțiile de istorie. »

Excursia continuă : Cetatea (< 
Devei, Costești, Grădiștea Mun- 
telui. Cetăți dacice, așezări, « 
locuri antice spouse la iveală “ 
în urma ultimelor săpături ar- « 
heoltxgice : toate ne duc în 
urmă cu mii.-de ani. Recii- J 
noa.ștem locuri și lucruri despre fi 
care am învățat.

drum voievodal, pășind pe ur
mele lui Mihai Viteazul 
excursioniștii ajung la Alba 
lulia, oraș cu bogat trecut 
istoric.

Cu ce s-au întors studenții 
în Capitală ? Cu zeci de cu
noștințe noi, cu zeci de cu
noștințe consolidate, cu amin
tiri.

din nou 
Castelul

priveau »
56“ CU g

A.



ȘJi discutărn d_e_șpr_e
Reuniune dedisată

Egiptului
TINEREȚE - EDUCAȚIE - RĂSPUNDERI

DELICVENȚI MINORI
în fața miliției

„Raportăm că la data de 1 iu
nie 1957, la orele 18,30 la Servi
ciul 1 Miliție Orașul Stalin s-au 
depus pe bază de raport de către 
organele noastre, numiții: Len
gher Cornel de 14 ani cu domi
ciliul in Orașul Stalin str. Bog
dan Vodă nr. 23, Voicilă Ovidiu 
zis „Bebe" de 15 ani cu domici
liul in str. Karl Marx nr. 28 și 
majorii Burcus Ioan de ani 21 șl 
Floreanu Teodor. Susnumiții au 
fost depuși ca suspect' intrucit 
mergeau din magazin în maga
zin fără nici un rost".

Așa scria in raportul său unul 
din ofițerii noștri de miliție. Și 
de aici pină la stabilirea vinovă
ției celor de mai sus. nu a fost 
cale lungă. Militia noastră, pusă 
să păzească bunurile obștești și 
pe cetă(eni de răufăcători, posedă 
suficiente mijloace pentru a des
coperi cu rapiditate și precizie in
fracțiunile săvîrșite. De aceea nu 
mult după arestarea lor am avut 
in față întregul tablou al celor 
întimpiate.

Cornel Lengher, deși are 14 
ani, este cunoscut de miliția noas
tră ca un inrăit infractor fugit 
de mai multe ori de la centrul 
de reeducare și care în prezent 
are un dosar de trimitere in ju
decată pentru furt de buzunare in 
complicitate cu minorul Ovidiu 
Voicilă (Bebe) de asemenea in
fractor recidivist, fugit de la cen
trul de reeducare din Turnu Mă
gurele. Ce au făcut cei patru 
„suspecți" ?

In ziua de 30 mai, Lengher — 
„șeful" — i-a adunat pe cei pa
tru și au hotărit să meargă la 
furat prin magazine. Și astfel de 
Ia „Librăria Noastră" nr. 10 au 
furat două serviete.

Erau bucuroși: aveau în ce 
pune ceea ce voiau să fure de a- 
cum înainte. Au pornit în sus 
la magazinul Alimentara nr. 43 de 
pe strada Republicii de unde mai 
furaseră cu cîteva zile Înainte, 
și au mai furat cîteva sticle de 
lichior. Au mers apoi la magazi
nul de incălțăminte nr. 12 de unde, 
au furat o pereche de sandale de 
damă, iar de alături, de ia ma
gazinul O.C.L. produse Indus
triale, au mai furat 3 sticle cu 
apă de colonie, după care s-au 
Îndreptat spre magazinul Univer
sal de unde au reușit să mai fure 
două, fulare bărbătești de mătase. 
Deoarece servietele furate de la 
librărie erau de acum pline, au 
hotărît să-și întrerupă „activita
tea" pentru ziua respectivă.

„Succesul" trebuia insă sărbă
torit. Lichior aveau, așa că rămi- 
nea de găsit doar locul unde tre
buiau să incingă cheful. Tot Len
gher i-a scos din încurcătură. 
Și-a amintit de o fată pe care a 
cunoscut-o la un bal, știa că pă
rinții ei au fost dintr-o comună 
vecină cu părinții săi, cunoștej 
că locuiesc intr-o casă retrasa 
sub Timpa, deci la adăpost și au 
mers acolo. „Am făcut un chef 
ce a durat aproape toată noap
tea" — spunea Lengher. Acesta 
a plecat apoi la „locuința" sa — 
un cotef părăsit tocmai pe sus 
la cetițuie. iar ceilalți au rămas 
să doarmă la Albu, după ce au 
făcut și o bătaie bună de pe urma 
căreia Burcuș s-a ales cu capul 
spart, iar vecinii cu o noapte de 
insomnie.

Cam așa s-au petrecut lucru
rile. lată-ne puși în fața unui nou 
fapt: să cercetăm și să luăm mă
surile necesare pentru stirpirea 
hoției și pentru apărarea bunuri
lor obștești de răufăcători. A ur
mat ancheta noastră, dosarul tri
mis Procuraturii, cercetările pro
curorului, dosarul definitiv și tri
miterea iul ta Tribunal. Delicven- 
ții au luat caiea închisorii.

Am relatat toate acestea, luînd 
cuvintul la discuția organizată de 
ziarul „Scintela tineretului" cu 
un dublu scop : să aducem la cu
noștința tinerilor cititori faptele 
nedemne ale unui grup de delic- 
venți d>n Orașul Stalin și în a- 
celași timp să atragem atenția 
celor chemați să se ocupe de 
educația acestor tineri, dar care au

dovedit o totală lipsă de răspun
dere, contribuind la decăderea 
lor.

E greu de arătat in cazul de 
față cine sînt vinovății, cine are 
cea mai tnare pane din viiu ca 
acești copii — Lengher și 
— au ajuns la această 
hoți recidiviști, cunoscuți

Voicilă 
vîrstă 

miliției
șl procuraturii. Vinovați sînt și 
părinții, școala, colectivul in care 
au trăit. Părinții lui Lengher de 
pildă, muncitori la Uzinele „Stea
gul Roșu" sînt oameni cinstiți. 
Mai au un băiat mai mare cu 
vreo 5 ani, un model de cinste și 
conștiinciozitate în muncă. Cu ce 
sint vinovați părinții și fratele 
mai mare ? Deși au văzut drumul 
greșit pe care a apucat Cornel, 
nu s-au sezisat decit astă toamnă 
cind fiul lor a fost condamnat 
ia 6 luni inchisoare pentru furt. 
Atunci au venit să declare mili
ției că nu mai știu ce să facă cu 
el și să ceară trimiterea lui la un 
centru de reeducare, in ultimul 
timp, cînd Cornel a fost acasă, 
nu au căutat să uzeze de toate 
posibilitățile pe care le aveau de 
a-I face să apuce pe un drum 
bun. După ce a fugit de acasă, 
tatăl lui Lengher s-a mulțumit 
să anunțe miliția că el își decli
nă orice răspundere pentru fap
tele fiului său, lăsind totul in 
seama noastră.

S-ar mai putea foarte bine 
vorbi și despre vina pe care școa
la și organizația de pionieri de 
acolo, au avut-o în cazul 
Lengher, și Voicilă. Nu se 
prea vede că pentru educa
rea lor — și în școală erau in- 
disciplinați șl au comis furturi — 
școala, instructorul de pionieri șl 
chiar organizația de pionieri au 
făcut ceva.

La procesul acestui grup de 
delicvenți, va apare ca martor și 
familia lui Albu Gheorghe. Atit 
bătrinii cit și fetele și băiatul lor 
care, fără prea multă ezitare s-au 
pus la băut împreună cu niște 
copii, au o mare parte din vină. 
Asemenea celorlalți cetățeni care 
i-au mai intiinit pe străzi făcînd 
diferite lucruri nepermise și nu 
s-au sezisat, familia lui Gheor
ghe Albu nu a luat atitudine îm
potriva acestor derbedei, să-i dea 
afară din casă și să anunțe orga
nele de miliție. Legea nu-i gă
sește vinovați — deoarece nu se 
poate dovedi că ei au știut că 
băuturile erau furate — dar toți 
trebuie să se considere vinovați 
de starea de decădere a acestor 
copii.

Nu trec sub tăcere nici faptul 
că șl instituțiile noastre de

reeducare nu sînt încă la înălți
mea cerințelor. Atit Lengher cit 
și Voicilă nu s-au ales cu nimic 
de pe urma timpului stat în colo
nia de minori. Miliția este ea în
săși o instituție educativă și nu 
numai de represalii împotriva 
răufăcătorilor. Ea a căutat să 
facă tot ce a fost posibil pentru 
a opri Ia timp pe acești copii de 
pe drumul greșit pe care apuca
seră. Dar, așa cum este și fi
resc, miliția singură nu poate 
rezolva o astfel de problemă.

Vreau să vorbesc în încheiere 
de răspunderea pe care o are în 
această direcție și așa-zisul „vi
novat anonim". Actele infracțio- 
niste ale acestor minori, așa cum 
s-a arătat mai ‘ sus, s-au petre
cut ziua în amiaza mare, sub 
ochii oamenilor de pe stradă, din 
magazine. Oare aceștia nu pu
teau să intervină, nu era de dato
ria lor să fie mai atenți față de 
faptele acestor tineri ? Dar nu 
numai despre ei e vorba. Cred 
că răspunzători ar trebui să se 
simtă, poate mai mult decît alți 
„anonimi", în primul rînd familia 
lui Albu Gheorghe, om bătrin, 
care a acceptat să petreacă o 
noapte de beție în tovărășia unor 
copii. Vecinii, oamenii din car
tierul în care locuiesc acești co
pii, cunoscuții, prietenii și mai 
ales aceștia, erau datori să ve
gheze cu mai multă atenție asu
pra comportării tinerilor numiți 
mai sus. Repet din nou, organe
lor de miliție nu le este prea greu 
să ia de guler un infractor și 
să-l înainteze Tribunalului pentru 
a fi sancționat. Aceasta o și fa
cem. Dar principalul constă în a 
ne uni cu toții, în a pune umărul 
cu toții pentru a preîntîmpina ca
zurile de infracționism existente 
în rîndul minorilor. Fiecare din
tre noi, părinte, prieten, cetățean 
de pe stradă (indiferent de cali
tatea în care ne aflăm în acei 
moment) trebuie să intervenim 
cu promptitudine de cite ori ob
servăm cea mai mică abatere, 
cea mai mică deviere de la con
duita moralei noastre, Ia tinerii 
care ne înconjoară.

Pentru aceasta m-am folosit de 
spațiul pus la dispoziție de re
dacția ziarului „Scînteia tineretu
lui" și chem pe toți cei intere
sați să analizeze cazul expus 
mai sus și să tragă învățăminte
le

Miercuri după-amiază a 
loc . la Casa Ziariștilor din Bucu
rești, sub auspiciile Institutului 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și Uniunii Ziariș
tilor din R.P.R., o reuniune con
sacrată Egiptului, cu ocazia zilei 
de 23 iulie — a 5-a aniversare a 
Revoluției.

La reuniune 
riști romîni și 
presei străine 
Au asistat membri ai corpului di
plomatic..

Cu acest prilej dr. Hussein 
Chawky, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Egip
tului la București, a rostit o con
ferință.

Conferința a fost ascultată cu 
un deosebit interes. -

După conferință a avut loc o 
gală de filme egiptene.

«

necesare.
ION CURSARU 

Comandantul Serviciului 
Miliție, Orașul Stalin

s—<—»★

au luat parte zia- 
corespondenți ai 
în țara noastră.

(Agerpres)

INSTITUTUL DE ARTE 
PI ASTICF 

„NICOLAE GRIGORESCU" 
BUCUREȘTI

Str. General Budișteanu nr. 19 
Raionul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej. — Telefon 6.01.51

ANUNȚA

înscrierile pentru examenul 
de admitere se fac între 1—25 
august a.c.

Examenul se ține între 1—10 
septembrie a.c.

în cadrul Institutului are loc 
un curs de pregătire pentru 
candidații la examen între 10— 
28 august a.c.

Cei ce doresc a urma acest 
curs sînt obligați să se înscrie 
pînă la data de 15 august a.c.

Pe toată durata cursului de 
pregătire și a examenului de 
admitere Institutul pune la dis
poziție candidaților cămin și 
cantină contra cost în limita 
locurilor.

Informații mai detailate se 
pot lua zilnic de la Institut în
tre orele 8—14 în str. General 
Budișteanu nr. 19. Telefon 
6.01.51.
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[ La laboratorul central
f uzinelor „23 August" din Ca- 
(pitală tov. Petrescu Paul în 
(• colaborare cu ing. Voinarovski 
f Verner din secția forje, au 

proiectat și construit o mași
nă pentru gravarea matrițelor 
prin procedeul anodomecanic. 
Cu această mașină se pot gra
va în special matrițele mici 
cu profil complicat a căror 
prelucrare mecanică ar fi ane
voioasă. Această mașină a 
fost omologată și acceptată 
de către colectivul de inovații 
al uzinei ca perfecționare teh
nică. în foto: comunistul Iu- 

’ lian Răcănel (prim plan) lu- 
crînd la prelucrarea unei ma
trițe de clise pentru lanț nece
sar industriei carbonifere și 
inovatorul Paul Petrescu (plan 
doi) notînd timpii de prelu
crare și caracteristicile elec
trice folosite.

f r—

PATRIA: Dansez cu tine; I. C. 
FRIMU (sală . și grădină), GH. 
DOJA, MOȘILOR (sală și grădi
nă), 1 MAI (sală și grădină) : 
Noapte de carnaval ; REPUBLICA, 
ELENA PAVEL (sală.și grădină), 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE, 
23 AUGUST (sală și grădină) : O 
dată în viață ; MAGHERU, BUCU
REȘTI, GRADINA PROGRESUL, 
N. BALCESCU (sală și grădină),

FLACARA : Till Buhoglindă ; V. 
ALECSANDRI: Căpitanul Koeln ;

1
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Sub soarele torid al litoralului nostru

LUMINA : Trenul merge spre răsă
rit ; complectare ; „Nicolae Grigo
rescu" ; CENTRAL, CULTURAL : 
Dragoste de mamă; DOINA: O 
carieră ratată ; MAXIM GORKI : 
Trandafirii lui Alah ; TINERETU
LUI ; Vocație-; TIMPURI NOI : 
Friedrich Schiller; GRIVIȚA : înăl
țimi ; ALEX. POPOV, VASILE 
ROAITA : între două femei ; UNI
REA (sală și grădină), ARTA (sală 
și grădină) : Din nou împreună ; 
C. DAVID : Parada Iui Chariot (se
ria Il-a) ; ALEX. SAHIA : Pasărea 
furtunii ; complectare : Scurtă isto
rie ; T. VLADIMIRESCU : Uraga
nul : MUNCA : Jocul cu viața ; 
DONCA SIMO (sală șl grădină) : 
Floarea de piatrăț MIORIȚA: 
Infernul îngerilor; ILIE PINTI- 
LIE (sală și grădină) Stan și 
Bran, studenții la Oxford; LI
BERTĂȚII, OLGA BANCIC (sală 
și grădină) : Stan și Bran studenți 
la Oxford ; POPULAR : încotro ? ; 
M. EMINESCU: Dacă toți tinerii 
din lume ; VOLGA : Un pichet în 
munți ; G. COȘBUC (sală și gră
dină) î Mtnăstirea din Parma ; AU
REL VLAICU : Aventurile lui Ar- 
tiomka ;

Institutul Meteorologic Central 
anunță pentru zilele de 26, 27 și 
28 iulie următorul timp probabil :

IN BUCUREȘTI: la început vre
me răcoroasă și tavorabilă averse
lor temporare, apoi vremea în în
călzire. Vînt potriyit. Temperatura

La răstimpuri egale (am cronometrat: cam la 26 de minute), 
totul în jur, în spațiul care cuprinde orașul se luminează puter
nic, ca apoi să revină la intensitatea luminoasă obișnuită. După 
părerea lui Ifrim, ar putea fi vorba de semnale indicînd scurge
rea timpului.

Stăm de multă vreme înmărmuriți, incapabili să ne dezmeticim. 
Ghidul, înțelegîndu-ne parcă .starea, a rămas și el neclintit aștep- 
tîndu-ne.

Și fără să ne dăm seama, în timp ce noi sîntem numai ochi, 
am devenit, la rîndul nostru obiecte de cercetare. Sîntem studiați 
cu cel puțin aceeași meticulozitate, cu care înregistrăm și noi 
tot ce zărim în jur.

Oceninii mișună deasupra noastră. în tentaculele lor elastice 
am remarcat tuburi mici, galbene, terminate cu o sferă. Ar putea 
fi aparate cu ajutorul cărora ne Cercetează.

Imobilitatea ghidului a început să ne indispună.
Au trecut mai bine de patru ore de cînd s-a oprit și îngrijo

rarea a pus stăpîn’re. pe noi. Cînd ne va duce la Francesco.? 
II chemăm prin radio, dar nu răspunde.

— Ne-am instalat aici, în piață, ca o piesă de muzeq unică 
a Oceaninei !. mormăie Ifrim nemulțumit.

— N-o fi încă gata masa pentru banchetul organizat cu pri
lejul sosirii. noastre I încerc eu să-i spulber supărarea, care este 
de ‘altfel și a mea.

Ce curioși sîntem noi, oamenii 1 Socotim că ni se cuvine un 
tratament privilegiat față de cel pe care îl rezervăm altor făpturi. 
Ne supăra faptul că sîntem cercetați ca niște ființe exotice.
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Acest lucru este, la urma urmei, o dovadă a orgoliului care ne 
stăpînește. .

Ifrim îmi curmă gîndurile printr-o observație, care îi trădează 
agitația. . . v

_  Cine știe, poate că aici se organizează grădina zoologică 
a Oceaninei. Se pare că...

Nu ajunge însă să sfîrșească, căci, în aceeași clipă, ghidul a 
pornit-o și noi ne grăbim să-1 urmăm. w

Coborîm cîteva minute aproape vertical, apoi o luam de-a 
lungul (mai exact deasupra) unuia din bulevardele — funduri 
de albie — și nimerim într-o altă piață.

Ghidul ne duce spre o scoică imensă, cioplită într-o rocă ver
zuie. în partea ei inferioară se află intrarea, o bolta înalta de 
peste zece metri.

Nava noastră, pilotată cu dibăcie de Ifrim, pătrunde cu ușu
rință prin deschizătură. Urcăm printr-un „tunel , apoi înaintam 
orizontal vreo 70-80 de metri. De undeva din fund izvorăște o 

lumină albăstruie, care crește în 
intensitate cu cît ne apropiem.

Ghidul s-a oprit. îi urmăm pil
da. Ifrim „așează" nava pe o plat
formă de stîncă, ceea ce are^ ca 
urmare o zdruncinătură zdravănă, 
deși atenuată de apă. Totodată, în 
dreapta se ridică un stor gigantic.

Ne aflăm în fața scenei unui tea
tru ? Nicidecum, e cu totul alt
ceva...

Iată-1 în sfîrșit pe Francesco 1 
îl zărim printr-un imens perete 
Străveziu. într-o încăpere, care a 
fost de bună seamă amenajată 
anume pentru el, tovarășul nostru 
de călătorie șade într-un fotoliu 
care seamănă leit cu cel din sa
lonul nostru. Stă cu spatele la noi 
Și deci nu ne poate vedea.
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orizontal vreo 70-80 de metri.

Noi înlesniri pentru 
țărănimea
Potrivit unor Hotărîri ale Con

siliului de Miniștri, producătorii 
care contractează vînzarea pro
duselor agricole către stat bene
ficiază de noi înlesniri.

Astfel,- cantitățile de produse 
predate peste cele contractate în 
anul 1957 de către gospodăriile 
agricole colective, cooperativele 
agricole de producție, intovărăși
rile agricole, precum și de către 
producătorii asociați, care bene
ficiază de sporul de 10 la sută, 
vor fi plătite la prețurile prevă
zute în contractele încheiate de 
acestea cu statul.

începînd cu anul 1957—1958, 
gospodăriile agricole colective,

muncitoare
cooperativele agricole de produc» 
ție și intovărășirile agricole vof 
putea încheia contracte de lungă 
durată pentru griu, secară, po
rumb, floarea-soarelui și ore 
zoaică.

In anii in care, datorită unor 
recolte slabe, prețul de achiziție 
de stat va fi mai mare decit pre
țul de contractare, celor care au 
Încheiat asemenea contracte li 
se va plăti acest preț de achiziție. 
De aceste avantaje vor beneficia 
și producătorii individuali care 
vor încheia contracte anuale 
înaintea insămlnțărilor.

(Agerpres) ]

INFORMAȚII
La invitația Comitetului Execu

tiv al Sfatului Popular al orașului 
București, miercuri a sosit în Ca
pitală o delegație a municipalită
ții din Djakarta (Indonezia).

ir
Miercuri după-amlază Antoine 

Tabeț, membru al Biroului Con
siliului Mondial al Păcii, preșe
dintele Consiliului Național al 
Partizanilor Păcii din Liban, dr. 
Ignacio Hermoso Ruiz, membru 
al Consiliului Național al Păcii 
din Mexic și prof. Armando Va
lenzuela, secretar al Comitetului 
de luptă pentru pace din statul 
Nayarit (Mexic), care se află în 
țara noastră în cadrul vacantelor 
păcii, au făcut o vizită la sediul 
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii din R. P. Romînă.

(Agerpres)

Ședința festivă consacrată 
comemorării lui N. Grigorescu

(Urmare din pag. l-a)
Grigorescu. „Dacă in ceasul ultim 
— a spus vorbitorul — Nicolae 
Grigorescu ar fi trecut în revistă 
partea lui de contribuție la cul
tura noastră din secolul al XIX- 
lea, putea muri mulțumit: ea era 
imensă. Dăruise poporului romîn 
opera sa, cea mai bogată ca nu
măr și mal variată ca subiecte 
și genuri și conținind cele mai 
înalte realizări la care se ridicase 
la noi pictura. Toate acele nume
roase tablouri și desene constitu
iau modele in care urmașii puteau 
găsi sugestii și îndrumări nece
sare unei școli de artă in forma
ție.

Legase solid arta noastră de 
aspectele variate și atit de pito
rești ale țării și de viața auten> 
tică a locuitorilor ei. Introdusese 
astfel la noi pictura în aer liber 
și luminase paleta contemporani- 

Deschiderea expoziției comemorative „N. Grigorescu'1
La Muzeul de Artă al R. P. 

Romine a avut loc miercuri la a- 
miază deschiderea expoziției co
memorative „N. Grigorescu".

Cuvîntul de deschidere a expo
ziției a fost rostit de pictorul Ma
rius Bunescu, artist emerit al 
R. P. Romîne, șeful Galeriei Na
ționale din Muzeul de Artă al R. 
P. Romîne.

Asistența a vizitat apoi expozi
ția care pe lîngă operele reprezen-

— xft mlix

lor lui romini, cum și a celor cere 
vor practica după ei arta pȚdtirrii. 
Oase un exemplu admirabil' d& 
demnitate și de sinceritate în âfta;' 
de modestie și dezinteresare per
sonală, el care ar fi meritat toate 
onorurile și distincțiuntie națio* 
naie, pe care insă le ocolise. Lăr
gise considerabil, prin calitățile 
rare ale lucrărilor sale, cercul a- 
matorilor de artă de la noi, for- 
mind un public capabil să prețu- 
iască arta.

De aceea toți artiștii noștri ve
ritabili—a spus acad. G. Oprescu 
— au văzut in Grigorescu cea 
mai inaltă Întruchipare a posibi» 
lităților noastre in artă ca po
por".

Comunicările au fost urmărite 
cu mult interes de numeroși aca
demicieni, membri corespondenți 
ai Academiei, artiști plastici, cri
tici de artă, cercetători științifici 
ai Academiei și alții.

tative ale patrimoniului Muzeului 
de Artă al R. P. Romine cuprinde 
lucrări păstrate de la diferite 
muzee din Capitală și din țară: 
Muzeul Zambaccian, muzeele din 
Iași, Cluj, Craiova, colecția Dona 
și altele. Unele dintre aceste lu
crări nu au mai fost expuse tncă 
din timpul vieții pictorului sau nu 
au mai figurat de multă vreme in 
vreo expoziție.

Petre Bodeuț despre succesul 
Ansamblului C F. R.»Giulești în Anglia

Miercuri seara s-a înapoiat în un articol publicat
Capitală formația de dansuri și „Wțexham leader"
acompaniament muzical din ca- 

, drul Ansamblului C.F.R. Giulești, 
care, după cum se știe, a obținut 
„Trofeul internațional" (Premiul 
I) la Concursul internațional de 
cîntece și dansuri populare de 
la Llangollen — North Wales 
(Anglia).

Pe aeroportul Băneasa solii ar
tei populare rominești au fost în- 
timpinați dețov. lacob Coțoveanu, 
președintele C.C. al Sindicatului 
muncitorilor din transporturi și 
telecomunicații, A. Baranga, di
rector în I.R.R.C.S., de reprezen
tanți ai Ministerului Invățămîntu- 
lui și Culturii, precum și de nu
meroși muncitori din transporturi 
și telecomunicații care au făcut 
tinerilor artiști o primire căldu
roasă.

Maestrul coregraf Petre Bo- 
deuț, artist emerit al R. P. Ro
mîne, conducătorul artistic al for
mației de dansatori, a făcut urmă
toarea declarație unui redactor al 
Agenției de Presă „Agerpres" : 

„Folclorul romînesc a fost pen
tru prima oară prezentat în acest 
an la tradiționalul concurs inter
național de la Llangollen. In fie
care vară peste 10.000 de persoane 
se adună în micul orășel englez 
pentru a asista la aceșt concurs 
care durează zece zile.
După ultimul spectacol dat de for
mațiile artistice a 27 de țări, în- 

•■•■•iul. ax anun-

t de ziarul 
se intitula 

„Campionii dansatori de la Bucu
rești". Comentarii elogioase la a- 
dresa noastră au publicat și alte 
ziare de mare tiraj din Anglia.

După concurs am fost solicitați 
să interpretăm pentru postul de 
televiziune și pentru postul de 
radio B.B.C. din Londra. De ase-

menea am fost rugați să dăm cf- 
teva spectacole la Londra pentru 
Institutul de folclor și pentru In
stitutul pentru relații culturale cu 
Răsăritul. La invitația primarului 
din Liverpool am vizitat acest 
frumos oraș englez și am dat un 
spectacol pentru marinarii din 25 
de țări".

I
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Premiile etapei a Il-a
Premiul I; 1 ceas de mi

nă ,,Pobeda" cu secundar 
central.

Premiul II : Stofă pentru 
un costum de haine și două 
cămăși poplin oferite de ma
gazinul „Textila" (șos. Mi
hai Bravu nr. 1).

Premiul III: Un aparat 
de radio oferit de magazinul 
„Motanul încălțat" (Calea 
Victoriei nr. 23).

15 mențiuni: stilou?. 
mingi de volei, echipament 
turistic, albume, cărți, aho\, 
namente la ziare, reviste- 
etc.

,1a început staționară, apoi tn creș- Uo’după-amiază,, juriul a anun- 
tere- țat rezultatele, noi figuram pe

TN TARA : la început vreme rS- focul I.TN TARA : la început vreme rS 
coroasă și favorabilă averselor lo
cale de ploaie, apoi vremea tn tn-, 
călzire. Vtnt potrivit. Temierătura 
la început staționară, apoftn creș- 
tere. Minimele vor oscila între 
9—19 grade, iar maximele între 
21—32 grade.

A doua zi ziarele au publicat 
comentarii și fotografii ale ar, 
Uștilor roipîtți. Un articol publicat 
de „Daily- Post" se intitula „Dan
satorii magici", un articol din zia
rul „Western Mail" avea titlul 
„Romînii au fost minunați", iar

CONCURSUL DE\jOCURI$IPQO3LENk
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Interiorul camerei este de altfel cît se poate de plăcut. Ifrim 
presupune că oceninii au confecționat mobilierul luînd ca model 
imagini din microcărțile care ne-au dispărut acum cîteva luni. 
Lîngă fotoliu se mai află cîteva scaune, și mai încolo o masă pe 
care domnește obișnuita dezordine caracteristică lui Francesco, 
și trei paturi largi completează mobilierul.

Dar ce face Luanda ? Stă înaintea unei table de șah și pare 
cufundat în joc. Acum mută piesa adversarului, apoi, peste 
cîteva clipe, pe a sa.

— Uite cu ce-și pierde vremea, remarcă arțăgos Ifrim. Noi 
tremurăm pentru viața lui și el rezolvă probleme de șah...

Cred că se înșeală. Francesco are în față aparatul de radio- 
recepție-emisie și — înainte de a muta piesele albe — e mereu 
atent la difuzor.

Să fie cu putință ?...
Deodată se întoarce și sare din fotoliu. Ne-a zărit. Ne face 

semne cu amîndouă mîinile. Nu pare schimbat, poate nițel tras 
la față.

Echipați cu costumele de scafandri, intrăm în camera de eclu- 
zare a navei. între timp s-a deschis și poarta spre cabina de 
ecluzare care dă în „salonul" lui Francesco. Apa umple repede 
prima cameră-ecluză, ieșim din navă și pătrundem, după cîțiva 
pași prin tunel, în cea de a doua. Poarta se închide singură în 
urma noastră, apa e absorbită și în locul ei pătrunde șuierînd 
aerul. Peste cîteva secunde îl îmbrățișez pe Francesco, iar Ifrim 
îi strînge mîna eu căldură și-l bate pe umăr.

Eu mă așez pe pat, Fodor pe un scaun, Francesco pe fotoliu. 
Ne uităm mult timp unul la altul.

— Poate că visăm! zice în cele din urmă Francesco, expri- 
mînd același gîad care m-a cuprins acum cîteva ore, cînd am 
sosit în Oceanina.

— In orice caz, dacă m-aș trezi dintr-un asemenea vis, aș re
greta din toată inima că nu a fost realitate observ eu.

— Iți amintești, Ifrim, spune Francesco cum rîdeai de mine, pe 
satelit, zicînd că proorocesc o civilizație a broaștelor ? Pe urmă, 
cînd am recepționat în Oaza Mărilor semnalele radiofonice,
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cărora nu le găseam explicații, am uitat, nu știu cum, de 
presupunerea mea. îmi închipuiam că doar pe insula neexplo 
rată a planetei se pot găsi făpturi raționale

Doi oceanini s-au arătat acum în tunel, la peretele străveziu 
din dreptul camerei noastre

Francesco le face semn cu mîna, ca unor vechi cunoștințe. 
Ei răspund, ridicînd una din tentacule.

Din nou mă izbește asemănarea dintre mișcările lor și cele ale 
unor balerini. Un ocenin ne -----arată o tăblie albă, pe care scrie 

parcă ceva. Intr-adevăr, așa este! 
„MÎINE VIZITĂ ORAȘ", citim 
noi cu nespusă uimire. Apoi e 
scoasă la iveală o altă tăbliță, pe 
care s-a desenat o schiță amănun
țită.

Francesco urmărește atent un
duirile brațelor oceninilor. Gesti- 
culînd, ei încearcă să-i dea expli
cații în legătură cu desenul. El dă 
din cap în semn că a înțeles. Ac
vaticii pleacă și prietenul nmtru 
revine la noi.

Paloarea lui mă îngrijo- n *ă. 
Remarc dintr-o 
Hrim că-mi împărtășește temerile.

— Nu mă simt prea bine măr
turisește Francesco, surprinzîn- 
du-ne privirile. Se vede că nu-mi 
priește „altitudinea" I

îl ajutăm să se întindă pe pat și, cu toată nerăbdarea noastră, 
nu-i îngăduim să vorbească. După un timp își revine.

Adevărul este că sîntem toți lrei frînți dr oboseală, dar Fran
cesco e de-a dreptul sfîrșit; cît despre mine și Ifrim, de mai 
bine de 24 de ore, n-am mai închis ochii.

(Va urma)

unor balerini. Un ocenin

tresărire a lui

Desene de L. Darlan
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Răspunsul lui N. A. Bulganinla mesajul lui H. Mac Millan Camera Comunelor și Camera Lorzilor dezbat

Situafia din Golful Persic
Vizita Iui Ho Și Min 

în R. P. Polonă

MOSCOVA 24 (Agerpres). - 
TASS transmite; La 22 iulie la- 
kob Malik, ambasadorul sovietic 
In Marea Britanie a înmînat lui 
Harold Mac Millan primul minis
tru al Angliei răspunsul lui Ni
kolai Bulganin la mesajul aces
tuia din 14 iunie.

In răspunsul său, N. A. Bul
ganin arată că nici in mesajul 
lui Mac Millan, nici în poziția pe 
care se situează Anglia în subco
mitetul pentru dezarmare nu se 
pot vedea semne încurajatoare 
dovedind că guvernul eng.ez ar 
fi gata să accepte luarea de co
mun acord a uncr măsuri pentru 
dezarmare, inclusiv încetarea ex
ploziilor experimentale ale arme
lor atomică și cu hidrogen.

N. A. Bulganin a arătat că este 
absolut necesar să se cadă de pe 
acum de acord asupra încetării 
experiențelor cu bombe e atomică 
și cu hidrogen, fără a lega aceas
tă’ problema de măsurile în do
meniul dezarmării.

După ce arată că guvernul en
glez condiționează rezolvarea 
problemei suspendării experien
țelor nucleare de realizarea unei 
înțelegeri cu privire la alte mă
suri în domeniul dezarmării, 
N. A. Bulganin scrie că a pune 
astîel prob.ema înseamnă a con
damna dinainte la insucces tra
tativele cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară. A- 
ceastă poziție, arată N. A. Bulga
nin, este dc-a dreptul contradicto
rie.

N. A. Bulganin arată.-în conti
nuare că guvernul Mafii Britanii 
înclină să lege rezolvarea pro
blemei dezarmării in ansamblul 
de reglementarea problemelor po
litice nerezolvate, inclusiv a unei 
probleme atît de complexe ca u- 
niîicarea Germaniei.

Ne putem oare mira — întrea
bă N. A. Bulganin — că după 
toate acestea pînă și oameni cu 
puțină experiență în diplomație 
încep să se îndoiască dacă guver
nul Marii Britanii și aliații săi 
din N.A.T.O. năzuiesc intr-ade
văr spre atingerea țelurilor puse 
de Organizația Națiunilor Unite 
în fața Comitetului pentru dezar
mare ? Nu au oare mai curînd 
dreptate — scrie N. A. Bulganin 
acei care spun că de fapt are loc 
un tîrg între guvernele unor pu
teri occidentale și guvernul A- 
denauer ?

Se abuzează de Subcomitetul 
O.N.U. pentru dezarmare pentru 
a ușura manevrele electorale ale 
unor anumite cercuri politice din 
R.F.G. Oamenii de stat din Ger
mania occidentală — arată N. A. 
Bulganin — nu ascund acest lu
cru.

In continuare N. A. Bulganin 
se ocupă in răspunsul său de 
problema securității în Europa.

Guvernul Marii Britanii — 
scrie N. A. Bulganin — se eschi
vează de fapt de la discutarea se
rioasă a propunerilor concrete în 
această problemă. N. A. Bulga
nin pnopune ca statele europene 
și S.U.A. să-și asume reciproc o- ( 
bligația de a nu acorda ajutor < 
militar sau economic vreunui stat ■ 
care a încălcat pacea în Europa, . 
Indiferent dacă au sau nu obliga- i 
ții de aliat față de statul agresor, i

In această ordine de idei N. A. i 
Bulganin amintește de propuneri- | 
le prezentate de guvernul Marii 
Britanii la conferința de la Gene- 1 
va a șefilor guvernelor celor pa- 1 
tru puteri din iulie 1955. :

Referindu-se la proiectul așa- i 
numitului „acord cu privire la ga- 1 
ranții“, prezentat de puterile oc- i 
cidentale in timpul conferinței de 
Ia Geneva a celor patru miniștri 
al Afacerilor Externe și amintit

în scrisoarea lui Mac Millan ,N. A. 
Bulganin arată că ideea acordării 
de garanții Uniunii Sovietice de 
către participanții la blocul mi* 
litar N.A.T.O., a cărui activitate 

• agresivă este îndreptată în pri-
■ mul rînd împotriva U.R.S.S., este 

cel puțin ciudată. In Uniunea So-
■ vietică — scrie N. A. Bulganin — 

nu există oameni atît de naivi 
Incit să facă dependentă secu
ritatea statului sovietic de vreo 
garanție a acestui bloc agresiv.

Concentrarea armei atomice în 
Europa — scrie în continuare 
N. A. Bulganin — și deslănțuirea 
cursei înarmărilor atomice între 
statele europene, fac să crească 
in mod amenințător primejdia ca 
pe teritoriul Europei să se dez
lănțuie un război atomic. In le
gătură cu aceasta N. A. Bulganin 
atrage atenția lui Mac Millan a* 
supra propunerii Uniunii Sovieti
ce ca Uniunea Sovietică, Marea 
Britanie precum și S.U.A., ca 
state care dețin arma nucleară, 
să cadă de acord să nu stocheze 
această armă pe teritoriul Ger
maniei. Stocarea de arme atomi
ce străine în Germania — arată 
N. A. Bulganin — nu întărește 
de loc nici securitatea Angliei, 
nici a Franței, nici a germanilor 
înșișț care, desigur, nu doresc un 
război atomic pe pămintul Ier.

N. A. Bulganin își exprimă re
gretul că in mesajul său de răs
puns Mac Millan a trecut sub tă
cere propunerea făcută de gu
vernul sovietic guvernelor puteri
lor occidentale de a condamna 
folosirea forței ca mijloc de re
zolvare a problemelor litigioase 
în Orientul Apropiat și Mijlociu. 
Guvernul sovietic, scrie N. A. 
Bulganin, consideră ca și pînă a- 
cum că asumarea de către marile 
puteri a unei asemenea obligații 
ar contribui la însănătoșirea și 
normalizarea întregii situații in 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

Totodată, referindu-se la afir
mația guvernului Marii Britanii 
că litigiul dintre Israel și țările 
arabe ar constitui principala sur
să de încordare în Orientul Apro
piat și Mijlociu, N. A. Bulganin 
îl întreabă pe Mac Millan • „Se 
poate oare considera că măsuri 
ca bombardarea orașelor și sate
lor egiptene, invadarea păminîu- 
lui Egiptului de către trupele is- 
raeliene, și faptul că aces'ea au 
tras în populația pașnică pot con
tribui la reglementarea litigiului 
arabo-israelian ?“ După părerea 
noastră, scrie N. A. Bulganin, lu
crurile sînt departe de a fi așa.

In atitudinea sa față de pro
blemele Orientului Apropiat și 
Mijlociu, Uniunea Sovietică este 
călăuzită de năzuința de a con
tribui la asigurarea în această 
regiune a unei păci trainice, fi
nind seama de interesele tuturor 
părților, respectîndu-se necondi
ționat suveranitatea și indepen
dența statelor din Orientul Apro
piat și Mijlociu.

Referindu-se în răspunsul său 
către Mac Millan la problema 
germană N. A. Bulganin arată 
că unificarea Germaniei este o 
chestiune care privește cele două 
state germane existente astăzi 
— Republica Democrată Germa
nă și Republica Federală Germa
nă — între care trebuie să se 
desfășoare tratative în această 
problemă.

In ce privește Uniunea Sovie
tică, Marea Britanie, Franța șl 
S.U.A. — scrie N. A. Bulganin — 
aceste patru puteri poartă, potri
vit unor acorduri internaționale, 
răspunderea pentru faptul ca 
Germania să nu mai constituie 
niciodată o amenințare pentru ve
cinii ei sau pentru menținerea 
păcii în întreaga lume.

Guvernul Marii Britanii, ca și 
guvernele Statelor Unite și Fran
ței, acționează de mulți ani con
trar acordurilor dintre cele patru 
puteri cu privire ia dezvoltarea 
postbelică a Germaniei. „Politica 
de reînviere a militarismului ger
man și de alianță militară cu 
forțele revanșarde din Germania 
occidentală, dusă astăzi de pu
terile occidentale, nu este oare 
vreo nouă variantă a 
muncheneze care a ccstat 
nioară atit de scump 
Europei, Inclusiv cel al 
Britanii ?“ — întreabă N. A. Bul
ganin.

In răspunsul său N. A. Bulga
nin vorbește pe larg despre dez
voltarea comerțu.ui ang.o-sovie- 
tic.

Numeroase firme engleze — 
scrie N. A. Bulganin — au ma
nifestat un mare interes pen
tru a obține comenzi sovie
tice. Ministerul Comerțului ai 
Marii Britanii, reîerindu-se la 
restricțiile in comerțul internațio
nal, în vigoare pentru țările 
N.A.T.O., a trecut insă în cate
goria mărfurilor al căror export 
in U.R.S.S. este inîerzls, multe 
tipuri de mașini, utilaje și nave, 
constituind produse obișnuite ale 
comerțului internațional. . Cos.ui 
acestor mașini, utilaje și nave — 
subliniază N. A. Bulganin — a 
constituit aproape jumătate din 
întregul volum ai comenzilor 
proiectate de partea sovietică.

Prin urmare — scrie N. A. 
Bulganin — tocmai partea engle
ză nu a creat condițiile necesare 
pentru îndeplinirea programului 
plasării de comenzi in valoare de 
un miliard de lire sterline, pro
gram propus de Uniunea Sovie
tică.

Guvernul sovietic ccnsideră — 
scrie N. A. Bulganin — că Întă
rirea legăturilor economice între 
U.R.S.S. și Marea Britanie pe 
baza egalității și avantajului re
ciproc ar puțea contribui la sta
bilirea unor relații mai strînse 
intre cele două țări.

Referindu-se la problema lărgi
rii legăturilor culturale, N. A. 
Bulganin constată că din păcate 
autoritățile engleze au renunțat 
în ultimele luni la o serie de mă
suri importante în domeniul 
schimburilor culturale dintre 
U.R.S.Ș. și Marea Britanie, asu
pra cărora se căzuse de acord 
anterior.

N. A. Bulganin propune ca în 
viitorul apropiat să se ducă tra
tative între reprezentanții Comi
tetului de Stat pentru legături 
culturale cu țări.e străine recent 
creat pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., și reprezentan
ții Consiliului Britanic, pentru a 
pregăti in comun un program de 
măsuri în domeniul schimburilor 
culturale și tehnico-științificc.

In cursul tratativelor — arată 
N. A. Bulganin — s-ar putea dis
cuta și problema emisiunilor 
B.B.C. pentru Uniunea Sovietică, 
avînd, desigur, în vedere faptul 
că emisiunile vor urmări îmbună
tățirea înțelegerii între popoarele 
englez și sovietic. Caracterul ten
dențios și uneori chiar ostil față 
de U.R.S.S. al emisiunilor B.B.C. 
stîrnește indignare radioascultă- 
torilor sovietici.

Guvernul sovietic — scrie în 
încheiere N. A. Bulganin — este 
desigur, conștient de greutățile 
ce stau în calea realizării unei 
înțelegeri atît în problemele in
ternaționale, cît și într-o serie de 
probleme privind direct relațiile 
anglo-sovietice. Sîntem Insă de 
părere că atunci cînd există bună
voință din ambele părți, aceste 
greutăți ar putea fi înlăturate 
treptat. După cum arată expe
riența, la aceasta pot contribui 
intr-o măsură însemnată legătu
rile personale dintre oamenii de 
stat din țările noastre.

politicii 
odi- 

popsare.e 
Marii

trol exploatate astăzi de compa
nii engleze.

Comentariile în sensul acesta 
au apărut mai ales după ce s-a 
anunțat că zilele acestea au avut 
loc întrevederi atît la Londra, în
tre ministrul de Externe Lloyd și 
ambasadorul american în Anglia, 
cît și la Washington, între am
basadorul Angliei în S.U.A. și 
secretarul de stat Dulles.

Tot în după-amiaza de 23 iulie 
au avut loc dezbateri în legătură 
cu această problemă și in Camera 
Lorzilor.

LONDRA 24 (Agerpres). In 
după-amiaza de 23 iulie, inainte 
de începerea dezbaterilor in Ca
mera Comunelor în problema de
zarmării, ministrul de Externe 
Lloyd a răspuns întrebărilor ce 
i-au fost adresate de numeroși 
deputați laburiști în legătură cu 
situația în regiunea teritoriului 
Oman. Lloyd a confirmat că Ma
rea Britanie a intervenit cu forțe 
militare în sprijinul sultanului 
din Maskat care, după cum se 
știe, a fost înscăunat și este men
ținut la putere cu sprijinul tru
pelor engleze — și împotriva că
ruia s-au răsculat acum triburile 
arabe din această regiune.

Unii deputați laburiști au pus 
o serie de întrebări cu privire la 
amestecul Statelor Unite, care 
caută să profite de situația dificilă i 
pentru Anglia creată prin extin
derea mișcării de eliberare națio
nală a triburilor arabe împotriva 
sultanului marionetă din regiu
nea Maskat. Ziarele britanice și 
unele agenții oci'dentale — cum 
ar fi agenția France Presse — 
scriu că la Londra circulă insis
tent părerea că marile societăți 
petrolifere americane, în special 
compania „Aramco" care operează 
in Orientul Mijlociu — urmăresc 
să se infiltreze pe teritoriile din 
regiunea ...Golfului Perșic, un.de 
sînt importante zăcăminte de pe- trupelor sultanului din Maskat,

★
BEIRUT 24 (Agerpres). După 

cum relatează presa libaneză, răs
coala triburilor din Oman a luat 
caracterul unei largi mișcări de 
eliberare națională împotriva do
minației colonialiste engleze.

Ziarul „As-Siasa“ anunță că An
glia a început să-și aducă în 
grabă trupele din Cipru și Kenya. 
Ziarul scrie că te Maskat și Oman 
a, izbucnit o adevărată ^revoluție 
a mișcării de eliberare arabe îm
potriva imperialismului britanic".

Răsculații controlează în între
gime teritoriul principatului Oman 
și capitala sa Nazva.

Ziarul „Telegraph" subliniază că, 
potrivit unor știri sosite din Bah
rein, răsculații au izolat aeroportul 
pe care englezii îl folosesc ca bază 
pentru aprovizionarea cu arme a

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 
P.A.P. transmite: La 23 iulie 
Ho Și Min, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, președintele 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și Hoang Van Hoan 
membru al Biroului Politic al C C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam care se află în Republica 
Populară Polonă s-au întîlnit cu 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit Po. 
lonez.

La întilnire au participat Wla- 
dislaw Gomulka prim secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Ștefan Jendry- 
chowski, Alexander Zawadski, Ro
man Zambrowski, Edward Ochab, 
Josef Cyrankiewicz, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P.

Întîlnirea, în timpul căreia au 
fost discutate probleme interested 
ambele partide frățești, a decurs 
într-o atmosferă de cordialitate și 
deplină înțelegere.

La 23 iulie cu prilejul vizitei în 
Republica Populară Polonă a pre
ședintelui R.D. Vietnam, Ho Și 
Min la Opera de Stat din Varșo
via a avut loc un concert de gală.

al IV
Congres al F. M. T. D.

(Urmare din pag. l-a) 
Federația Mondială a Tineretului 
Democrat, depunînd străduințe 
pentru realizarea cooperării, a făcut 
în repetate rînduri propuneri dife
ritelor organizații internaționale 
pentru a soluționa în comun pro
bleme ale tineretului și a cerut tu
turor organizațiilor de tineret să 
organizeze împreună, pe bază de 
egalitate, cel de al 6-lea Festival 
Mondial al Tineretului. Astăzi, 
peste 580 de organizații, de toate 
orientările, lucrează împreună pen
tru pregătirea acestei mari întîi- 
niri a păcii și prieteniei.

In dorința de a aduce o nouă 
contribuție cooperării, Federația 
Mondială a Tineretului Democrat 
a invitat la al 4-lea Congres al 
său, ca observatori, toate organiza
țiile naționale și internaționale. 
Făcînd aceasta, ea pleacă de la 
punctul de vedere potrivit căruia 
diversitatea de opinii nu trebuie 
să limiteze, ci, dimpotrivă, să ușu
reze întîlnirea și schimbul de pă
reri pentru găsirea unei căi care să 
faciliteze ajungerea la un acord. 
In acest fel, Congresul își propune

Opoziția laburistă critică poziția
guvernului englez în

LONDRA 24 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, în 
după-amiaza zilei de 23 iulie au 
avut loc în Camera Comunelor 
dezbateri în problema dezarmării.

Laburistul Arthur Henderson a 
criticat puterile occidentale pen
tru refuzul de a accepta propu
nerea sovietică cu privire la în
cetarea experimentării armei nu
cleare pe o perioadă de doi-trei 
ani.

Referindu-se la mesajul lui N. 
A. Bulganin adresat primului mi
nistru al Angliei, vorbitorul și-a 
exprimat regretul că acesta din 
urmă nu s-a exprimat mai pozitiv 
în scrisoarea sa de răspuns tri
misă lui N. A. Bulganin. Hen
derson a spus că primul minis
tru al Angliei ar fi trebuit să ac
cepte propunerea referitoare la 
reluarea discutării problemei cu 
privire la crearea unei zone demi
litarizate în Europa.

In încheiere Henderson s-a pro
nunțat în favoarea convocării unei 
noi conferințe a miniștrilor Afa
cerilor’ Externe și â unei noi „con
ferințe la un nivel înalt".

In cadrul dezbaterilor a vorbit

problema dezarmării 
apoi deputatul laburist Bevan 
care a criticat vehement poziția 
Marii Britanii în problema dezar
mării.

Bevan a anunțat că în cazul 
cînd guvernul nu va lua nici o 
inițiativă în cadrul conferinței 
pentru dezarmare în vederea în
cetării experiențelor nucleare și a 
dezarmării atomice, opoziția la
buristă va cere in Cameră un vot 
de neîncredere în guvern.

A luat cuvîntul în numele gu
vernului ministrul de Externe, 
Selwyn Lloyd care, după cum 
relatează corespondentul agenției 
United Press, a căutat să „apere 
guvernul de acuzațiile că duce o 
politică lipsită de sinceritate în 
cadrul tratativelor pentru dezar
mare, acuzații formulate de opo
ziția laburistă".

A vorbit și primul ministru 
Mac Millan care a ținut să dea 
asigurări că „noua orientare" a 
guvernului său în legătură cu 
așa-zisa „reorganizare" a siste
mului militar al Marii Britanii 
nu înseamnă că Anglia își va 
reduce într-o măsură însemnată 
efectivele militare.

BERLIN. Ziarul „Neues Deut
schland" a publicat la 24 iulie 
cuvîntarea radiodifuzată a lui 
Max Reimann, prim secretar al 
C.C. al P.C. din Germania. Rei
mann a subliniat însemnătatea 
deosebită a desfășurării de către 
comuniști a unei vaste munci de 
lămurire pentru unirea tuturor 
forțelor clasei muncitoare și în- 
frîngerea partidului iui Adenauer.

NEW YORK. La 24 iulie Sta
tele Unite au efectuat pe poligonul 
experimental din statul Nevada 
cea de-a 9-a explozie nucleară.

HELMSTEDT. Agențiile de 
presă anunță că autoritățile vest- 
germane au oprit la punctul de 
frontieră Helmstedt un tren care 
transporta tineri delegați din di
ferite regiuni ale Republicii Fe
derale Germane spre Festivalul 
de la Moscova. Delegaților li s-a 
comunicat că nu li se permite să 
ia parte la Festival și că trebuie 
să se întoarcă acasă. Tinerii vest- 
germani au protestat împotriva 
acestei noi măsuri abuzive prin 
care autoritățile din Republica 
Federală Germană încearcă să 
împiedice participarea delegaților 
vestgermani la cel de-al șaselea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților.

MOSCOVA. La 24 iulie N. S. 
Hrușciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S. l-a primit pe dl. G. P. 
Malalaseker, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Cey-

Ionului în U.R.S.S. Ia cererea 
acestuia.

să fie totodată un „forum internai 
țional" în care să se dezbată pro
blemele tineretului din timpul nos« 
tru, la care să poată participa re
prezentanții tuturor organizațiilor 
de tineret, indiferent de orientarea 
și convingerile lor, exprimînd li
ber părerile, adueîndu-și propria 
lor contribuție. Cele mai diferite 
organizații se vor putea întîlni, vor 
putea să disci^® cu organizațiile 
din cadrul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat și cu alte 
organizații, să încheie acorduri de 
schimburi și inițiative comune, 
pentru a face să crească încrede-^ 
rea reciprocă și cooperarea inter
națională, prietenia cu întregul ti
neret și pacea în lumea întreagă.

In toate țările, din Europa -’’ă 
în Asia, în Africa, în cele doua 
Americi, organizațiile afiliate Fe
derației Mondiale a Tineretului 
Democrat, se pregătesc pentru cel 
de-al 4-lea Congres. Orientările lor 
și interesele lor sînt adesea dife* 
rite, dar o aceeași dorință îi însu
flețește pe toți: să slujească și 
mai bine tineretul, să muncească 
pentru a face să propășească coo
perarea și înțelegerea internațio
nală, pentru construirea unei lumi 
eliberate de teama de război, în 
care să domnească pacea și su
veranitatea pentru toate popoarele. 
Acesta va fi sensul lucrărilor Con
gresului nostru.

GRAVE CIOCNIRI I Nehru condamnă
iN ALGERIA

ALGER 24 (Agerpres). Agen
țiile americane de presă anunță că 
la 23 iulie a avut loc în regiunea 
Batna, în sudul orașului Constan
tine, una din cele mai violente 
ciocniri înregistrate în ultimele 
luni între trupele colonialiste fran
ceze și patrioții algerieni, 
cursul luptelor care au avut 
trupele franceze au ucis 80 de 
gerieni. Pierderile francezilor 
au fost comunicate.

Referindu-se la măsurile de 
presiune adoptate în cursul ulti
melor săptămîni de autoritățile 
franceze clin Algeria, corespon
dentul agenției United Press amin
tește că zilele acestea s-a judecat 
la Alger procesul intentat unui 
grup de 32 de persoane, printre 
care numeroși europeni, acuza(i de 
a fi ascuns pe algerienii urmăriți 
de poliția franceză. Sentințele ur
mează să fie pref unțate zilele a- 
cestea.

în 
loc 
al- 
nu

re-

experiențele nucleare
DELHI 24 (Agerpres).— TASS 

transmite : Luînd cuvîntul în Ca
mera Populară a Indiei, primul 
ministru Nehru a condamnat cu 
hotărîre „războiul rece**

Vorbind despre politica externă 
a Indiei, Nehru a spus că India 
caută săi promoveze o politică ex
ternă de pace.

Referindu-se la situația din 0- 
rientul Apropiat, Nehru a arătat 
că situația în această regiune con
tinuă să fie încordată. El a con
damnat energic politica alianțelor 
militare și îndeosebi pactul de la 
Bagdad.

Nehru a condamnat cu hotărîre 
experiențele nucleare. El și-a ex
primat speranța că puterile vor 
ajunge la un acord în problema 
interzicerii războiului nuclear și a 
încetării experimentării armei nu
cleare.
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șl concurența companiilor petrolifere britanice șl americane din 
regiune.44

...„Ar putea da impresia"... Cită nevinovăție! Cită naivitate și 
angelică candoare! Este de-a dreptul emoționant. Ca și cum nu 
monopolurile petrolifere americane au fost acelea care au smuls 
Angliei pozițiile dominante pe timpurile petrolifere din Iran și 
Irak, ca și cum nu „A.R.A.M.C.O." a fost aceea care i-a luat 
Angliei de sub nas petrolul din Arabia Saudită și care caută 
s-o scoată din Kuweit, Bahrein și alte zone bogate in petrol. In 
Peninsula Arabică este desigur suficient nisip pentru ca „Ti
mes" să-șî bage ca struțul capul pînă la umeri, dar asta încă 
nu înseamnă că opinia publică nu-i vede penele.

Discuțiile furtunoase care au avut loc în Camera Comunelor 
demonstrează că opinia publică britanică, și nu numai cea bri
tanică, a înțeles esența lucrurilor, tot așa cum a înțeles-o și 
clnd Anglia a atacat recent Egiptul. A înțeles că se reeditează 
o veche și rușinoasă pagină din istoria colonialismului.

EUGEN VLADIMIR

40 de mii de porumbei 
se vor înălța în momentul 
deschiderii Festivalului.

In fotografie : Școlarii 
din Riga hrănesc porum
bei pe care îi cresc în ve
derea festivităților celui 
de-al VI-lea Festival Mon
dial.

Știrile sosite în ultimele zile din Orientul Apropiat arată că 
Peninsula Arabică a devenit din nou teatrul unor evenimente 
sîngeroase. Încă nu s-a risipit praful și fumul ridicat de explo
ziile bombelor engleze aruncate asupra populației pașnice din 
Yemen, clnd, marți, în Camera Comunelor, Ministrul de Externe 
ai Angliei, Selwyn Lloyd, a anunțat că unități ale aviației brita
nice „au intrat in acțiune" împotriva unora din pozițiile deți
nute de triburile răsculate din principatul Oman.

De astădată este vorba de reluarea unor evenimente care au 
început în 1955 in'jurul oazei Buraimi. După cum se știe, în oc
tombrie 1955 trupele sultanilor din Maskat și Abu Dhabi, înar
mate cu armament englez și comandate de ofițeri britanici, au 
ocupat oaza Buraimi aflată pe teritoriul Arabiei Saudite. Mo
tivul acestei acțiuni era evident: sub nisipurile din jurul oazei 

descoperiseră importante zăcăminte de petrol pe care voia 
pună mina societatea britanică „Irak Petroleum Company", 
presupunea că există zăcăminte bogate și ceva mai la sud, 
principatul Oman. Aici, însă, încercările engleze s-au lovit 
opoziția conducătorului acestui principat, imamul Haleb ben

Aii, aflat sub influența monopolurilor petrolifere americane, res
pectiv al societății „A.R.A.M.C.O.", care exploatează petrolul 
Arabiei Saudite. Ar.glia a folosit și de astădată pe sultanul din 
Maskat, care și-a îndreptat la sfirșitul aceluiași an trupele îm
potriva Omanului. Imanul Haleb a fost izgonit și cu aceasta a 
luat sfirșit o primă etapă a conflictului. Monopolurile ameri
cane caută să folosească acum în interesul lor lupta triburilor 
arabe împotriva Angliei. Evenimentele actuale nu sînt deci de- 
cit continuarea aceluiași conflict, adică a luptei monopolurilor 
engleze și americane pentru petrolul arab.

Lucrul este atit de evident, incit nici măcar unele din ziarele 
engleze nu sînt in stare să-t ascundă. Ziarul „Sunday Express" 
scria, de pildă, zilele trecute că : „este greu să ne sustragem 
bănuielii că magnații americani ai petrolului 11 sprijină pe re
gele Saud al Atabiei Saudite in încercarea de a alunga Marea 
Britanie din Oman".

Asemenea dezvăluiri nu sîht însă pe placul unor cercuri colo
nialiste din Marea Britanie care caută să ascundă adevărata 
cauză a conflictului. De pe aceste poziții ziarul londonez „Ti
mes", pronunțindu-se fără rezerve pentru intervenția engleză in 
Oman, își pune un deget in față și ascunzîndu-se după el, de
clară că „adevărata primejdie constă in faptul că ostilitățile din 
Oman ar putea da impresia unor divergențe anglo-americane 
dată fiind înțelegerea existentă intre America și Arabia Saudită

Elîxiruri mincinoase
Dr. Bunnemann, șeful serviciu

lui Sănătății Publice din Saxonia 
Inferioară s-a arătat foarte îngri
jorat de larga răspî-ndirș a cre
dinței în magie.

Ceea ce spune dr. Bunnemann 
este în adevăr îngrijorător. Fap
tele citat? de el sînt cutremură
toare mai ales că ele se petrec 
într-o țară înaintată. într-o tară 
ce aspiră la conducerea lumii și 
la „civilizarea" țărilor înapoiate. 
Intr-adevăr faptele sînt îngrozi
toare și îngrijorătoare, nu price
pem însă mirarea domnului doc
tor. De ce se miră oare de răs- 
pîndirea magiei ? Oare nu în Ger
mania a existat un șef de stat, 
pre numele său Adolf Hitler, care 
acționa în funcție de astre și de 
magicienii săi ? Nu șarlatanul 
.de la Berchetesgaden a înșelat

poporul german pretinzînd că are 
un elixir grozav cu ajutorul că
ruia îl va duce pe culmile glo
riei și ale bogăției ?

In cele din urmă s-a dovedit 
că acest „elixir" era de fapt o 
otravă cumplită care a ucis mili
oane de oameni.

Nu pricepem de ce se miră sus- 
pomenitul doctor de succesul pe 
care-1 au șarlatanii și vracii. Sub 
ochii săi și ai noștri au reînviat 
din cenușă magii, astrologii și 
șarlatanii politici cărora le-a su
flat în gură marele șarlatan 
Hitler. Din nou se vorbește de 
un elixir făcător de minuni, un 
elixir în stare să rezolve toate 
problemele ce se pun în fața re
publicii federale, bașca gîndurile 
revanșarde și aventuriste de ex
pansiune. Pe sticla cu otravă

s-au lipit noi etichete: „politica 
de forță", „reînarmarea Germa
niei", „piața comună" ș.a.m.d. 
Efectele elixirului prezentat de 
cancelarul Adenauer, de Strauss, 
de Speidel și de alți asemenea 
vraci au față de elixirurile șar
latanilor ce l-au înspăimîntat pe 
dr. Bunnemann, efectul bombei 
H față de pușcociul de soc.

E trist și îngrijorător că exik- 
tă șarlatani care atentează la să
nătatea oamenilor. E trist că sta
tul federal nu ia măsuri eficace 
împotriva lor. Dar lucrurile se 
explică. Neguțătorii de false eli- 
xiruri din fruntea Germaniei oc
cidentale n-au nici un interes să-i 
stîrpească pe mărunții vraci 
care-1 sperie pe dr. Bunnemann.
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MOSCOVA. — Grupul de 26 tu
riști americani condus de prof. Je
rome Davies, care se află în 
U.R.S.S., s-au adresat lui N. S. 
Hrușciov prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., rugindu-i să-i primească 
pentru o convorbire. La 24 iulie 
N. S. Hrușciov a primit pe tu
riștii americani.

In cursul convorbirii prietenești 
și sincere, N. S. Hrușciov a răs
puns la numeroase întrebări care 
au interesat pe turiștii americani.

MOSCOVA. Printr-un decret 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Direcția Generală 
pentru problemele legăturilor e- 
conomice cu țările de democrație 
populară a fost transformată în 
Comitetul de stat pentru legătu
rile economice externe pe lîngă 
Consiliul de Miniștri.

NEW YORK. Știrile sosite din 
Cuba arată că în munții Sierra 
Maestra continuă acțiunile detașa
mentelor de partizani împotriva 
forțelor dictatorului Batista. Gu
vernul a trimis noi trupe de în
tărire. In întreaga țară au loc acte 
de diversiune și sabotaj la centrale' 
electrice și telefonice, se trag 
focuri asupra unor clădiri guver
namentale din Havana, se produc 
explozii de bombe.

Un vot împotriva 
intereselor poporului 

francez
PARIS 24 (Agerpres). — Timp 

de trei zile în Consiliul Republi
cii a fost examinată problema ra
tificării acordurilor cu privire la 
Euratom și „Piața comună". O 
parte a vorbitorilor a atras aten
ția asupra urmărilor grave ale 
creării acestor organizații.

Membrii guvernului și senato
rii care sprijină partidele parti
cipante la guvern au încercat să 
dovedească în fel și chip necesi
tatea ratificării tratatelor cu pri
vire la Euratom și „Piața co
mună". La ultima ședință Mau
rice Faure, secretar de stat pen
tru. afacerile externe, Christian 
Pineau, ministrul Afacerilor Ex
terne, Bourges-Maunoury,. Preșe
dintele Consiliului de Miniștri, și 
alții s-au pronunțat în sprijinul 
acordurilor. Senatorii comuniști 
Jean Primet și Yvonne Dumont 
au subliniat primejdia „Pieței co
mune" și a Euratomului.

După închiderea dezbaterilor 
care au durat toată noaptea de 
23 iulie a avut loc votul. Pentru 
ratificarea acordurilor cu privire 
Ia Euratom și la „Piața comună" 
s-au pronunțat 222 de senatori 
contra 70.

1.500 ni.: 3: 38,1 — 
nou record al lumii

Cu cîteva săptămîni în urmă 
maghiarul Rozsavolgi a fost „de
posedat" de titlul său de către 
cehoslovacul STANISLAV JUNG
WIRTH. Drumul spre 3: 30,0 a 
fost astfel deschis. Va reuși exce
lentul atlet cehoslovac ca la Jocu
rile sportive de la Moscova să-și 
mențină titlul, sau atletismul va 
înregistra un nou record mondial? 
Aceasta depinde șl de campionul , 
olimpic Ronald Delaney, de ta- j 
lentații atieți Salsola, Salonen, ( 
Vuorisala, Klaus, Richtzenheim, ( 
cu care Jungwirth se va întîlni la 
Moscova. In orice caz va fi o ( 
cursă de neuitat pe care o aștep- ( 
tăm cu emoție. 1

La Jocurile sportive internaționale 
prietenești de la Moscova

zilele de 22 și 23 iulie în 
Capitala Uniunii Sovietice a avut 
loc tragerea la sorți pentru stabi
lirea grupelor turneelor de bas
chet, volei și polo pe apă din ca
drul celei de-a IlI-a ediții a Jocu
rilor sportive internaționale priete
nești.

Echipele înscrise la turneul mas
culin de baschet au fost împărțite 
în trei grupe după cum urmează : 
grupa A : Anglia, R.P. Bulgaria, 
Belgia, Egipt, Tunis, R. Cehoslo
vacă ; Grupa B: Franța, Siria, R. 
P. Romină, R.P. Ungară, R.P. Al
bania, Elveția ; Grupa C : Franța 
(selecționata orașului Cannes), 
R.P.D. Coreeană, Finlanda, Brazi
lia, R.P. Chineză, U.R.S.S., Liban. 
Cele 11 echipe înscrise la turneul 
feminin de baschet își vor desfă
șura turneul preliminar împărțite 
tot în trei grupe : Grupa A : R.D. 
Germană, Franța, U.RS.S. ; Gru
pa B : Belgia, R.P. Chineză, R.P- 
Polonă, R.P. Bulgaria ; Grupa Cî

R. Cehoslovacă, R.P.D. Coreeana, 
Finlanda, R.P. Romină.

Jocurile din cadrul competiției 
de baschet se vor desfășura după 
sistemul turneu. Echipele clasate 
pe primele două locuri în fiecare 
grupă vor participa la un turneu 
final pentru locurile 1—6 în timp 
ce restul echipelor își vor disputa 
locurile următoare.

Turneul de baschet va începe 
la 30 iulie. In prima etapă echipa 
masculină a R.P. Romîne va juca 
cu R.P. Ungară, in timp ce echi
pa feminină a țării noastre va în- 
tilni selecționata R. Cehoslovace.

La turneul masculin de volei 
s-au înscris 15 echipe care au fost 
împărțite in 3 grupe : Grupa A: 
R.P. Romină, R.P.D. Coreeană, 
Franța, Finlanda, Belgia ; Grupa 
B: Austria, R.P. Bulgaria, U.R.S.S., 
R.P. Chineză, Egipt ; Grupa C : 
Italia, R.P. Mongolă, R.P. Polonă, 
R. Cehoslovacă. R.P.D. Coreeană. 
Tragerea la sorți a echipelor fe
minine urmează să aibă loc ulte
rior.

C.C. A. s-a calificat fără joc pentru optimile 
Cupei Campionilor Europeni“

Comitetul Uniunii Europene 
de Fotbal (U.E.F.A.) întrunit la 
23 iulie la Paris a tras la sorți 
meciurile turului preliminar al 
celei de-a IlI-a ediții a „Cupei 
Campionilor Europeni" la fotbal. 
La actuala ediție participă 24 de 
echipe de club, ciștigătoarete 
campionatelor din țările respec
tive. Dintre acestea 16 formații 
vor susține meciuri preliminare 
pentru a se califica in opiimile 
de finală. Campioana R.P. Romi
ne, C.C.A. București, in urma tra
gerii Ia sorți s-a calificat fără 
joc pentru etapa optimilor îm
preună cu, alte 7 echipe : Real 
Madrid, deținătoarea cupei, Norr- 
koping (Suedia), Antwerp (Bel
gia), Ajax Amsterdam (Olanda), 
Young Boys Berna (Elveția), Ba-

Turneul echipei de box 
„Traktor“ în tara noastră

■ Valoroasa echipă de box 
„Traktor" din R.D. Germană își 
va începe turneul în țara noastră 
sîmbătă 27 iulie la Ploeștî unde 
va susține un interesant meci în 
compania echipei campioane a 
țării noastre, Voința.

Campionatul republican de parașutism sportiv
La 23 iulie au început întrece

rile din cadrul campionatului re
publican de parașutism sportiv.

Proba de 600 m. cu aterizare la 
punct fix desfășurată în prima zi 
a fost cîștigată de parașutista spor
tivă Elena Suciu, tehniciană la 
fabrica de conserve „Grivița" din 
Capitală. Ea a reușit să obțină 
din două lațisări, media de 7,50 
m. depărtare de punctul fix, per
formanță care reprezintă un nou 
record feminin de parașutism la 
această probă. La bărbați, cel mai 
bun rezultat 8,70 m. distanță de 
punctul fixat a fost obținut de 
Constantin Bălănescu (lași).

Miercuri, concurența și-au dis-

putaț proba de lansare în grup 
de la 1000 m. cu aterizare la punct 
fix realizînd performanțe remar
cabile. Pe locul întîi s-a clasat 
grupul alcătuit din parașutiștii 
Octav Popescu, Valentin Țurcanu 
și Ion Roșu, care cu rezultatul de 
11,06 m. de punctul fixat au î» 
trecut cu peste 7 metri vechiul 
record republican. La această pro
bă parașutistul Teodor Tănăsescu 
a realizat media de 1,62 m. depăr
tare de punctul fix, performanță 
superioară cu 26,95 m. recordului 
mondial al probei deținut de iu
goslavul Danilo Damianovic.

In continuarea campionatului se 
vor desfășura probele de lansare 
combinată de la 1500 m., lansare 
de la 2000 m. cu cădere liberă 
30 secunde.

russia Dortmund (R.F. Germană) 
și Dukla Praga (R. Cehoslovacă).

In turul preliminar se vor dis
puta următoarele întilniri: Sham
rock Rovers (irlanda de Sud) — 
Manchester United (Anglia) ; 
F.C. Sevilla (Spania) — Benfica 
(Portugalia) ; Aarhus (Danemar
ca) — F.C. Glenavon (Irlanda 
de Nord) ; Glaskow Rangers 
(Scoția) — A. S. St. Etienne 
(Franța) ; Steaua Roșie Belgrad 
(R.P.F. Iugoslavia) — Stade Uu- 
delange (Luxemburg) ; F.C. Mi
lan (Italia)— Rapid Viena (Aus
tria) ; Gwardia Varșovia (R. P. 
Polonă) — Wismut Karl Marx- 
stadt (R.D. Germană) ; Ț.D.N.A. 
Sofia (R.P. Bulgaria) — Vasas 
Budapesta (R.P. Ungară).

Aceste meciuri se vor disputa 
tur și retur pînă la 30 septembrie 
1957.

st.

Campionatul mondial 
studențesc de șah

© Campionaful ______
dențesc de șah a continuat 
Reykjavyk cu desfășurarea par
tidelor din rundele a 9-a și a 
10-a. Intilnind în runda a 9-a 
echipa Islandei selecționata R.P. 
Romîne conduce cu l’/a—Va. două 
partide fiind întrerupte. în run- 

-da a 10-a șahiștii roinîni au în
tîlnit echipa S.U.A. Scorul este de 
2—1 în favoarea jucătorilor a- 
mericani, o partidă fiind între
ruptă.

mondial stu-
Ia
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