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Proletari din toate țările, uniți-văl

IZBÎNZILE
SIDERURGIȘTILOR
In întîmpinarea zilei de 23 Au

gust siderurgicii hunedoreni 
desfășoară larg întrecerea socia
listă pentru sporirea continuă a 
producției de metal. Această în
trecere pornită la începutul 
anului a dus la obținerea 
celor mai înalți indici de uti
lizare din istoria furnalelor 
hunedorene. In perioada 1 Ianua
rie — 6 august furnaliștii din 
secția 1 au dat paîrlei, peste sar
cina de plan, 7.889 tone fontă de 
bună calitate.

Și în sectorul oțelărie s-au ob
ținut succese importante. Aplicînd 
inițiativa prim maistrului oțelar 
Gogu Josan, de elaborare a șar
jelor rapide, oțelarii au topit de 
la începutul anului și pînă acum 
736 șarje rapide, dînd peste plan 
4.200 tone oțel Martin și 1.936 
tone oțel electric. Schimbul tine
retului de la oțelăria Martin, 
condus de prim maistrul Tiberiu 
Sircă, întrecînd cu mult celelalte 
schimburi, a elaborat anul aces
ta 291 șarje rapide, dînd 2.342 
tene oțel peste plan.

In primele 7 luni din anul a- 
cesta, în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului 1950, 
siderurgiștii de la Hunedoara au 
produs cu 196 la sută mai multă 
fontă și cu 119,8 la sută mai 
mult oțel electric. Este important 
faptul că la oțelăria Martin și la 
laminoare, cu aceleași agregate, 
dar modernizate, s-a produs cu 
61 la sută mai mult oțel Martin 
și cu 100 la sută mai multe la
minate.

Realizări deosebite au obținut 
și furnaliștii de la uzinele „Vic
toria44 ; ei au dat în perioada 1 
ianuarie — 6 august, peste sar
cina de plan, 4.204 tone fontă, 
au sporit productivitatea muncii 
cu 12 la sută și au realizat eco- 
nomii in valoare de aproape 
1.000.000 lei.

28 de brigăzi de mineri de la exploatarea minieră Petrila lu
crează în contul anului 1961.

In fotografie: Tinărul miner fruntaș Gheorghe Nistoreanu.

A intrat parțial în funcțiune 
noua filatura din Sf. Gheorghe

In cinstea zilei de 23 August și
celei de-a 40-a aniversări aa

Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie a intrat parțial în funcțiu
ne la fabrica „Gheorghe Dozșa" 
din Sf. Gheorghe una dintre cele 
mai moderne filaturi din țară.

La noua filatură, planificată să 
intre în funcțiune la 30 decem
brie, a început rodajul mașinilor, 
iar o parte din flaiere, carde și 
laminoare au început să lucreze 
din plin.

Proiectele noii instalații au fost 
realizate de proiectanți din

iar lucrările de construcții și in
stalații de către trustul 5 construc
ții și întreprinderile 18 și 21 in
stalații. Prin intrarea totală in 
funcțiune a noii filaturi capacita
tea de producție a întreprinderii 
„Gheorghe Dozsa" din Sf. Gheor
ghe se ca mări aproape de trei 
ori.
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De Ia batoza
la baza

CRAIOVA. (De la coresponden. 
tul nostru).

Pe ariile de treier din regiunea 
Craiova se mai găsesc încă multe 
stoguri de grîu. In măselele lor 
metalice, batozele mestecă zorite 
alte și alte mii de snopi. Sacii pri
mesc fără încetare sămînța mare 
și sănătoasă.

De-acum oamenii nu se mai 
miră. Nu mai au de ce. Tot grîul 
e la fel de plin și de bogat. Doar 
acasă, pe prispele lipite cu pămînt 
galben, stau și chibzuiesc în fapt 
de seară.

Primul lor drum nu e spre 
moară, cum ai putea bănui, ci spre 
baza de recepție. Aici țăranii mun
citori vin să predea grîul contrac
tat, să încaseze și ultimele sume 
de bani. Majoritatea aduc multe 
alte sule de kg. de grîu peste în-

de recepție
voiala făcută cu statul. Dacă ham
barele li-s’pline, oare nu au drep
tul să-și mai cumpere un 
căruță, sau să-și zidească 
meră în plus ? Cum nul

Și care sînt rezultatele? 
întreprinderea regională

achiziții și contractări (I.R.Ă.C.) a 
strîns 4.418 tone de grîu, iar co
operația 19.621 tone grîu.

De asemenea pînă la ora ac
tuală I.R.A.C. a plătit avansuri 
pentru 2.500 tone de porumb, iar 
cooperativele sătești pentru 20.040 
tone.

Țărani muncitori vîrstnici și ti
neri ca : Ion Caragea, Ion Pasă, 
Marin Duță, Petre Ciobanu, Flo- 
rea Dinu, Ștefan Miticoiu din co
muna Poiana Mare, raionul Ca
lafat, și-au predat cerealele con
tractate printre primii.

cal, o 
o ca-

pentru

O întrecere disputata
PLOEȘTI. — (de la corespon

dentul nostru).
„Pînă la 22 august vom da 

peste plan 1200 tone ciment și 
500 tone klinker. Vom realiza 
economii în valoare de 1.600.000 
lei44. Acesta a fost angajamentul 
pe. care și l-a luat colectivul fa
bricii de ciment „Ilie Pintilie*4. 
din Fieni în cinstea zilei eliberă
rii.

De atunci au trecut trei luni 
de zile. La comitetul de partid 
al fabricii de ciment Fieni se 
adunaseră toate vîrfurile de con
ducere ale fabricii pentru a face 
un prim bilanț al realizărilor. 
Rezultatele sînt îmbucurătoare. 
Colectivul fabricii de ciment „Ilie 
Pintilie4* din Fieni raportează 
încă de pe acum partidului înde
plinirea și depășirea angajamen
telor luate. In acest timp, ei aii 
dat nu 1200 tone, ci 4000 tone 
ciment peste plan, nu 500 tone, 
ci 2000 tone klinker. Cît privește 
economiile au realizat pînă acum 
1.537.000 lei. Productivitatea 
muncii a crescut și ea cu 7 la 
sută în loc de 5 la sută cît pre-

vedea angajamentul. Tot cu 7 la 
sută a fost redus și prețul de 
cost.

Socotind realizările obținute de 
la începutul anului 
reiese că colectivul 
meniul Păcii44 a dat 
12.200 tone ciment 
Aceste realizări au 
datorită muncii pline de abnega
ție pe care o desfășoară fiecare 
muncitor de aici. Printre frunta
șii întrecerii s-au situat brigăzile 
de tineret pe care le conduc ute- 
miștii Avram Dogărel, morar la 
morile de ciment, Ion Dincă de 
la atelierul mecanic sau Petre 
Aurelian de la escavator. La fel 
de bine au muncit și cei de la 
transporturi conduși de tinărul 
inginer Dumitru Bogociu care au 
cîștigat, pentru a doua oară con
secutiv, steagul de fruntaș în 
întrecerea pe fabrică.

Pînă la 23 August mai sînt cî- 
tev^ zile. întrecerea la 
„Cimentul Păcii44 nu a luat sfîr- 
șit. Muncitorii de la Fieni vor în
scrie noi rezultate în cinstea săr
bătorii eliberării patriei.

pînă acum, 
fabricii „Ci- 
patriei peste 
peste pian, 
fost posibile

fabrica

Ce va cuprinde
RAPORTUL?!
La club, în odăița mică a ope

ratorului cinematografic, tov. Mu
reș Ion stă aplecat asupra unei 
hîrlii pe care încă n-a apucat să 
aștearnă nici un rînd și se gîn- 
dește. Peste cîteva zile va raporta 
biroului raional U.T.M. despre 
munca organizației lor. A fost în
științat destul de lapidar: organi
zația U.T.M. de la U.I.L. Stilpeni 
va raporta despre felul în care a 
antrenat tineretul în producție și 
despre viața internă de organiza
ți?. Tocmai aceste două teme 
vaste l-au pus pe gînduri. Despre 
ce să vorbească? Și mai ales cum? 
E de mai bine de un an secreta
rul organizației, dar n-a mai făcut 
o asemenea treabă. Una este să 
vorbești în fața utemiștilor și cu 
iotul alta să te prezinți în fața 
membrilor biroului raional. Dacă 
nu se va pricepe să-și exprime 
limpede gîndurile, să arate cît mai 
clar întreaga muncă a celor peste 
80 de utemiști? Și apoi cum să 
alegi din noianul de frămîntări și 
căutări, de griji mari și mici, de 
victorii și căderi, ce e mai însem
nat și interesant pentru biroul ra
ional ? Pentru că ori cum, despre 
tot. nu va putea vorbi.

Și în minte începu să selecțio
neze întîmplări, fapte, cifre.

...Acum cîtva timp, lui Olaru 
Viorica i s-a desfăcut contractul 
de muncă. Cine n-o cunoștea pe 
Viorica ? O svirlugă de fată, veș
nic pusă pe rîs și pe șotii, care 
nu asculta de nimeni. Venea la 
lucru de dimineață și peste o oră 
n-o. mai vedeai. Adică dacă ai fi 
căutat-o bine ai fi găsit-o în vreun 
colț hîrjonindu-se cu un băiat, ori 
la gară să vadă cum vin trenurile, 
ori pur și simplu plimbînclurse 
prin sat. A trecut prin mtllte sec
ții, s-a stat de voroă cu ea, a fă
cut promisiuni pe care bineînțe
les le-a uitat după cîteva ceasuri. 
Apoi nimeni n-a mai vrut să-și 
bată capul cu Viorica. I _s-a des
făcut contractul de muncă și gata. 
Așa a ajuns plîngînd la yțj.T.M., 
împreună cu maică-sa. l^u era 
utemistă, dar primul drum aci l-a 
făcut. Și ține-țe pe plîns și pe pro
misiuni. Maică-sa .îi dădea zor că 
fata n-are decît 17 ani și n^ e

drept să se poarte direcțiunea atît 
de aspru cu ea. Fata promitea 
printre lacrimi că va fi cuminte. 
Cert este că a fost luată pe răs
punderea U.T.M.-ului și a fost re
angajată. Ce a urmat ? Cu ajuto
rul utemiștilor din secția ei, Vio
rica a ajuns o lucrătoare bună și 
disciplinată. De curînd a cerut să 
fie primită în U.T.M.

La ce capitol al raportului va 
trebui să vorbească despre Vio
rica? Poate că nici nu-i va po
meni numele. Parcă puțini 
tinerii care au devenit mai disci
plinați, mai stăpîni pe meserie, 
fruntași în producție datorită preo
cupării organizației ?

La U.I.L. s-a deschis un curs 
de calificare care este frecventat 
în mare majoritate de tineri. Tine
rii învață să cunoască mașinile 
complicate, lemnul pe care-l pre
lucrează, fabrica, deprind tainele 
meseriei de la cei vîrstnici, con
duc cu răspundere diferite sectoa
re de muncă. Acum s-a înființat 
un post utemist de control, care 
va mai găsi încă destui „clienți** 
printre tineri, pentru că n-au dis
părut definitiv indisciplinații, cei 
ce absentează nemotivat, ori dau 
lucru de mîntuială. Dar faptul că 
tot mai mulți tineri observă lip
surile în producție, îi critică pe 
cei vinovați, dovedește că lucru
rile au intrat pe un făgaș bun.

...O zi obișnuită din săptămînă. 
Miercuri. Pînă departe în sat, se 
aud acordurile line ale unui tango. 
Dacă te apropii de clubul frumos 
luminat ai să zărești perechi, pe
rechi, alune.cînd pe parchet. E 
ziua tineretului. In fiecare săptă
mînă, miercurea, tineretul se dis
trează. O conferință interesantă, 
cîteva jocuri de societate, dans, 
un film și din nou dans. Aceasta 
se întîmplă miercurea. Dar la club 
luminile nu se sting în nici o 
seară. In sala de muzică membrii 
orchestrei își reînnoiesc repertoriul; 
sus, în liniștea sălii de lectură, ti
nerii

sînt

C R O N I C A
Fes ti va l ul ui

Succesele reprezentanților artei noastre 
la Moscova

Rezultatele concursurilor artistice internaționale ale Festivalului
MOSCOVA 8 (de la trimișii speciali Agerpres) :
Joi dimineața în sala Coloanelor a Casei Sindicate

lor, în Sala mare a Conservatorului și în Sala de con
certe Ceaikovski a avut loc închiderea festivă a con
cursurilor artistice internaționale ale Festivalului și 
decernarea medaliilor de laureat al Festivalului și a 
diplomelor.

Rezultatele concursurilor artistice constituie o fru
moasă consacrare internațională a artei romînești. 
Romînia se numără printre țările care au obținut cele 
mai multe insigne de aur și argint, la multe con
cursuri toți artiștii romîni fiind premiați. La Con
cursul de creație muzicală au obținut premiul I și 
medalii de aur Radu Paladi și Ileana Marinescu. 
Radu Paladi pentru lucrarea „Dar de nuntă44 la ge
nul cantate și oratorii, iar Ileana Marinescu pentru 
„Zboară cîntec“ (text de Nina Cassian) Ia genul cîn- 
tece, romanțe, coruri.

Premiul II și medalie de argint a primit Tiberin 
Olah pentru „Cantata44.

Premiul III și medalii de bronz au primit Dumitru 
Capoianu — pentru lucrarea simfonică „Divertisment 
pentru instrumente de coardă și două clarinete44, 
Radu Paladi — pentru lucrarea de muzică de cameră 
„Cvartet în do minor44 și Vasile Timiș pentru „Cîntec 
despre Zoia“ pe text de E. Dragoș.

La concursul de dansuri populare au obținut pre
miul I și medalii de aur Ansamblul de dans al 
U.T.M., condus de Aurelia Săucescu, cuplul: Iosif 
Bereczki și Ion Cîmpeanu, Ansamblul de dans „Car- 
pați“ condus de Spînu Iulian, Ansamblul de dans 
„Doina“ condus de Vladimir Vedea.

La concursul de balet clasic au primit Premiul I 
și medalie de aur Gabriel Popescu, premiul II și me
dalii de argint Alexa Dumitrache, Makcsai Eva, Va
lentina Massini, Larisa Șerban, premiul III și me
dalie de bronz Eugen Mărcui și diplome Gh. Ilis, Ion 
Ilis și Constantin Niță.

La concursul de pian Alexandrina Zorleanu a ob
ținut premiul III și medalie de bronz.

La concursul de instrumente de suflat concurenții 
romîni au obținut următoarele premii :

Flaut: Ion Năstase — premiul II, oboi : Guți Edi 
— premiul III, clarinet : Elisabeta Gregorian di
plomă, corn : Paul Staicu — premiul II.

La instrumente de coarde Daniel Podlovschi și Va
rujan Cozighian au obținut premiul II și medalie de 
argint la vioară.

La instrumente populare concurenții romîni: Da
mian Luca, Ion Lăceanu și Pop Stănescu, precum și 
ansamblul „Doina“ condus de Ionel Budișteanu au 
obținut premii I și medalii de aur, iar N. Albuleseu. 
premiul II.

La cîntec popular, concurenții romîni Ion Cristo- 
reanu și Angela Moldovan au primit premii I si me
dalii de aur.

La concursul de canto clasic premiul I și medalii 
de aur au obținut Teodora Lucaciu și Ladislau 
Konya.

Concurenții romîni Livia Liseanu, Lucia Stănescu. 
Cornel Stavru și Ion Prisăcaru au primit premiul II 
și medalii de argint.

La concursul de acordeoane concurentul romîn Ion 
Lescenco a primit premiul III și medalia de bronz.

La concursul de circ premiul I și medalii de aur 
au primit concurenții romîni Eliade Grigorescu și 
Năstase Nicula ; premiul II și medalii de argint au 
primit concurenții romîni Virginia Pocluda, Maria 
Pocluda, Aurica Pocluda, Ștefan Petrescu, Carii Pe
trescu, Eugen Munteanu, Gheorghe Vîrjoaga, Vasile 
Steria, premiul III și medalii de bronz Aurelia Salvet 
și Elena Salvet.

Au primit de asemenea premiul I și medalii de aur 
Corul U.T.M. condus de Jdarin Constantin și Orches
tra de estradă condusă de Teodor Cosma.

a campaniei de vară
Surprizele unui meci cu... prelungiri

Presupun că astăzi sînt puțini 
cititori cărora să le fie străină a- 
ceastă nobilă competiție de 
zon — 
treieriș. 
numeroase foruri de stat, 
ganizații de masă etc. etc. 
tocmai ca la fotbal, și aici se 
pronosticuri ale întrecerilor 
raioane, comune etc.

Nu știu ce pronosticuri ați 
în ultima etapă pentru „echipele" 
din regiunea Galați, unde raioane
le Bujor și Călmățui, fruntașe la 
treieriș, s-au distanțat în 
ment, dar vă pot asigura că în 
privința raioanelor Berești, Liești, 
Panciu, Filimon Sîrbu — care sînt 
codașe — ați fi avut toate șansele 
să mergeți la „0 rezultate". La fel 
se putea și în cazul unor compe
tiții din raionul Galați, cum a fost 
cea din comuna Tulucești dintre 
gospodăria colectivă „Drumul so
cialismului" și S.M.T. Tulucești. 
Cea clintii e o echipă tînără, abia 
de doi ani înființată, cea de a doua 
este de asemenea formată din ti
neri. Sînt sigur că, știind că e 
vorba doar de o repriză de vreo 
70 de hectare de păioase, v-ați aș
teptat la un joc rapid și rezultate 
frumoase; ați mers la sigur, dar 
v-ați păcălit. După aprecierile ti
na nime ale specialiștilor, competi
ția a fost tărăgănată și a avut un 
nivel foarte scăzut, datorită îndeo
sebi slabei pregătiri tehnice de 
care a dat dovadă mai ales ba
toza (căreia i-au cam lipsit multe 
șuruburi, a venit la med cu pa
lete de lemn putred etc etc.).

Dar mai bine să dăm cuvîntul 
reporterului nostru sportiv Mîndru 
Costică, secretarul organizației de 
bază U.T.M. din gospodărie, care 
neavînd magnetofon a înregistrai 
cele mai interesante momente ale 
competiției în carnetul său de soco
titor, unde ele s-au amestecat pu*

șe- 
întrecerea la recoltare și 

Se știe că ea a antrenat
or- 
In- 

dau 
pe

dai

clasa-

țin cu niște cifre lipsite de impor
tanță, deoarece nu reprezintă alt
ceva decît zile-muncă pierdute și 
grîu risipit. Are deci cuvîntul.

Meciul s-a desfășurat cu în
cetare de la 18 iulie a.c. pe tere
nul gospodăriei (aria nr. 1) amena
jat și ut'lat potrivit prevederilor 
forului superior. In acest sens 
poate fi consultat oricînd procesul 
verbal ‘ de reparații capitale — în 
valoare de cca 2.000 lei — a uti
lajului de treieriș, reparații efec
tuate sub conducerea directă a 
„antrenorului" Vlad Gheorghe, me. 
canic agricol9 la S.M.T. Tulucești. 
Căpitani ai echipelor au fost Vasile 
lor ga, președintele gospodăriei, și 
To miță Toader, șef de brigadă de 
tractoriști. Arbitru — foarte impar
țial, trebuie să recunoaștem — a 
fost Constantin Donciu. președinte 
al sfatului popular din Tulucești, 
care n-a intervenit în favoarea 
vreunuia dintre concurenți și nici 
a amîndurora (deși ar fi putut-o 
face încă din primele zile ale com
petiției). Arbitri de tușă au fost 
mai mulți ca deobicei, deoarece 
desfășurarea neobișnuită a jocului, 
cu pase trase pînă la ariile vecine, 
(pentru motoraș de pțrnire, rezer
ve de combustibil etc.) a cam pus 
pe mulți „pe tușă". Titulari au 
fost însă numai doi: Decianu Di- 
nică. delegatul de batoză, care s-a 
și plictisit să tot stea pe tușă de
geaba și inginerul mecanic N. To- 
pan, care spre mirarea tuturor, nu 
8-a9 plictisit să tot trimită înapoi 
în teren șuruburile, penele și alte 
fierării și lemnării epuizate ale ba
tozei sau tractorului.

In preziua meciului, la 17 iulie 
a.c., cam pe cînd se ingîna ziua 
cu noaptea, a avut loc încălzirea 
jucătorilor și încercarea terenului.

1. CRIȘAN

(Continuare in pag. 3-a)

Fiica vecinilor mei e o fată 
t cu ochi albaștri ca... N-are rost 
f să încerc o comparație. Ca și 
f luna, ochii au fost comparați 
[ în fel și chip ; cu florile de ' 
( stil despre ochi s-ar putea face 
( coronițe pentru toate fetele■ 

așa o 
— a terminat școala 

I medie și se pregătește pentru 
(■ examenul de admitere la făcui- 
f tale, mai precis la două făcui- 
î tați. Asta în ciuda proverbului 
j- despre cel ce aleargă după doi 
( iepuri. Dar acum Rodica 
f n-are timp de proverbe. Ea în

vață. Recită „Moartea lui Ful
ger** și memorează numirile 
complicate din anatomie. Ro
dica și-a propus să candideze ia 
Facultatea de medicină și...

, la Institutul de Teatru... 
„Dacă nu reușesc la unul, în- 
cerc la celălalt**.

surprins-o

j- din lume. Rodica — 
( cheamă

f 
I 
f 
( 
( 
I
(
f 
f
f Am surprins-o ieri într-un 
( moment cînd era numai Rodica 
[- — stătea la fereastră și pri- 
[ tea strada. Am f 

fi
(1
i

■

»
strada. Am întrebat-o. 
la spune, Rodica, ce pro

fesie ai de gînd să practici în 
viitor?

M-a privit mirată.
— Cum adică? Doar ți-ant 

spus...
Pe semne că a văzut pe fața 

mea ceva care a derutat-o. 
fiindcă după cîteva clipe de 
tăcere, a rostit încet :!

f — Tata ar vrea să fiu doc- j 
i tor; mama, actriță. j
(- In paranteză fie zis, știam j 
( dintr-o discuție mai veche cu J 
f vecinii mei că de fapt tatăl j 
I Rodicăi, contabil de meserie- j 
( ar fi vrut să fie medic, tar j 
î mama ei, profesoară, visase I 
J dintotdeauna să facă teatru. j 
f Rodica vorbea mai departe : J 
( — Nu știu cum o să fie dacă |
I examenele de admitere se vor j 
( ține la amîndouă institutele în J 
( aceeași zi. Va trebui să aleg. ] 
I. — Să alegi între ce? î
' „Intre ce vrea tata și între j 
J ce vrea mama**. Așa ar fi tre- J 
( huit să-mi răspundă, dar ras- j 
I punsul ei a fost altul : ;
I — Intre teatru și medicină, J 
( bineînțeles... !
I Dar Rodica nu iubește nici J 
} teatrul și nici medicina. Ro- I 
| dica, fata cu ochi albaștri a j 
j vecinilor mei, e gata să facă J 
J o enormă greșală, să-și aleagă) 
( lin drum în viată no rara nu.l 'un drum în viață pe care nu l j 

iubește cu focul pătimaș al J 
celor 18 ani ai săi. Va fi mul- J 
ț urnită poate mămica. J
poate tăticul, dar Rodica va J 
simți întotdeauna 
niște geamantane pline 
lucruri care nu-i , ,
Poate că totuși nu-i încă Rrziu J

sau |

câ duce J 
cu j 

aparțin )

Poate că Rodica va găsi baga- j
I jul ce-i aparține
I fericită : „Stați.
(găsit. VREAU să fiu...

și va striga j 
stați ! A m 1

j

GHEORGHE ȘTEFAN

JX1 PRIN CÎTEVA PIEȚE

ALE CAPITALEI
 •

* Bine că peștele nu se vinde la.,
„stoarce" din

. . tutungerie! ♦ Ce se poa’e
roșii I * Dâ o comandă urgentă ți... vino miine! * In 
vitrină, reclamă — înăuntru... zob și zeamă!

să discutăm în rîndurile de față Un subiect

Tineretul biicureștean

MARIETA VIDRAȘCU

citesc. Intr-o sală se fac

Foto: N. SCARLET

Ieri după-amiază s-a deschis pe stadionul Republicii, în prezența | V* H
a 45.000 de participanți, primul Festival al tineretului din orașul T K M
și regiunea București, organizat în cinstea Festivalului Mondial al l

Tineretului și Studenților de la Moscova

Citiți reportajul nostru în pagina a IH-a
Deschiderea primului Festival al tineretului 

din orașul și regiunea București

Ne-am propus j w ___ . ____
simplu, banal și... de sezon : despre fructe, legume, zarzavaturi 
și, mai ales, despre condițiile în care ajung ele în sacoșa con
sumatorului.

Este suficientă o simplă vizită *prin piețele Bucureștilor pen
tru a ne convinge de utilitatea și eficacitatea activității unită
ților comerciale de stat care desfac aceste produse. Abundent 

aprovizionate, bine întreținu
te în general și deservite da 
un personal care a început 
să-și piardă mult din arogan
ța de acum un an-doi, unită
țile „Aprozar** fac față neVO1' 
lor consumului orașului. Re
cent s-au luat o serie de ini
țiative (care de altfel ar pu
tea fi mai puțin timide) pen
tru prezentarea cît mai atrac
tivă, cit mai comercială a 
produselor vîndute prin „A- 
prozar**. Piața de astăzi oferă 
aspectul îmbucurător al 
minării intermediarului, 
pan și profitor, rămînînd 
chisă numai comerțului 
stat și celui făcut direct 
producători. T Qate acestea
sînt realități care ne bucură. 
Dar... mai există la unele din
tre unitățile „Aprozar** cițiva 
„dar**... O vizită prin cîteva 
piețe și un centru de achi
ziții și contractări ne-a pus in 
față o serie de probleme care 
își cer soluționarea.

rama de grîu, de secară 
cruri vechi. Administratorul pieței 
„1 Mai** din Capitală oferă cum- 

,nou produs**:părătorilor un 
făină de... varză.

Există o problemă
a roșiilor ?

Da, există, în ciuda neobișnui
tului belșug de legume din acest 

multe probleme. O 
„Aprozarul44 din 
și o discuție cu 
Radu ne-o pune

an. Chiar mai 
trecere pe la 
piața „1 Mai*4 
gestionarul G. 
în evidență.

Subiectul discuției: roșiile stri
cate, amestecate cu 
vîndute drept roșii calitatea 
consumatorilor, 
cîntărirea 
cu grijă 
depun în 
cu restul 
cumpărat 
cu 800—850 grame. Ce să admi
răm mai mult ? Tăcuta supunere 
a cetățeanului față de un vînză- 
tor care în loc de roșii calitatea

cele bune, 
l-a 

Aceștia, după 
cantității cerute, scot 
cele stricate și le 

tarabă, își iau sacoșa 
și pleacă acasă. Au 
un kilogram, s-au ales

I-a îți cîntărește 
calitatea a Il-a 
tațea responsabilului, care ține cu 
orice preț să ne încurce într-o 
discuție asupra perisabilității ro
șiilor ?

O să adăugăm la discuția a- 
ceasta îndrăzneala aceluiași, care 
vrea să ne convingă că două sor
turi de roșii din două lăzi diferite, 
un sort rotund si un altul ..roșii 
crețe44, sînt de fapt unul și ace
lași sort și se vînd la prețul 
comun de 0,85 lei kilogramul.

Cum se face că roșiile nu sînt 
vîndute ca la achiziționare, pe 
patru sorturi, ci pe două ? Cum 
se face că aceste două sorturi nu 
sînt de fapt cele prevăzute de 
STAS, ci două sorturi inventate 
de cine știe cine:

1. roșii nestîrcite (dar crăpate 
și deseori cu un miros acru) cu 
0.85 lei kilogramul; 2. roșii știr
bite și uneori mucegăite, cu 0,50 
lei kilogramul.

Ce au aface afacerile făcute în

un produs de 
sau ingenui-

(Continuare în pag. 3-a)
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Cu studenții agronomi din Timișoara 
în practica de vară

Viitorii agronomi de la Institu
tul „Nicolae Bălcescu** din Bucu
rești și-au cristalizat eforturile pe 
care aveau să le depună în timpul 
vacanței în,tr-un angajament. Și la 
Institutul agronomic din Timișoara 
a apărut un angajament ca răs
puns la îndemnul colegilor lor din 
București. Grupăm astăzi cîteva 
crîmpeie din lupta lor pentru înde
plinirea angajamentului luat.

Luni — zi de onoare
Așa au declarat-o studenții din 

grupa 146 a anului I. facultatea 
de agronomie, aflați în practică 
didactică la G.A.S. Cenei. Mai în
tâi o precizare. Norma lor de lucru 
este egală cu a muncitorilor. Ce 
trece peste normă o socotesc mun
că obștească. Acești 23 de studenți 
na numai că-și îndeplinesc norma 
de lucru dar și în timpul liber mun
cesc pentru a ajuta gospodăriei la 
munca de treieriș. Lunea de pildă, 
ei au zi de odihnă și de complec- 
tare a caietelor de practică. Iși or
ganizează munca în așa fel îneît 
dimineața îți pun la punct caieteleINSTANTANEE

din practica studenților
La Lupeni

De curînd s-au prezentat la 
exploatarea Lupeni, 43 de studenți 
de la Institutele de mine din 
București și Petroșani pentru a e- 
fectua practica de producție.

De la început trebuie apus eă 
din partea institutelor a existat o 
deficiență serioasă în repartizarea 
studenților la practică. întreprin
derea noastră a fost anunțată că 
vor sosi numai 9 studenți. Dar ci
fra stabilită a fost depășită cu 
mult și noi am trebuit să facem 
eforturi serioase pentru cazarea 
studenților.

In primele zile de practică lu
crurile au mers mai prost. Se sim
țea nevoia unei perioade de aco
modare. De asemenea noi, ingi
nerii, datorită numărului mare de 
practicanți care erau în mină am 
fost puși în imposibilitatea de a 
controla temeinic activitatea stu
denților. La aceasta s-a mai adău
gat faptul că institutele au trimis 
la practică studenți neechipați cu 
haine de protecție. Dar cu ajuto
rul conducerii minei am rezolvat 
și această problemă.

Studenții au trecut la lucru fiind 
repartizați de către sectoarele res
pective la abataje. în această ac
tivitate1' practică s-au evidențiat 
studenții Tutulea Constantin, Ne- 
goițâ Vasile, Simion Constantin, 
Nedelcu Ion, Rădulescu Niculina 
și alții, care au dat dovadă de 
conștiinciozitate, interesîndu-se în
deaproape de procesul de produc
ție, de metodele de exploatare și 
străduindu-se să contribuie la 
mărirea producției de cărbune. O 
comportare frumoasă și o activi
tate susținută a avut așa numita

„echipă internațională" compusă 
din Pavel Miclea, Kim-Zin-Chi, 
student coreean și Nicolova Kris
tina, studentă din R. P. Bulga
ria.

In cadrul programului de prac
tică, studenții au ținut periodic 
ședințe de analiză în care s-au 
discutat probleme legate de prac
tică, ședințe ce au contribuit din 
plin la calificarea lor. La aceste 
ședințe s-au purtat vii discuții 
științifice cu studenții.

în zilele de odihnă s-au organi
zat excursii în grupuri la Caba
na Straja și în munții Paring și 
Retezat.

și apoi trec la muncă. în frunte 
sînt studenții Traian Chira respon
sabilul grupei și secretarul U.T.M. 
din an, Octavian Stoian, Nicolae 
Stan, Petru Visescu și Ludovic 
Lenkey. De asemenea studenții au 
amenajat împreună cu muncitorii 
gospodăriei un teren de volei unde 
au și organizat cîteva întâlniri a- 
micale. Studenții împreună cu e- 
chipa artistică a mecanizatorilor 
de la S.M.T. Cenei au prezentat 
un program artistic la G.A.C. din 
Mogda, la căminul cultural din 
Checea fi bineînțeles fi în Cenei.

O normă 
pentru Zaberca

In fiecare zi cel puțin o normă 
în plus pentru Mugurel Zaberca. 
Aceasta este maxima celor 16 stu
denți din grupa 136 a anului III a- 
flăți în practică didactică la GA.S. 
din Buziaf. Să vă dau o lămurire... 
Zaberca este colegul lor dar nu se 
mai află în practică alături de ei. 
Credeți că e bolnav. Nu?

Cu toate că nu e prezent aci, el 
are aceeași normă cu colegii săi : 
6 ore practică studențească, 4 ore 
muncă de folos obștesc, deci o nor
mă cot la cot cu muncitorii. Și 
totuși în fiecare zi mai bine de 
1.400 butuci de vie sînt stropiți 
sau 1.000 butuci sînt legați pen
tru Zaberca. Ion Marcu, Viorica 
loniță, Rodica Britz, Delia Belciu, 
Ion Lakatos fi toți ceilalți studenți 
care sînt aici sub supravegherea » 
sistentului Ilie Davlea fac acest e- 
fort cu bucurie căci Zaberca îi re-

prezintă la Festivalul de la Mos
cova.

Un punct în plus 
în angajament

Lozinca : „Să ne continuăm 
munca de cercetare științifică în 
cadrul practicii didactice de vară“ 
— n-a fost trecută în plan pentru a 
arăta colegilor lor bucuresteni că 
ei au un cuvînt în plus de spus. 
Departe de ei acest gînd. Mai pre
cis, răspunsul adevărat este urmă
torul : Specificul agriculturii este 
că cercetarea științifică începe să 
zicem primăvara și trebuie conti
nuată și în celelalte anotimpuri, în 
perioada, de vegetație, de legare a 
rodului, de coacere. Adevărații 
cercetători urmăresc o plantă ani 
de zile. Așa spre exemplu Galina 
Sasin și Elena Matcovschi de 4 ani 
cercetează posibilitățile de extin
dere a culturii de abutilon. Abuti- 
lonul este o plantă textilă cu fibre 
superioare inului fi cînepei. Cul
tivarea abutilonului este însă mai 
pretențioasă. Aceste studente au 
cerut să efectueze munca obștea
scă la ferma institutului, ajutînd 
la secerat și la strînsul snopilor și 
bineînțeles ocupîndu-se ți de dez
voltarea abutilonului. Concluziile 
la care vor ajunge le vor comunica 
în toamnă în cadrul cercului 
ințific.

Nota „bine"

țti.

Cele relatate mai sus sînt nu
mai cîțiva snopi care fac parte din

bogata cultură de fapte a studen
ților Institutului agronomic din 
Timișoara în timpul practicii. Ele 
n-au fost alese ci luate la întâm
plare. Facem această menționare 
întrucît peste tot, la G.AS. din 
Jimbolia sau Buziaș, Caranî sau 
Cenei, Variaș sau Grabați, la fer
ma institutului sau la stațiunea ex
perimentală Ceala-Arad în acest 
an, mai mult ca niciodată, cei 217 
studenți în practică dau un ajutor 
prețios gospodăriei la strînsul la 
timp și fără pierderi al recoltei, la 
înviorarea activității culturale din 
satele respective.

Citeva surpriza
Și după cum orice muncă este 

urmată de răsplată ne-am adresat 
tovarășului Ion lvășchescu secre
tarul organizației U.T.M. din Insti
tut cu cîteva întrebări la care ne-a 
răspuns :

„La acest lucru ne-am gîndit din 
vreme. Dintre cei care s-au evi
dențiat, mulți au fost trimiși în 
tabăra noastră de la mare. Printre 
aceștia sînt Elena Matcovschi, M. 
Savin, Florica Dobre, Pavel Pă- 
trășcanu etc. Alții vor fi trimiși în 
tabăra institutului de la Muntele 
Mic. în afară de aceștia, 26 de stu
denți au fost trimiși în diferite 
stațiuni balneo-climaterice din ța
ră. La începutul anului universi
tar organizația U.T.M. va organiza 
o serată închinată fruntașilor, vom 
populariza fruntașii practicii noas
tre. Mai avem și alte surprize des
pre care o să vă vorbim însă a- 
tunci cînd le-om înfăptui".

C. BUCUR 
corespondentul „ Setatei i 

tineretului" pentru 
regiunea Timișoara

De curînd la baza pentru cultura porumbului de la Fon du le a a Institutului agronomic „N. Băl
cescu" din București au venit studenți in practică.

în fotografie: studentele Claudia Ghimpu și lu-lia Leconiuc din anul II al Facultății de agro
nomie lucrînd pe cîmpurile experimentale ale secției de ameliorare.

Foto: S. NORU

Ing. P. IVAN

Se coc „intelighențele"
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Studenții 
gălățeni n-au vacanță 
„studențească"

Studenții gălățeni sînt de aproa
pe două luni în vacanță și totuși... 
n-au vacanță studențească. Nu e 
un paradox, ci o realitate. Pentru 
că semnul egal între vacanță și va
canță studențească nu se poate 
pune.

Vacanța studențească presupune 
un program colectiv educativ, de 
amuzament, recreiere. Vacanța stu
dențească presupune și existența 
unui club care să organizeze în 
mod inspirat și atractiv fiecare cli
pă liberă. De altfel, cluburile stu
dențești în perioada vacanței, 
bogata lor gamă de acțiuni cul- 
tural-artistice, au devenit • ne
cesitate.

Galațiul însă, face, pare-se, .opi
nie separată.

El n-are club și n-are vacanță 
studențească.

Taberele, casele de odihnă și 
stațiunile curative, au cuprins un 
însemnat număr de studenți ai 
centrului universitar Galați. Dar, 
firesc, nu pot fi cuprinși toți. Și 
apoi. Galațiul își găzduiește în a- 
ceste luni studenții care urmează 
cursurile în alte centre universi
tare.

Ce fac toți aceștia?
Răspunsul nu are de ce întîrzia. 

E spontan și de o simplitate neli
niștitoare : NIMIC. Da, studenții, 
în afara scăldatului la Dunăre, a 
vizionării unui film sau a prezen
ței la improvizatul Moși, n-au ni
mic de ales, de preferat.

Regiunea bogată peisagistic, în
semnată pentru interesul ei turis
tic, cîte excursii de real succes n-ar 
fi permis ?!

Dar. Consiliul Asociațiilor Stu- 
i denților din Galați, comod, la adă

postul unor obiective și temporare 
dificultăți de spațiu, n-a întreprins 
nici o acțiune.

Regretabil. Pentru că o vacanța 
folositor, plăcut petrecută, fortifică 
fizic și moral, pregătind studenții 
pentru exigențele lunilor de mun
că ale noului an.

Regretabil. Pentru că în prezent 
studenții arată obosiți de inactivi
tate. .

în localul Palatului Culturii din 
oraș, o interesantă expoziție atra
ge vizitatorii : „Păziți-vă inima" !

Am surprins acolo un dialog 
semnificativ, între doi tineri, cu 
siguranță studenți.

— Aici nu sînt trecute toate 
cauzele care pot grăbi îrnbătrîni- 
rea inimii...

— Crezi ? Inginerașule, 
cunoști tu vreuna ?

— Da. O vacanță în care 
faci nimic...

La uzinele 
„Klement Gottwald" 
Cîteva sute de metri înainte de 

uzinele „Klement Gottwald** nu 
speram să-i descopăr atât de ușor 
pe studenții politehnicieni aflați 
aci în practică. Neinformat, mi-i 
închipuiam rătăciți undeva în u- 
șină, în anonimat. Realitatea mi-a 
infirmat curînd temerile.

La secția de învățămînt, în nu
mai cîteva minute, m-am convins 
de existența unui adevărat 
major al practicii căruia i 
datorește mulțimea de reușite.

Conducerea uzinei, cu multă 
pricepere, a reușit consolidarea 
nor sincere relații de prietenie 
respect reciproc între studenți 
tinerii muncitori.

Mai pasivă s-a dovedit a 
conducerea în fața unor greutăți 
ale studenților. Majoritatea lo
cuiesc la căminul din Cotroceni. 
Dar ceaiul de dimineață îl primesc 
numai la cantina institutului din 
Piața Buzești. Punctualitatea, 
prezența la ora 7 în uzină, este 
condiționată prin urmare de tre
zirea la ora 5 dimineața, plus 
două drumuri epuizante : Cotro- 
ceni-Buzești, Buzești-uzinele Kle
ment Gottwald.

Conducerea uzinei era cea mai 
în măsură să propună, să ceară 
institutului remedierea acestei si
tuații de pe urma căreia studenții, 
ori vin obosiți la practică, în pro
ducție, ori renunță la masa de di
mineață.

Nici una din cele două alterna
tive nu este recomandabilă și nici 
iremediabilă.

în satul Bilciurești mi s-a făcut 
o cinste să am sub priviri lumi- 
niscența unor prea înalte „inteli- 
ghențe studențești**. Eram ultraferi- 
cit. La stînga mea, la dreapta 
mea și în spatele meu se aflau 
oameni obișnuiți, țărani muncitori 
care lucrau din plin în bătălia re
coltei. Numai în fața mea stăteau 
în toată splendoarea „intelighențele 
studențești". Erau la marginea rîu- 
lui, goi, numai cu chiloți de baie,

LA SOARE
— Ca să nu ne anchilozăm !
— Ha, ha, du-te și ajută-1 pe 

tat-tu la batoză !
— Ești nebun ? Eu muncesc cu 

creierul.

se expuneau la soare. Și cum stă
teau în iarbă cu capetele spre 
mine, era să fac o gravă confuzie: 
capetele lor mi s-au părut a fi 
niște dovleci puși la soare ca să 
se coacă. Dovlecii au început însă 
să scoată niște sunete care semă
nau mult cu vocea omenească. 
Vorbeau chiar :

— E baban bă ! Simt că mă 
frige la inteligență !

— Mai intră la apă.
— Știi ce, hair să jucăm capra! 
— De ce ?

Curios să știu 
• cum arată un 

creier care mun
cește pentru,toa
te celelalte or
gane ale omului, 
m-am, apropiat, 
am luat în pal
me unul dintre 
capetele ee se 
repauzau la soa
re și l-am privit 
atent, din toate 
părțile.

Curios! Era la 
fel ca toate ce
lelalte. Un cap. 
L-am lăsat jos și 

s-au mișcat rostind: 
I-am dat o tartină 

M-am mirat

buzele capului 
„Mi-e foame", 
cu unt. A mîncat-o. 
grozav. „Cum, trupul acesta care 
muncește cu creierul, mănîncă ? 
Păi de mîncat, mănîncă și țăranii 
care muncesc la batoză !". Intri
gat, am cerut capului să-mi dea ex
plicații.

— îți place pîinea cu unt ?
— Oho !
— Știi cine le produce ?
— Tata !
— Dumneata ce faci ?
— învăț, sînt student, muncesc 

cu creierul.
— Bine, dar acum ești în va

canță. __
— Ei și ? Eu sînt student, vii

tor intelectual...
— Te plîngeai că ai înțepenit 

de atîta repaus. L-am văzut pe ta
tăl dumitale ridicînd singur un 
sac. îi era tare greu !

— Prostii... Eu nu sînt din a- 
ceeași cocă.’ Eu m-am născut cu 
o mare cantitate de creier, eu 
sînt student, eu nu pot umbla de
cît cu cărțile, eu...

— Bine dar în vacanță ai pu
tea să dai o mînă de ajutor pă
rinților tăi ca să nu-ți anchilo
zezi măcar trupul.

— Ce vorbești dumneata ? Se 
pare că nu poți înțelege aspira
țiile unui gînditor, orizontul său. 
Sferele gîndirii sale se ridică 
deasupra banalităților. Un zămis- 
litor de gînduri nu poate suporta 
muncă fizică. Ca să nu anchilozeze

să ridice saci de grîu, 
sport. E o chestie de

mai întreb dacă ma- 
stu- 
dar 
să-i

nu trebuie 
ci să facă 
estetică...

Era să-l
inte de a fi plecat la oraș la 
dii, mergea vara la seceră, 
m-am răsgîndit... N-am vrut 
stîrnesc amintiri neplăcute.

Așa că m-am îndepărtat încet 
și la o distanță oarecare m-am o- 
prit și am privit înapoi — am 
contemplat priveliștea sublimă a 
unor capete care stăteau degeaba 
în bătaia soarelui. Fiecare avea 
un nume : Teodor Mușat, Florica 
Gh. Scarlat, Milică C. Păun, O- 
prea M. Constantin etc. etc. La ce 
le folosește numele ? Ca să nu uite 
cine sînt ?

Dar și așa au uitat.
Ca să-i recunoască lumea ? Dar 

și așa nu-i mai recunoaște !

M. CARANFIL

INSTITUȚIILE 
de invâfâmlnt superior 

la care se va da concurs de admitere 
în anul școlar 1957 —

structii civile, industriale șl agri
cole •) ; Construcții și instalații hi 
drotehnice). Durata de studii: 5’/i 
ani. d) Chimie industrială (secții : 
Tehnologia substanțelor anorgani
ce ; Tehnologia substanțelor orga
nice*). Chimia și tehnologia ma
terialelor de construcții și cerami
că). Durata de studii: 5 ani.

3. INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN Iași, Str. 23 August nr. 13. cu 
facultățile dea) Electrotehnică 
(secții : Electrificarea Industriei, a- 
griculturii șl transporturilor • Elec
tromecanica *). Durata de studii: 
5 ani. b) Mecanică (secții : Tehno
logia construcției de mașini *). Du 
rata de studii: 5 ani. c) Chimie in
dustrială (secții: Tehnologia sub
stanțelor anorganice; Tehnologia 
substanțelor organice: Celuloză, 
hîrtie și fibre artificiale ; Tehnolo
gia pielii, blănurilor și extractelor 
tanante •) ; Finisarea produselor 
textile). Durata de studii: 5 ani. 
d) Construcții (secții : Construcții 
civile, industriale și agricole *) ; 
Drumuri și poduri). Durata de stu
dii : 5'/2 ani. e) Industrie ușoară 
(secții : Filatură și țesătorie ♦) ; 
Tricotaje și confecții din țesături și 
tricotaje*). Durata de studii: 5 
ani.

4. — INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN CLUJ, Str. Bastionului nr. 15 
cu facultățile de : a) Mecanică (sec
ții : Tehnologia construcției de ma
șini * ; Tehnologia prelucrării la 
cald). Durata de studii: 5 ani. b) 
Construcții (secții : Construcții ci
vile, industriale șl agricole *) ; 
Drumuri și poduri). Durata de stu
dii : b'/s ani.

5. - INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN ORAȘUL STALIN. B-dul 
Stalin nr. 8, cu facultățile de: a) 
Mecanică (secții: Automobile și 
tractoare •) ; Tehnologia construc
ției de mașini *) ; Tehnologia pre
lucrării la cald •) ; Mașini pentru 
industria lemnului *). Durata de 
studii: 5 ani. b) Silvicultură (sec
ții: Silvicultură*); Exploatarea 
pădurilor și transporturi fores
tiere*). Durata de studii: 5 ani.

6. INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN GALAȚI, Republicii nr. 111, 
cu facultățile de : a) Mecanică (sec
ții : Nave și instalații de bord). 
Durata de studii: 5 ani. b) Tehno
logia produselor alimentare și teh
nica pescuitului (secții : Morărit, 
panificație și paste făinoase •) ; 
Fabricarea și conservarea produse
lor alimentare *) ; Tehnica pescui
tului). Durata de studii: 5 ani. 
c) îmbunătățiri funciare și orga
nizarea teritoriului agricol, (secția : 
îmbunătățiri funciare și organiza
rea teritoriului agricol). Durata de 
studii: 5 ani.

7. - INSTITUTUL DE CON
STRUCȚII DIN BUCUREȘTI. 
B-dul Tolbuhin nr. 72, telefon: 
9.64.23 ; tramvai 13, 14. firobus 84 ; 
cu facultățile de: a) Construcții. 
Bulev. 6 Martie nr. 64; telefon: 
5.52.70 ; tramvai 13, 14, firobus 84. 
(secția : Construcții civile, indus
triale șl agricole*). Durata de stu
dii : 5>/s ani. b) Instalații și utilaj. 
Bulev. Tolbuhin nr. 72. secții : Ma
șini și utilaj pentru construcții •) ; 
Instalații pentru construcții *. Du- 
5aJa,de studii: 5’/, ani. c) Hidro
tehnică. Bulev. Lacul Tei nr. 124 ; 
telefon : 1.43.57 ; tramvai 9, 17.
(secția : Construcții și instalații hi
drotehnice *). Durata de studii: 
51/, ani. d) Drumuri și poduri. Bu
lev. Lacul Tei nr. 124; telefon: 
2.54.79, tramvai 9, 17. (secții: Dru
muri șl poduri •) ; Geodezie *. Du
rata de studii: 5'/j ani.

8. — INSTITUTUL DE PETROL, 
GAZE SI GEOLOGIE DIN BUCU
REȘTI, Str. Eugen Stătescu nr. 6 ; 
telefon : 2.70.04 ; tramvai: 4, 5, 15, 
16, 19, 20 ; autobus 31. 32 ; cu fa
cultățile de: a) Geologie tehnică 
(secția : Geologie tehnică). Durata 
de studii : 5 ani. b) Exploatarea 
zăcămintelor de t‘tei șl gaze (sec
ția : Exploatarea zăcămintelor de 
țiței și gaze*). Durata de studii: 
5 ani. c) Tehnologia și chimizarea 
țițeiului și gazelor, (secția : Tehno
logia și chimizarea țițeiului și ga
zelor*. Durata de studii: 5 ani. d) 
Mașini Și utilaj petrolifer (secția : 
Mașini șl utilaj petrolifer*). Du
rata de studii : 5 ani.

9. - INSTITUTUL DE MINE 
„GH. GHEORGHIU-DEJ" DIN PE
TROȘANI, cu facultățile de:

Invăjămîntul superior 
tehnic-industrial
- INSTITUTUL POLITEH- 

DIN BUCUREȘTI, Calea
/.

NIC ___ _________ __
Griviței nr. 132, telefon : 3.94.40, 
6.40.80; tramvai 6, 10, 15, 26, 27, 
cu facultățile de : a) Electrotehni
că și energetică (secții: Mașini și 
aparate electrice *) ; Electroener- 
getică*); Termoenergetică, Hidro
energetică și mașini hidraulice). 
Durata de studii : 5 ani. b) Elec
tronică și telecomunicații (secții: 
Electronică și radio-comunicații ; 
Comunicații telegrafo-telefonice ♦) ; 
Centralizări și semnalizări fero
viare*) Tehnică nucleară). Du
rata de studiu 5 ani. c) Me
canică (secții : Mașini unelte și 
scule; Tehnologia construcției 
de mașini ♦) ; Mașini termi
ce șl motoare Diesel ♦) ; Cons
trucții de aviație; Mașini agrico
le; Aparate și utilaj pentru indus
tria chimică»). Durata de studii: 
5 ani. d) Chimie industrială (sec
ții : Tehnologia substanțelor anor
ganice*); Chimia și tehnologia 
materialelor de construcții și cera
mică*); Tehnologia substanțelor 
organice*); Chimizarea combusti
bililor. Durata de studii : 5 ani. 
e) Metalurgie (secții : Siderurgie*); 
Metalurgie neferoasă). Durata de 
studii: 5 ani.

2. — INSTITUTUL POLITEH
NIC DIN TIMIȘOARA, Str. 30 
Decembrie nr. 2, cu facultățile de: 
a) Electrotehnică (secții : Electri
ficarea industriei, agriculturii și 
transporturilor ; Electromecanica). 
Durata de studii : 5 ani. b) Meca
nică (secții : Tehnologia construc
ției de mașini; Mașini termice și 
motoare Diesel: Material rulant*); 
Mașini hidraulice și pneumatice; 
Metalurgie). Durata de studii : 5 
ani. c) Construcții (secții : Con-

Pe crestele munților

cu

cu
pline

Corespondent 
DAN 

ULMEANU

Dusn de C. TABACU

Craiului**, 
prie- 
aici, 

întors

„După 10 luni 
de învățătură și 
examene, emoții 
și griji, iată-ne 
pe muntele „Pia

tra
Am găsit 
teni fi 
Ne-am 
îmbogățiți, 
sufletele
de bucurie, de 
frumuseți, mai 
dornici de mun
că și viață.

Muntele e mi
nunat**.

Intensă

1958
Mine (secția: Exploatări miniere*). 
Durata de studii : 57a ani. b) Elec
tromecanică minieră (secția : Ma
șini și utilaj minier*). Durata de 
studii : 5*/2 ani.

10. - INSTITUTUL DE ARHI
TECTURA „ION MINCU" DIN 
BUCUREȘTI, Str. Biserica Enei 
nr. 3—5, telefon : 3.41.64. tramvai: 
4. 5, 13, 14, 15, 16. 19, 20, firobus 
84 ; cu facultatea de : Arhitectură . 
și urbanism (secția : Arhitecturi și 
urbanism). Durată de studii: 6 
ani.

11. - INSTITUTUL DE CAI FE
RATE „GH GHEORGHIU-DEJ" 
din BUCUREȘTI, Str. Mihail 
Moxa nr 3—5, telefon : 3.71.84 ; 
tramvai 15, 20, 24 : cu facultățile 
de • a) Mecanică (secția : Material 
rulant*). Durata de studii: 5 ani. 
b) Construcții feroviare (secția : 
Construcții feroviare*). Durata de 
studii : 572 ani. c) Exploatare fero
viară (secția : Exploatare fero
viară*). Durata de studii: 5 ani:

b) Invăfămîntul superior 
agronomic

activitate culturală Tn tabăra 
de la Sinaia

paradoxal 
totuși, mai totdeauna 
setea de studiu și 
nopțile albe închina
te învățăturii au fost 
alături de veselie și 
bunăvoie atribute 
permanente ale vieții 
studențești. Dar fie
care lună a anului 
creează un anumit 
raport între aceste 
atribute. Lunile va
canței de vară sînt 
atît de mult iubite 
de studenți tocmai 
prin decalajul pe 
care-1 creează în fa
voarea veseliei și bu- 
năvoiei. Și nicăieri 
viața studențească nu 
e mai plină de emo
ții și bucurii decît 
în zilele petrecute 
într-o tabără, undeva, 
pe litoralul mării 
sau în creierul mun
ților, în colectivitatea

ocu* 
zile 

ta-

colegilor veniți din 
toate colțurile țării.

Zilele trecute la 
Sinaia s-a deschis 
noua tabără interna
țională studențească. 
Peste 200 de studenți 
din țară și străinăta
te vor petrece îm
preună zilele vacan
ței.

Cu ce se vor 
pa în cele 12 
cît vor sta în
bără ? Activitatea 
lor pentru fiecare zi 
este organizată pînă 
în cele mai mici a- 
mănunte. Am răsfoit 
puțin programul ta
berei. Iată cîteva din 
obiectivele pe teme 
culturale : un con
curs cu premii „Dru
meții veseli** și altul 
de dezlegări de cu
vinte încrucișate. 
Conferințe eu teme-

le : „Opera și viața 
lui Repin**, „Sinaia 
în decursul vremuri
lor**, un concurs lite
rar, o seară închina
tă lui Grigorescu, un 
concert ghicitoare și 
o informare politică, 
în afara acestor ac
țiuni vor avea loc o 
vizită la Castelul 
Peleș, o vizită la mu
zeul Doftana, un si
multan de șah cu un 
maestru al sportului 
și vizionarea tuturor 
spectacolelor care vor 
avea loc în aceste 
zile la Sinaia.

Chiar și numai a- 
ceste acțiuni pe linie 
culturală dovedesc 
din plin că au fost 
luate toate măsurile 
pentru ca zilele ta
berei să fie zile pline 
de odihnă și de voie 
bună.

Din programul Casei 
de cultură a studenților 

din București
Vineri 9 august 1957, orele 

20.00: Film.
Simbătă

orele 20,00: Bal studențesc. 
Duminică 11 august 1957, 

orele 19,30: „Năpasta" de 
L. Caragiale. Regia: Ion 
nastasiad.

10 august 1957,

12. INSTITUTUL AGRONOMIC
„NICOLAE BĂLCESCU" DIN BU
CUREȘTI, Bulev. Mărăști nr. 59. 
telefon: 8.01.40; tramvai 3, 4 ; cu 
facultățile de: a) Agricultură șt 
zootehnie (secții : Agricultură *) ; 
Zootehnie*). Durata de studii : 57a 
ani. b) Horticultură (secția : Hor
ticultura) Durata de studii: 5*/9 
ani. c) Medicină veterinară, Spla
iul Independenței nr. 105, telefon 
8.06.76 ; tramvai : 13, 14, firobus
84 ; (secția Medicină veterinară). 
Durata de studii: 57a ani.

13. — INSTITUTUL AGRONO
MIC DIN IAȘI, Aleea M. Sa'do- 
veanu nr. 3, cu facultatea de: 
Agricultură și zootehnie (secții : 
Agricultură *) ; Horticultură ; Zoo
tehnie). Durata de studii: 572 ani.

14. _ INSTITUTUL AGRONO
MIC DIN CLUJ, Str. Mănăștur nr. 
3, cu facultățile de : a) Agricultură 
(cu limba de predare romînă) ; 
(secția; agricultură). Durata de 
studii : 5l/s ani-, b) Agricultură (cu 
limba de predare maghiară), (sec
ția : agricultură). Durata de studii: 
57> ani.

15. - INSTITUTUL AGRONO
MIC DIN CRAIOVA, Str Libertății 
nr. 27 ; cu facultățile de : a) Agri
cultură (secția Agricultură). Dura
ta de studii 5’/j ani. b) Mecaniza
rea agriculturii (secția : Mecaniza
rea agriculturii ♦). Durata de studii 
5*/a ani.

16. — INSTITUTUL AGRONO
MIC DIN TIMIȘOARA, Splaiul 
Tudor Vladimirescu nr. 14 A, cu fa
cultatea de : Agricultură și zooteh
nie (secții : Agricultură ♦) ; Zooteh, 
nie). Durata de studii 5’A ani

(Va urma)

NOTĂ: La secțiile însemnate cu 
asterisc *) în afara cursurilor de zi, 
funcționează și cursuri fără frec
vență.



Ce ya cuprinde
* PORTUL?!

(Urmare din pag. l-a)

petițiile la cor, iar în alta se naște 
în mare taină primul spectacol al 
brigăzii artistice de agitație. Peste 
tot mulți tineri.. Clubul le oferă 
nenumărat^ posibilități instrui
re și distracție. $1 secretarul or
ganizației U.T.M., operator cine
matografic, se îngrijește ca în fie
care săptămînă, tinerii, vîrstnicii 
și sătenii din Stîlpeni să vizioneze 
două filme. Niciodată sala de ci
nematograf nu este goală.

Aici, la club, a fost pregătit cu 
multă muncă și entuziasm, succe
sul tinerilor la festivalul comunal, 
inter comunal și raional. Poate că 
n-ar strica să vorbească despre 
toate acestea. Pentru că toate a- 
cestea se petrec într-un sat, e 
drept, frumos și mare, dar. totuși 
sat. Iar tinerii muncitori de la 
U.I.L. Stîlpeni au lăsat nu de 
mult sapa din mina. S-au- adunat 
din satele din jur, — tot frumoase, 
pentru că frumoasă e întreaga re
giune, — dar în care nu s-a po
menit nici orchestră, nici cinema
tograf și nici „ziua tineretului". Și 
toate la un loc îi ajută să cunoa
scă mai ușor farmecul vieții, s-o

îndrăgească și să-i ceară tot ce le 
poate oferi...

încet, încet, tovarășul Mareș Ion 
a înțeles despre ce va vorbi în 
raport. Nu va uita nici echipele 
de fotbal și volei, nici cercurile 
politice, nici utemișiii care au de
venit, ori se pregătesc să devină 
candidați de partid. Și creionul lui 
alerga sprinten pe hîrtîe. Deoda
tă, ușa se deschise și în cameră 
intră instructorul raional.

— Noroc!
— NorocI
— Pregătești raportul P
— Da.
— Atunci ai grijă să vorbești 

despre cotizații, adunările . gene
rale, primirea de membri și pro
ducția. Atît tovarășe și nimic mai 
mult! Ih fața biroului nu poți să 
faci vorbărie. Așa tovarășe. Dai 
cifre, nume de fruntași și codași... 
Și acum spor la muncă,, tovarășe!

Totul n-a durat decît cîteva mi
nute. Dar ereionul a rămas sus
pendat în aer, iar în mintea se
cretarului s-a produs o nouă de
zordine. Oare tot ce-a vrut el să 
pună pe hîrtie despre viața tine
rilor nu poate figura într-un ra
port ?

TELEGRAMĂ

Tot ION GH. MAURER
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romlne
București

Vă mulțumesc din suflet, tova
rășe ministru, pentru felicitările 
și urările prietenești transmise 
cu ocazia sărbătorii tradiționale 
a Renașterii Poloniei.

Vă rog să primiți cele mai bu
ne urări pentru activitatea rod
nică în viitor tn slujba prieteniei 
romîno-polone și pentru întări
rea coexistenței pașnice între po
poare.

ADAM RAPACKI
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Polone

Axh-U/UÎvk X O CVRÎ

Măsuri pentru organizarea 
schimbului de locuințe

Sfatul Popular al Capitalei a 
luat o serie de măsuri privind 
mai buna organizare « schimbului 
de locuințe între locuitorii orașu
lui București care solicită un ase
menea schimb.

Cetățenii care solicită schimb 
de locuință se vor adresa ou cere
rile lor la serviciul de gospodărie 
locativă în raza căruia domiciliază 
și care va da autorizația de schimb 
de locuință ținînd seamă de nor
mele stabilite prin lege pentru do- 
micilierea în raza orașului Bucu
rești.

Cererile care se referă la schim
bul de locuință cu suprafețe loca

tive situate în raioane diferite ale 
Capitalei, vor fi înaintate spre re
zolvare serviciului de gospodărie 
locativă din raionul în care domi
ciliază solicitantul care a făcut 
prima sezisare.

Biroul central de schimb de lo
cuințe care-și încetează activitatea 
pe data de 10 august — va tri
mite serviciilor de gospodărie lo
cativă de la raioane cererile de 
schimb de locuință primite din 
partea cetățenilor și pentru care 
s-a încheiat consimțământul de 
schimb, aceste servicii urmînd să 
elibera autorizațiile de mutare.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Miercuri au sosit în Capitală 

in cadrul planului de muncă pen
tru aplicarea acordului cultural 
dintre R.P. Romînă și R.P. Po
lonă Edmund Golabowski, redac
tor șef al ziarului „Noviny Rzes- 
zowskie" și Stefan Janusiewicz, 
șef de secție la ziarul „Kurier 
Szczecinski" din Szczecin.

Tot miercuri a sosit arhitectul 
Hanna Pater, comisarul expozi
ției „Arhitectura în R.P. Polonă", 
care se va deschide în curînd în 
sala Dales.

★

Miercuri după-amiază a sosit 
tn Capitală, la invitația Comite
tului Național pentru Apărarea 
Păcii din R. P. Romînă, Friede- 
rich Weidner, președintele Consi
liului raional al păcii din Naum- 
burg (R. D. Germană) și Anne- 
liese Adrian, judecător la Tribu
nalul regional Rostock, membru 
în Consiliul păcii din regiunea 
Rostock, care ne vor vizita țara 
în cadrul „vacanțelor păcii".

★

In .ala Bibliotecii I.R.R.CJS. 
din bd. Dacia nr. 29, joi după- 
amiază dl. U Zha Mvat, directo
rul Culturii din Minutarul Edu
cației ți Culturii din Rangun a ți
nut conferința intitulata „Aspecte 
din arta ți cultura birmană**.

(Agerpres)

ORIZONTALII
1. Magazia din... 
burta vasului;
2. Reproducere 
din opera al
tuia; 3. Neagră, 
roșie sau albă. 
—Cînd sînt mai 
multe, se-ncurcă;
4. Flori, alei și 
îndrăgostiți. — 
Cu alte cuvinte;
5. Mai mare de
cît... ocaua. — 
Galopează prin 
Dobrogea.— Fi
țuica... proiec- 
tanților !; 6. O- 
raș antic 
Chaldeea.
Parcă-i șarpe... 
dar e pește. — 
Sare pe franțu
zește ; 7. Fir.—• 
Nevoiaș. — Pro
nume personal;
8. La gura vulcanului. — 
muzicală. — Nimic mai mult ! 9. 
Pesmetele pe care l-ar mînca și 
leneșul din poveste. — Stau în 
drum. 10. Aptitudine. — Trăsură 
ușoară ; 11. A întoarce « 12. 5 ? 
Bravo !

ORIZONTAL II ; 1. Vraf
(mold.); 2- Pui de pește ; 3. în 
familie.— Joc cu mingea(mold.); 
4. Moral. — Pui de... usturoi ; 5. 
Sec. — Radium. — Corabie ; 6.
Către. — Asemenea. — Ciosvîrtă 
de carne ; 7. Le are fasolea bă- 
trînă. — Un apartament mai mio. 
— Pe el, Grivei !; 8. Clovn, acro- 
bați, dresori. — Sînt. — Persia ;
9. Măsură pentru aur, pietre pre
țioase etc. — Gust ; 10. Fruct. — 
Lacom ; 11. Complice ; 12. Număr 
gramatical care arată că este vor
ba de două exemplare.

ORIZONTAL III: 1. Fără ton ; 
2. Veche monedă turcească de ar
gint ; 3. Cu cît are coarnele mai 
mari, cu atît e mai căutat. — Băr
bieresc ; 4. Nume bărbătesc. —
Afluent al Dunării; 5. Nume de 
fată. — Erbiu. ■— Opusul lui „a- 
monte“; 6. Patru.—Pește. — Dîră 
subțire (fig.); 7. Cadavru. — Fu-

k--
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Ruteniu ; 8. Un fel de jo
ben. — Literă japoneză. —- Loca
litate în regiunea Timișoara ; 9.
Acră. — Despic ; 10. Auxiliar al 
perfectului compus. — Existam ;
11. Bloc de piatră adus de ghe
țari ; 12. Specie de grîu.

ORIZONTAL IV: 1. Ridic în 
slavă !; 2. Guvernator la vechii
perși ; 8. Vedetă. — Creangă; 4. 
Pervaz. — Stîlp la gard; 5. Parte 
a vasului. — împreună cu — A- 
jutorul șoferului... cînd răinîne pe 
geantă; 6. Tibia. — Ușă... în po
dea. — Literă grecească ; 7. Țea- 
vă. — Lista greșelilor. — Articol; 
8. Ca lămîia. — Lucrez pămintul. 
— Urmă ; 9. Odaie de culcare.— 
Prepoziție; 10. Stambă. — Rezer
vor pe roate; 11. A egala (fig.);
12. Subînțeles.

* '
în atenția participanților t
Cheia rebusului publicat ieri 

(cupon de participare nr. 10) 
este următoarea t
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Cronica
FESTIVALULUI****** * * * * * ★

Reprezenfanfi a 85 milioane de tineri 
la cel de-al IV-lea Congres al F.M.T.D

1 MOSCOVA 8. — De la trimișii 
spăclali Agerpres:

Joi dimineața, la centrul de in
formații al Congresului Federa

ției Mondiale a Tineretului De- 
‘mocrât de la Moscova, a avut loc 
o conferință de presă la care au 
participat <îariști străini și so- 
Vr*sl! r»---------Ai-

Prin cltcvn piețe
ale CAPITALEI
(Urmare din pag. 1-a)

dosul legii și dispozițiunlor, cu 
discuțiile despre normele de peri
sabilitate ?

Probleme de bună 
gospodărire

Cu privire Ia piața „Ilie Pinti
lie" am avea o întrebare, care nu 
se referă la xarzavat, fructe și le
gume, ci la un alt articol co
mestibil : pește.

Pe calea Griviței există, pe o 
porțiune de cîteva sute de metri, 
două sau trei magazine special 
destinate peștelui.

De asemenea, în piața „Ilie 
Pintilie" există o încăpătoare, 
frumoasă și modernă hală. 
Totuși peștele și racii se vînd in
tr-un gang de pe calea Griviței, 
lingă restaurantul „Marea Nea
gră". Un gang infect, strimt, 
unde marfa nu se poate manipula 
și unde trebuie să te înghesui 
și să-ți faci loc cu coatele. Asta, 
la cîțiva pași de magazinul spe
cial construit pentru desfacerea 
peștelui și la cițiva pași de hala 
din piața „Ilie Pintilie".

Cine răspunde de această ne
păsare, sau incapacitate păgubi
toare pentru cetățean și pentru 
aspectul comerțului de stat?

De ce se trimit 
plusuri de marfă ?
Există norme de perisabili

tate, dar scopul lor nu este 
acela de a ușura aruncarea 
la gunoi a unor cantități însem
nate de legume și zarzavaturi, 
așa cum s-a întimplat cu același 
„Aprozar".

Așa de pildă, la centrul Apro
zar din Piața „1 Mai", deși vinza- 
rea e-te de 40—50 lăzi de roșii 
pe zi, in ziua de 5 august s-au 
primit de la filială 40 lăzi pină 
Ia ora 10 dimineața, urmînd să 
se mai primească in continuare, 
în aceeași zi, încă 60. Cantitatea 
totală e deci dublă față de cere
rea pieții.

Cui folosesc aceste cantități de 
marfă irosite din comoditatea de 
a nu găsi un alt mijloc pentru 
desfacerea lor ? Fiindcă este clar

că o unitate „Aprozar** nu poate 
în nici un caz să desfacă o can- 
tiate dublă dintr-o marfă, ori 
care ar fi metodele comerciale a- 
pllcate. De asemenea, parcă din 
dorința de a face o glumă 
proastă, același „Aprozar" ține 
în vînzare și alte plusuri cu va
loarea depreciată — vinete de 
pildă — menținindu-le prețul de 
marfă... calitatea l-a.

După socoteala unora dintre 
-responsabilii centrelor „Aprozar", 
banii nu sint pierdut! fiindcă 
marfa este vindută fabricilor de 
conserve, la prețul de achiziție- 
Este oare necesar să mai arătăm 
că transportul de la locul unde 
a fost achiziționată marfa și pină 
la București, transportul ei la fa
bricile care o iau ca materie pri
mă, salariul celor însărcinați cu 
manipularea ei și celelalte cheltu
ieli de circulație a mărfii, o fac 
ca de fapt ea să nu mai coste la 
București prețul de achiziție, ci 
unul mai mare ?

Transporturi 
ca melcul

Iată un exemplu edificator din 
multe altele : Centrul de achiziții 
și contractări „Aprozar" din Vi
dra, a cerut tn ziua de 27 iulie 
la ora 19,30 un autocamion (pro
gramarea cu numărul 1198), pen
tru transportarea unei cantități 
de 700 kg. roșii, 200 kg. vinete 
și 700 kg. ardei gras. A fost ne
voie de o revenire la 28 iulie ora 
6,30 și de încă una la ora 9, pen
tru ca autocamionul să sosească 
pe ziua de... 29 iulie, la ora 1.

Aproape o zi și o noapte deci, 
de la cerere la executare. Re
zultatul : marfa întîrziată ajunge 
la „recuperări" care păgubesc 
„Aprozarul" sau, în cel mai „bun" 
caz, intră în sacoșa gospodinei 
sub forma unor roșii alterate, a 
unor vinete aproape stricate dar 
vîndute de obicei la cel mai ri
dicat preț — 2,25 lei kilogramul 
— și a unor ardei grași din care 
arunci jumătate.

Neobișnuita abundență de pro
duse legumicole și fructe din a- 
cest an, ar face posibilă o iefti
nire a prețurilor cel puțin la u- 
nele produse, dacă n-ar exista —

ca un adaus neplăcut al belșugu
lui — risipă, neglijență sau in
tenția de a frusta statul și pe 
consumator.

Asemenea aspecte există și tn 
una din cele mai bogate piețe din 
București — 28 Martie.

Ce e în vitrină, e una 
și ce se vinde e alta...

In această ordine de idei, in 
ziua de 5 martie s-au trimis de 
aici ca marfă „recuperată" 1000 
kg. roșii stricate, numai pină la 
ora 11 și lumătate dimineața. E 
lesne de înțeles că pină la termi
narea vlnzării, cantitatea de mar
fă „recuperată" atingea o valoa
re mult mai mare.

Și nu este numai problema ro
șiilor, la care se poate totuși ob
ține o pierdere relativ mică, intre 
achiziționare și recuperări. Ce se 
intimplă insă cu celelalte mărfuri 
ale „Aprozarului' care se alterea
ză și nu pot fi industrializate in 
vreun fel oarecare ? La acestea, 
pierderea este maximă.

Modalitatea obișnuită pentru 
ca „Aprozarurile" din piața 28 
Martie să scape de Inconveniente, 
constă in trecerea pagubei pe 
spinarea consumatorului.

In ziua de 4 august de pildă, 
avusese loc o expoziție a unită
ților „Aprozar" din această pia
ță. Marfa expusă — abundentă, 
splendidă „vitrină", de prima 
calitate. A doua zi, același lu
cru. Numai că consumatorul 
era servit cu legume șl fructe 
de calitatea a doua șl a treia. 
Cu alte cuvinte, vitrina să aibă 
marfă frumoasă, fiindcă tn ceea 
ce privește pe consumator... 
acesta se mulțumește cu orice. 
La unitatea 301, fasolea galbenă 
din „vitrină" era curată, spălată, 
fățuită, iar consumatorului i se 
vindea fasole murdară de pămint 
(procedeul e avantajos fiindcă 
pămintul mai și atirnă la kilo
gram...) Și așa mai departe...

Este necesar să se pună capăt 
acestor practici dăunătoare și 
condamnabile, iar organele mi
liției economice trebuie să inter
vină acolo unde consumatorul și 
statul sint frustați în acest mod.

F. P.

i hnaretuiuf

Coparticipări
Surprizele unui meci 

prelungiri
echipa celor oreo 30 de colectiviști 
aflați pe arie.

De-abia acum intră insă tn ac
țiune înaintarea coleotioisți din 
care se detașează căpitanul echi
pei, Vasile lorga. Președintele w 
tacă de vreo cinci ori la rînd poar
ta S.M.T.-ului obținînd de fiecare 
dată cîteva lovituri de ciocan ale 
mecanicilor in piesele ce se înlo
cuiau la batoză și tractor. Dar 
ca întotdeauna de cînd are drept 
partener brigada S.M.T. din Tu- 
lucești (cu tractoarele și mașinile 
cele mai prost întreținute), are 
ghinion. Meciul continuă sub sem
nul implacabil al unor formida
bile goluri... de muncă. Dar de 
marcat nu se marchează (citește: 
nu se treieră) pini la sfîrșitul lui

cu...
(Urmare din pag. l-a)

a durat puțin (altfel s-ar ficare l__ ___________ , ~
văzut ce slabă pregătire tehnică 
are Batoza) dar care i-a familiari
zat într-atîta cu locul, incit nu 
l-au mai părăsit peste două zile, 
cînd trebuia să se termine meciul 
de treier iș. ci abia peste două 
săptămîni.

A doua zi partida a început cu 
îndîrjire. Centrul înaintaș al echi
pei S.M.T.-iste, tractoristul loniță 
Mîndru, după ce a dat gata cîțiva 
snovi în batoză, tocmai în momen
tul în care tractorul i s-a poticnit 
și s-a oprit, a imobilizat dintr-o- 
clată toate forțele adversarului. Co
lectiviștii, printre care Marin Pos- 
tolache, Enache Lungu, tînărul ™ 
Ion Moise și căruțașii Paraschiv iulie decît griul de pe 35 din cele 
Roman, Postolache Mihai și Pri- ' 1 •
cope Petrache stăteau ca -pe 
ghimpi, știau că numai cu vorba 
bună nu vor putea porni iar mo
torul, acestuia lipsindu-i tocmai 
motorașul de pornire. De aceea 
uzînd de o tactică a lor mai veche 
(din campania de însămînțări) au 
pus două perechi de boi înaintea 
tractorului și l-au pornit din loc 
cu tractorist cu tot. Înaintașul

47 de heotare. Dar cum nici aces
tea nu sînt marcate în timpul re
glementar, rezultatul continuă să 
rămînă nul.

Cronicarul nostru sportiv își 
încheie aci relatarea. Reiese foarte 
limpede ce 
bitoare aduc 
tive atitudini 
ca: reparații 
preferențial

vietifi/ Bruno Bernini, președin
tele F.M.T.D,, a vorbit despre 
importanța celui de-al IV-lea 
Congres al F.M.T.D. care va a- 
vea Toc ia Kiev între 16-22 august 
curent.

Trecînd în revistă dezvoltarea 
F.M.T.D. în decursul celor 12 ani 
care s-au scurs de la crearea a- 
ceste! mari organizații interna
ționale a tineretului, vorbitorul a 
subliniat că actualul congres are 
o importanță sporită, date fiind 
transformările în viața tineretu
lui și a întregii lumi, intervenite 
după cel de-al 3-lea Congres al 
F.M.T.D. care a avut loc la Bucu
rești. Prin faptul că în centrul 
discuțiilor vor sta problemele co
laborării dintre tineri și contri
buției tinerel generații la acțiuni
le pentru coexistență pașnică a 
statelor cu orînduiri sociale di
ferite, prin posibilitatea creată 
tuturor organizațiilor de tineret 
de a participa la lucrările sale, 
Congresul F.M.T.D. de la Kiev 
va avea un adînc răsunet nu nu
mai în viața organizației inter
naționale a tineretului, ci și asu
pra întregii activități a tineretu
lui din diferite țări.

Congresul își va desfășura lu
crările attt în ședințe plenare, cît 
și tn cadrul a 13 comisii, care 
vor discuta o serie de probleme 
ca : cunoașterea reciprocă și co
laborarea între organizații de ti-

neret din țări cu regimuri socia- ză 85 milioane de tineri din 97 
le și economice diferite; tineretul de țări. Printre delegați se vor. 
și cooperarea europeană ; tinere- afla reprezentanți a 50 de orga- 
tul, problemele colonialismului nizații de tineret care, s-au .afi- 
,și prinpipihe de la Bandung; ‘ ~ ~
drepturile tineretului muncitor, 
dezvoltarea progresului tehnic, a 
raționalizării și automatizării în 
industrie; tineretul agricol și via? 
ța la sate; studenții, legăturile 
lor cu tineretul muncitor și par
ticiparea lor la rezolvarea pro
blemelor societății, etc.

Congresul va discuta activita
tea F.M.T.D. și sarcinile ei viitoa
re, modificări în statutul 
F.M.T.D. și va alege organele de 
conducere ale organizației inter
naționale a tineretului democrat.

După datele preliminare la 
congres și-au anunțat participa
rea delegați reprezentînd 205 or
ganizații de tineret care grupea- 
llllllllllllllllllllllllllllllllir

nizații ds tineret care, s-au .atf- 
Jiat la MT.D. după c»l de-al 
3-lea congres. De mar* impor
tanță este prezența la congres a 
unor organizații de’tineret neafi- 

<liate la F.M.T.D. Peste 100 de 
astfel'de organizații au anunțat 
că vor trimite observatori la con
gres. Printre acestea sînt : Tine" 
retul Partidului Congresului din 
India, Consiliul organizațiilor de 
tineret din Japonia, Consiliul Ti
neretului Egiptean, Tineretul 
partidului Neo-Destour din Tuni
sia, Tineretul partidului radical 
din Argentina, Tineretul partidu
lui socialist din Brazilia etc. Va 
fi de asemenea reprezentat la 
congres prin observatori Tinere
tul Popular Iugoslav.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Carnavalul 
apelor

MOSCOVA — 8 august ora 
— (Prin telefon).

La această oră începe pe 
riul Moscova carnavalul ape
lor. încă de cîteva zile, dea- 
lungul apei se pot vedea 
porașe decorate în chip 
gondole. în chip de bărci 
nezești sau africane, sau 
podobite cu desene din

va- 
de 

chi- 
îm- 

. po
veștile populare.. Spre locul 
unde se desfășoară carnavalul 
au plecat din lotul delegației 
romine numeroși tineri. Toți 
poartă pe piept un guler de 
marinar, iar pe cap o caschetă 
caracteristică.

Pe rîul Moscova va avea 
loc o paradă a acestor nave, 
iar la miezul nopții, artificiile 
vor lumina cerul ca ziua.
T' * ...............................   ii

Austriaca Pauline Doppler șl țăranca chineză LI Martin, la expo? 
ziția agricolă Unională

„Chinezii sînt buni
S-au scurs abia cîteva zile de 

la prima întîlnire între delegația 
chineză și americană, ținută în ur
ma invitației tineretului american, 
și iată acum o nouă întîlnire. De 
astă dată oaspeți au fost tinerii 
americani. Întîlnirea a fost des
chisă de Hu Jao-ban, prim secre
tar al Comitetului Central al tine
retului comunist chinez. Adresîn- 
du-se oaspeților din S.U.A., el a 
spus :

— Dragi prieteni. în primul 
rînd vreau să vă reamintesc că în 
trecut au existat legături priete
nești între țările noastre. Noi ne 
întîlnim astăzi pentru a doua oară. 
Dar aș dori ca această întîlnire să 
fie urmată de a treia, de o a 
patra, de a cincea, pentru ca cif- 

I rele să ajungă la o mie, la un mi-

U. .1   „  ------------------------- ....... -....................ț. fi N

prieteni"
americani aici. Chinezii sînt buni 
prieteni.

Sally Belfrage, muncitor, A 
spus:

— Această magnifică întîlnire 
ne va permite de a avea mulți și 
noi prieteni. Poporul chinez este 
simpatizat foarte mult de către noi 
și vrem săi avem cît mai multe 
asemenea întîlniri căci ele vor nu- 
tea să ajute cauzei păcii în în
treaga lume. Acest mare popor 
există și va trebui să fie recunos
cut. Din aceasta țările noastre nu 
vor avea dedt de dștigat.

D. MIHAIL

Hon. Sîntem fericiți să salutăm 
printre noi stimații noștri oas
peți — tineri și tinere din 
S.U.A. și am dori să ne între
ținem cu ei cit se poate de 
deschis. în numele tineretului 
chinez țin să adresez saluturile 
cele mai cordiale prietenilor noștri 
americani.

în numele delegaților americani 
la întîlnire a vorbit Earl William
son, care a mulțumit prietenilor 
chinezi pentru călduroasa primire 
pe care le-au făcut-o.

— Sîntem foarte fericiți de în- 
tîlnirea noastră cu prietenii chi
nezi — a spus el. O astfel de în
tîlnire va fi utilă cauzei păcii ~ 
prieteniei. Numai pacea poate 
aducă fericire tineretului.

După aceea, tinerii americani 
chinezi au început să discute, 
facă schimb de păreri, de informa
ții.

Iată în centrul sălii apărînd ar
tiștii chinezi.

Asistența primește cu aplauze 
furtunoase pe un artist chinez care 
execută un dans național.

Tinerii americani, la rîndul lor, 
se îndreaptă spre centrul sălii. 
Gay Caravan interpretează în mod 
strălucit un cîntec comic, avînd ca 
subiect un purceluș. Mulți tineri 
și tinere din S.U.A. intonează un 
cîntec pe care-l cîntă cu prietenii 
chinezi în limba chineză. Ameri
canii au învățat acest cîntec popu
lar chinez în mod special pentru 
această întîlnire. în alte grupuri 
au loc schimburi de opinii, de im
presii.

— Sînt fericit să asist la o ast
fel de întîlnire, a spus Theodor 
Creedman, tînăr învățător din New 
York. Sînt foarte mulțumit să văd 
un număr atît de mare de tineri

consecințe păgu- 
gospodăriilor colec- 
cu totul nesportive 
de mîntuială, sistem 
în deservirea cu 

izate .etc. Am 
creț un sfat : să 
din cele de mai

S.M.T.-iri. călare din nou pe si- mij 
tuafie; a pus cureaua de trarwni- adi 
sie pa șaiba care se invîrtea acum 
nebunește fi într-un aeas-două a oei ce n„ „„ 
făcut batoza să-și înghită singură T j, rr
măselele ei de lemn și fier. Bine- colectiviștii dm Tu-
înțeles că a produs iar panică în lucești — ponoasele»

Tineretul bucureștean

in SĂRBĂTOARENu-mi amintesc să fi încercat 
de multe ori emoții ca cele 
pe care le-am încercat în 

după amiaza zilei de ieri, la des
chiderea primului Festival al tine
retului din Capitulă, . închinat 
Festivalului de la Moscova. Ne 
aflăm pe stadionul Republicii, 
pavoazat de jur împrejur cu dra
pele, devenit neîncăpător cu mult 
înainte de începerea Festivalului. 
Străzile ce duc la stadion s-au 
transformat în adevărate fluvii 
neîntrerupte, ore întregi... Fotore
porterii, ziariștii, teleoperatorii și 
radioreporteriî răzbat anevoie prin 
mulțimea devenită o masă com
pactă...

Cîteva pocnete de pțștol a- 
nunță startul pentru probele atle
tice.

Ca la un semn, întregul stadiori 
este cuprins de o liniște adîncă, 
Iși fac apariția 40 de trompeți îm- 
brăcați în alb, care anunță des
chiderea Festivalului. Urmează 
apoi cîteva salve și jocuri de ar
tificii multicolore, după care 
apar primii demonstranți.

Cu fruntea sus, ei poartă stema 
R.P.R., insignele U.T.M., F.M.T.D., 
U.I.S., emblema Festivalului de 
la Moscova. Aceștia sînt urmați 
de pionierii veseli care agită bu
chete de fiori. Printre cei 100 de 
pionieri fruntași la învățătură, ce 
defilează, am recunoscut in pri
mele rînduri pe Tănase Florin de 
la Școala nr. 137, pe Petre Ma
riana de la Școala nr. 27, pe 
Buleacă Maria de la Școala nr. 
130 — toți cu media generală 5 
la studii și purtare.

Trec, rțnd pe rînd, tineri Im- 
brăcați în alb, purtînd flamuri, ___ _____
apoi elevii Școlii profesionale partid orășenesc și regional.

Locomotiva, Ansamblul artistic a! 
Comitetului orășenesc U.TJVf. câre 
a obținut alaltăieri un premiu 
special în întrecerea artiștilor a- 
matori din capitală. Aplauze pu
ternice, prelungi, ovații însoțesc 
pașii ritmați ai defilanților. Apar, 
unduindu-se în adierea abia per
ceptibilă a unui vînt cald de 
august, flamurile tineretului ■ 
drapele albe și albastre — 
simbol al păcii și prieteniei nepă
tate, apoi sportivii C.C.A. Im- 
brăcați în costume naționale, de 
un pitoresc strălucitor, apar, una 
după alta, formațiile artistice 
fruntașe; remarcăm costumele 
popularilor „călușari", ale țărani
lor din Rășinari, din Maramureș, 
din regiunea Craiova, etc.; urmea
ză apoi asociațiile sportive „Lo
comotiva", „Recolta", „Voința", 
„Progresul", „Energia".

Un grup compact de tineri din 
A.V.S.A.P. încheie demonstrația. 
Fanfara intonează majestuos, 
solemn, Imnul R.P.R. Aplauzele 
răsună prelung...

Iau cuvîntul tovarășii Vasile 
Neagoe, secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M. București, care 
declară deschis primul Festival al 
tineretului din București și adre
sează felicitări tinerilor care au 
întîmpinat cu succese deosebite 
marea sărbătoare a tineretului, 
de la Moscova; apoi tov. Ștefan 
Cruceru, secretar al comitetului 
orășenesc de partid, aduce tinere
tului salutul comitetelor de

Un grup de tineri formează cu 
trupurile lor cuvîntul „PACE", în 
timp ce două fetițe gemene — 
Goange Alexandrina și Goange 
Viorica — îafisează primii doi 
porumbei albi. Ca la un semn, 
sute de alți porumbei se înalță, 
zboară în văzduh, asemenea gîn- 
durilor noastre curate, de pace 

— și prietenie — pe care, în aceste 
clipe, tineretul din București le 
trimit ca o solie nevăzută înspre 
marea Capitală a Tineretului 
lumii — Moscova, găzduitoarea 
celui de al VI-lea Festival. In 
uralele nestăvilite ale participan- 
ților, se înalță drapelul Festiva
lului. In tot acest răstimp, fan
fara intonează imnul F.M.T.D.

Balpane multicolore punctează 
azurul, mfrhm zbor calm ca de 
fulgi, apoi sînt lansate aeromo- 
dele. Spectatorii aplaudă, se aud 
rtsete, strigăte de bucurie. Veselia 
unanimă a cuprins ca un magnet 
tainic sufletele tuturor. Entu
ziasm, tinerețe, setea de a trăi în 
pace și fericire — iată ce carac
terizează marea demonstrație, în
suflețită paradă a tineretului 
bucureștean.

I. MIHUT

A urmat apoi meciul de fotbal 
dintre echipa Progresul-București 
și reprezentativa orașului Atena.

In aceeași zi în Piața Republicii 
a avut loc o seară distractivă pen
tru tineretul bucureștean.

și 
să

fi 
să

Chedli—cel mai 
tînăr participant 

la Festival
După copilul născut la Bucu

rești. Colomba — care a fost 
cel mai tînăr participant la un 
Festival Mondial — iată că 
acum, la Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Moscova, se. semnalează din nou 
prezența unor oaspeți de 
vîrstă foarte fragedă. Recordul 
în această direcție îl deține co
pilul Chedli. El este singurul 
care nu locuiește la hotel, ci 
la Casa copilului din Moscova. 
Acest membru al delegației tu
nisiene nu are decît 2 luni. 
Mama sa este institutoare, iar 
tatăl său este pictor. Poate că 
copilul va alege una din aceste 
profesii sau poate alta. în tot 
cazul, copilăria lui este de bun 
augur.

„Progresul“-București — 
Selecționata Atenei 4-2 

cadrul manifestărilor prile- 
de deschiderea Festivalului

In 
juite 
tineretului din orașul și regiunea 
București pe stadionul Republicii 
în fața a peste 40.000 de specta
tori s-a desfășurat joi întîlnirea 
internațională de fotbal dintre e- 
chipa Progresul București și se
lecționata orașului Atena. Fotba
liștii romîni au obținut o victorie 
meritată cu scorul de 4-2 (1-1) re
zultat care poate fi considerat 
foarte valoros ținînd seama că au 
întîlnit o echipă în care figurau 
numeroși titulari ai echipei națio
nale a Greciei.

Scorul a fost deschis în minutul 
12 de selecționata Atenei prin 
Stamatiadis care a introdus balo
nul cu capul în poarta apărată de 
Birtașu. In minutul 38 la un con-

traatac al echipei routine Oaidă 
este faultat în careu și Ozon trans
formă lovitura de pedeapsă ega- 
lînd. In minutul 60 Ozon urcă 
scorul la 2-1 pentru ca 10 minute 
mai tîrziu rezultatul să devină din 
nou egal în urma unei greșeli a 
lui Birtașu.

încurajați de public, fotbaliștii 
romîni pun stăpînire pe teren. In 
minutul 75 Ozon înscrie din nou 
și numai două minute mai tîrziu 
este rîndul lui Oaidă să străpun
gă poarta selecționatei Atenei 
printr-un șut tras cu putere la 
„păianjen".

In decursul jocului s-au remar
cat de la Progresul : Ozon, Cari- 
caș și Oaidă iar de la selecționata 
Atenei ; Nebidis, Nestoridis și 
Stamatiadis.



începerea tratativelor

ale Uniunii Sovietice și R. D. Germane
BERLIN 8 (Agerpres).—TASS 

transmite : La 7 august la reșe
dința din Berlin a primului mi
nistru al R.D. Germane au avut 
loc tratative între delegațiile 
guvernamentale ale Uniunii So- 

Republicii Democratevietice și 
Germane.

In cadrul tratativelor a avut 
loc un schimb general de păreri 
în problemele care interesează 
cele două părți. S-a hotărit sâ 
se pregătească propunerile cores
punzătoare pentru a fi examinate 
în timpul tratativelor ce vor 
urma.

Tratativele au decurs în spiri
tul deplinei tntelegeri și a priete
niei frățești.

de
al

BERLIN 
transmite: 
Centrală a

★
(Agerpres).—TASS
7 august la „Casa 

Unității" din Berlin

8 
La

au început tratativele dintre 
legațiile Partidului Comunist 
Uniunii Sovietice și Pariidului 
Socialist Unit din Germania.

Tratativele au decurs într-o at
mosferă de solidaritate frățească 
și internaționalism proletar ,

Ședința
8 (Agerpres).—A.D.N. 
La 8 august delegația

Camerei Populare a R. D. Germane
BERLIN

•transmite: _____ ___
de partid și guvernamentală so
vietică a participat la deschiderea 
celei de-a 27-a sesiuni a Camerei 
Populare a R. D. Germane.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de dr. Johannes Dieckmann, 
președintele Camerei Populare a 
R.D.G., după care primul ministru 
al R.D.G., Otto Grotewohl, a pre
zentat declarația guvernamentală

cu privire la unificarea pașnică a mane, la învingerea greutăților 
Germaniei. și piedicilor care se opun unifi-
u Pr0P’jPe£f3 deputatului H. carii Germaniei și să aprobe for- u- r-. n .... - marea unej cc)nfe(jerațjj a întregii

Germanii și înființarea unui con
siliu pe întreaga Germanie format 
din reprezentanți ai celor două 
parlamente germane, ca un prim 
pas pentru unificarea Germaniei.

Salutat cu ovații prelungite, a 
luat cuvintul N. S. Hrușciov, con-

Homann, Camera Populară a 
adoptat în unanimitate o hotărîre 
prin care aprobă declarația gu
vernamentală. Camera Popu
lară a chemat parlamentul și 
guvernul Republicii Federale 
Germane să pășească de ase
menea pe calea care duce la 
apropierea celor două state ger-

ducătorul delegației sovietice. A 
luat apoi cuvintul Walter Ulbricht, 
prim secretar al C.C. al P.S.U.G.

In continuare reprezentanții 
fracțiunilor parlamentare ale Ca
merei Populare au făcut declarații 
în care au aprobat cu căldură de
clarația guvernului R. D. Ger
mane și cuvîntarea lui N- S. Hruș- 
ciov.

Raportul Comitetului 0. N. U 
in „problema ungară" - un amestec 
grosolan în treburile interne ale țării
— O declarație a guvernului R. P. Ungare —

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — 
M.T.I. transmite: La 7 august 
Ministerul Afacerilor Externe al
R. P. Ungare a dat publicității o 
declarație în legătură cu raportul 
Comitetului O.N.U. în „problema 
ungară44.

După publicarea acestui raport, 
se spune în declarație, presa im
perialistă depune mari eforturi 
pentru ca „problema ungară44 să 
se afle permanent pe ordinea dc 
zi. In cursul acestei campanii 
propagandistice, cercurile impe
rialiste au făcut tot posibilul să 
convoace o sesiune extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U. 
Majoritatea membrilor O.N.U. nu 
și-au manifestat însă dorința de 
a discuta această problemă fără 
o studiere prealabilă.

Guvernul Statelor Unite a vrut 
să discute cît mai repede posibil 
„problema ungară44 în cadrul A- 
dunării Generale pentru a nu da 
guvernului ungar posibilitatea să 
se pregătească pentru a dezminți 
afirmațiile mincinoase ale Comi
tetului O.N.U. prin documente și 
dovezi materiale. Guvernul
S. U.A. s-a străduit să accelereze 
discutarea acestei probleme și 
pentru că pe măsura consolidării 
situației în țară guvernul R. P. 
Ungare poate să dezvăluie tot 
mai limpede împrejurările în care 
a fost pregătită rebeliunea con
trarevoluționară, să demaște di
feritele grupuri contrarevoluțio
nare și legăturile lor cu centrele

prietenești

Declarația lui 0. Grotewohl: Poporul german va contribui 
la realizarea înțelegerii și la unitate

In declarația guvernamentală 
prezentată fn ședința din 8 au
gust a Camerei Populare a 
R.D.G., după ce a salutat delega
ția sovietică, tov. Otto GrotewoliI 
a spus: Dacă nu vrem să ne în
șelam în privința situației din 
țara noastră și nu vrem să as
cundem adevărata înfățișare a a- 
cesteia, trebuie să recunoaștem 
că fasciștii, militariștii și mo- 
nopoliștii germani au fost aceia 
care au lichidat unitatea Germa
niei.

In continuare, vorbitorul a ex
pus apoi istoricul luptei duse dc 
R.D.G. pentru reunificarea Germa
niei și a arătat cum Germania 
occidentală și puterile occidentale 
se opun reunificării.

Poporul german, a spus în con
tinuare O. Grotewohl. a admis el 
singur tulburarea unității sale, el 
singur trebuie să restabilească a- 
ceasta unitate și o va restabili.

Acesta este dreptul nostru, acea
sta este datoria noastră, datorie 
față de noi înșine. în interesul 
Germaniei, datorie față de Europa 
și față de lume, in numele păcii.

Cînd se spune că între Repu
blica Democrată Germană și Re
publica Federală există deosebiri 
atît de mari îneît nici o forță nu 
poate asigura apropierea, noi răs
pundem : există o forță care poa
te și va contribui la apropiere, la 
realizarea înțelegerii și la uni
tate. Această forță este poporul 
german însuși și în primul rind 
clasa muncitoare germană.

Cine se pronunță în mod sin
cer pentru unificarea Germaniei 
— a continuat Grotewohl, — acela 
nu are decit o singură cale: rea
lizarea unei înțelegeri între cele 
două state germane și înlăturarea 
a tot ceea ce împiedică realizarea 
acestei sarcini naționale.

In continuare O. Grotewohl a 
expus din nou amănunțit conținu
tul Declarației R.D.G. din 27 iulie 
1957 cuprinzînd propuneri în ve
derea reunificării Germaniei.

In prezent, a declarat în înche
iere Grotewohl guvernul R. D. G. 
nedorind să complice unificarea 
celor două state germane nu in
sistă asupra discutării acelor pro
bleme care sint legate de dezvol
tarea ulterioară a Germaniei occi
dentale sau a R.D.G. Totodată gu
vernul R.D.G. declară că, firește, 
el consideră calea pașnică, demo
cratică și socialistă 
justă a dezvoltării 
manii. Subordonarea 
vernul Adenauer a
tici de la Bonn cerințelor cercu
rilor conducătoare din S.U.A. este 
incompatibilă cu interesele națio
nale ale poporului german.

drept calea 
întregii Ger- 
de către gu- 
întregii poli-

N. S. HRUȘCIOV: Popoarele Uniunii Sovietice 
prietenie cu întregul popor german

Guvernul R.D.G. nu s-a gîndit 
niciodată și nu se gîndește să se 
declare de acord cu existența a 
două state germane.

împreună cu toți patrioții ger
mani el luptă pentru realizarea 
înaltului țel al unificării Germa
niei. O uniune a statelor germane 
ar fi un pas hotărîtor împotriva 
scindării Germaniei și ar deschide 
perspectiva plină de speranțe a 
creării unei Germanii unite, paș
nice și democrate. Acest pas ar 
contribui printre altele la contra
cararea primejdiei izbucnirii unui 
nou război mondial.

Guvernul Republicii Democrate 
Germane a spus O. Grotewohl își 
exprimă convingerea fermă că în. 
interesul păcii, în internul națiu
nii germane, în interesul unui vii
tor asigurat și fericit al întregului 
popor german se va reuși să 
pășească pe această cale.

doresc sincer
se

de spionaj americane din Europa. 
GUVERNUL UNGAR CONSI

DERA CA ACTIVITATEA CO
MITETULUI O.N.U. ESTE ILE
GALA ȘI CONSTITUIE UN 
AMESTEC GROSOLAN IN TRE
BURILE INTERNE ALE ȚARII. 
Cu toate acestea însă, din res
pect față de O.N.U., guvernul 
Republicii Populare Ungare con
sideră necesar să dea răspuns la 
raportul Comitetului O.N.U. în- 
trucit consideră că demascarea 
în fața Adunării Generale a 
O.N.U. a acestei provocări și a 
putchului organizat din afară în 
scopul răsturnării puterii populare 
și a reinstaurării orînduirii bur
gheze va fi numai în interesul 
poporului ungar și al cauzei 
apărării păcii.

In acest scop guvernul ungar 
va pune la dispoziția Adunării 
Generale a O.N.U. documente 
ilustrînd modul în care cercurile 
reacționare dinăuntrul țării și-au 
coordonat acțiunile cu organiza
țiile de spionaj 
imperialiștilor.

In declarația 
cerilor Externe 
cipala sursă a 
tru întocmirea raportului Comite
tului O.N.U. a constituit-o infor
mațiile transmise de spioni, măr
turiile contrarevoluționarilor fu
giți- în străinătate, ale agenților 
imperialiști, ale trădătorilor de 
patrie.

și diversiune ale

Ministerului Ata
șe arată că prin- 
materialelor pen-

Imperialismul englez face eforturi 
disperate pentru a-și menține 

pozițiile
YEMEN: Numeroase victime și distrugeri 
OMAN: Trupele engleze au trecut

monstrează încă 
rialismul englez 
disperate pentru 
zițiile din sudul 
și a-și amina izgonirea din re
giunile în care popoarele s au ri
dicat la lupta de eliberare na
țională.

la atac

de la Moscova

BERLIN 8 (Agerpres).—TASS 
transmite: In cuvîntarea rostită 
la 8 august in ședința Camerei 
Populare a R.D. Germane, N. S. 
Hrușciov, prim secretar al C.C. 
al P.C.U.S. a spus printre altele: 

Considerăm câ stabilirea con
tactelor personale între conducă
torii diferitelor țări are o mare 
însemnătate pentru lărgirea și în
tărirea relațiilor de prietenie din
tre țări și servește cauzei păcii în 
întreaga lume.

De o deosebită importanță pen
tru consolidarea păcii și securită
ții este, fără îndoială, prietenia 
și înțelegerea reciproca între 
popoarele sovietic și german.

După ce a subliniat că popoare
le Uniunii Sovietice doresc sincer 
prietenie cu întregul popor ger
man. N. S. Hrușciov a arătat că 
din partea guvernului Germaniei 
occidentale nu există deocamdată 
înțelegerea cuvenită și dorința de 
a dezvolta asemenea relații.

Republica Democrată Germană, 
a spus N. S. Hrușciov. este rea- 
zimul forțelor iubitoare de pace 

. din întreaga Germanie.
N. S. Hrușciov s-a ocupat apoi 

de problema menținerii și întări
rii unității între țările lagărului 
socialist. El a subliniat, printre 
altele, că recenta intîlnire dintre 
delegațiile de partid și guverna
mentale ale Uniunii Sovietice și 
Iugoslaviei a constituit o nouă 
contribuție la cauza întăririi uni
tății țărilor socialiste

N. S. Hrușciov s-a ocupat de

asemenea de problema reunilică- 
rii naționale a Germaniei. Reuni- 
ficarea Germaniei pe o bază paș
nică, democratică, a spus N. S. 
Hrușciov, contravine planurilor 
forțelor imperialiste ale puterilor 
occidentale. Politica de militari
zare dusă de actualele cercuri 
guvernante ale Republicii Fede
rale Germane și de partenerii lor 
occidentali, aduce popoarele Eu
ropei și în primul rind poporul 
german într-o situație extrem de 
periculoasă.

Cine dorește cu adevărat unifi
carea Germaniei, a spus în con
tinuare N. S. Hrușciov. nu poate 
să nu țină seama de faptul că 
există două state germane. Pro
blema reunificării Germaniei tre
buie să fie rezolvată de poporul 
german însuși, iar datoria celor 
patru puteri constă în a ajuta 
prin toate mijloacele poporul 
german să rezolve problema sa 
națională pe calea unor tratative 
directe între cele două state ger
mane.

N. S. Hrușciov a arătat că U- 
niunea Sovietică împărtășește și 
sprijină declarația din 27 iulie a

guvernului Republicii Demoprate 
Germane, că împărtășește și spri
jină calea de reunificare a Ger
maniei, reală chiar și in actua
lele condiții complicate — crea
rea unei confederații germane, 
adică unirea pe bază de tratat a 
celor două state suverane, în ve
derea promovării unei politici co
mune cu privire la un anumit 
cerc de probleme externe și in
terne. Calea pe care Adenauer 
vrea să ducă Germania —, calea 
politicii „de pe poziții de forță" 
— prezintă un mare pericol pen
tru poporul german.

Autoritățile de la Bonn și par
tenerii lor occidentali, a spus 
N. S. Hrușciov, urmăresc trans
formarea întregii Germanii în- 
tr-un stat imperialist agresiv. în 
principala bază a NATO în Eu
ropa. N. S. Hrușciov a arătat,' 
printre altele, că în recentele tra
tative cu președintele S.U.A. Ei
senhower, cancelarul Adenauer 
nu numai că s-a pronunțat împo
triva dezarmării, dar a și cerut 
să nu se reducă efectivul trupelor 
americane în Europa. Adenauer 
este un adversar înverșunat al

reglementării problemei dezarmă
rii — problemă care preocupă în
treaga omenire, a declarat N. S. 
Hrușciov.

Arătînd că între Republica De
mocrată Germană și Uniunea So
vietică există trainice relații fră
țești, bazate pe principii socialiste. 
N. S. Hrușciov a subliniat: „Dacă 
Republica Democrată Germană va 
fi victima unei agresiuni, Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste 
îi vor veni în ajutor și vor apăra 
libertatea și independența ei".

Politica noastră, a spus în în
cheierea cuvintării sale N. S. 
Hrușciov, este determinată de ho- 
tăririle Congresului al XX-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Zia
rul „Telegraph" relatează că, po
trivit știrilor misiunii Yemenului 
din Beirut, trupele engleze au 
reînceput operațiunile militare în 
sudul Yemenului. Ziarul scrie ca 
agresiunea Angliei începută la 2 
august in sudul Yemenului a (ost 
cea mai cruntă și sălbatecă de la 
inceputul operațiunilor militare. 
In știre se arată că englezii au 
atacat fără nici un rezultat baza 
de la Șukeir, lărgind zona ope
rațiunilor militare pînă la cen
trele populate Svadaa, Mehaș și 
periferiile Haribei. La aceste o- 
perațiuni trupele engleze au fo
losit toate tipurile de armament.

In decurs de peste opt ore a- 
vioanele engleze au aruncat
bombe de mare calibru și au lan
sat rachete. Din cauza acestor
bombardamente aeriene au tost 
prefăcute in scrum centrele popu
late Svadaa și Mehaș. S-au în
registrat numeroase 
menești și distrugeri.

Aceste fapte, scrie

o dată că impe- 
tace Încercări 

a-și menține po- 
peninsulei arabe

încă 23 medalii de aur cîjfigate de rugbiștii 
și canotorii noștri

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Prin telefon de Ia trimisul Ager
pres :

Sportivii romîni s-au comportat 
admirabil în cea de a Xl-a zi a 
Jocurilor sportive internaționale 
prietenești de la Moscova cîști- 
gind 23 de medalii de aur dato
rită splendidelor victorii realizate 
de rugbiști și canotori.

O prețioasă victorie internațio
nală a obținut echipa selecționată 
de rugbi a R.P. Romîne care în 
meciul decisiv a întrecut cu sco
rul de 6—3 renumita echipă a 
țării Galilor alcătuită din jucă
torii clubului Llanely. Rugbiștii 
romîni au lăsat o mare impresie 
revanșîndu-se în fața spectato
rilor pentru jocul slab prestat cu 
cîteva zile înainte în compania 
echipei R. Cehoslovace.

Jocul a avut o desfășurare pa
sionantă și numai puterea de 
luptă puțin comună a rugbiștilor 
noștri a fost factorul hotărîtor al 
victoriei. Scorul a fost deschis 
de Paloșanu în minutul 26. Ta
lentatul nostru jucător a așezat 
balonul în colț după o pasă ex
cepțională primită de la Ionescu. 
Galezii au egalat în minutul 
30 prin celebrul lor fundaș Terry 
Davies care a transformat impe
cabil o lovitură-de pedeapsă. La 
pauză scorul a fost 3—3. In con
tinuare inițiativa aparține echipei 
noastre care își fructifică domi
narea înscriind în minutul 65 
prin Penciu (drop-goal). Victoria 
rugbiștilor romîni a fost înde
lung aplaudată. Cîteva minute 
mai, tîrziu pe podiumul învingă- 

19 membri ai echipei 
medaliile de aur.

★
joi ne-a adus și satis-

torilor cei 
au primit

victime o-

ziarul, de-

★
LONDRA 8 (Agerpres). — 

Trupele intervenționiste engleze 
și unitățile din forțele militare 
ale sultanului din Maskat au tre
cut la atac împotriva răsculați- 
lor din Oman. Intr-un comunicat 
oficial publicat joi dimineața la 
cartierul general britanic din 
Bahrein se arată că obiectivul 
ofensivei este fortul Firk, situat 
la 3 km. sud de Nazwa, principa
lul centru de rezistență al răscu- 
laților din Oman. France Presse 
adaugă că trupele atacatoare 
aflate sub comanda generalului 
britanic Robertson au depășit sa
tul Izz, pe drumul care duce că
tre Nazwa.

Ziua de joi ne-a adus și satis
facția unor mari victorii ale ca
notorilor noștri. Anastasescu și 
Teodorov au cucerit medaliile de 
aur în proba de caiac dublu 
(500 m.) cu timpul de r46”8/10. 
Pe locul doi s-a clasat echipa 
R. P. Ungară II cronometrată cu 
1'47”2/IO.

O altă victorie a culorilor țării 
noastre ne-a fost adusă de ca- 
noiștii Ismailciuc și Alexe care 
au ocupat locul intii In proba de 
dublu (1000 m.) cu timpul de 
4'27”S/IO. Ei au fost urmați de 
echipajul sovietic Harin, Botev 
— 4*28"2/10 și echipa secundă 
a țării noastre alcătuită din Lipa- 
lit și Kalinov — 4’28"6/IO.

Proba de caiac simplu (1000 
m.) a revenit sportivului sovietic

Naumov în timpul de 4’02". Re
prezentantul nostru Aurel Ver- 
nescu a ocupat în finală locul 6 
cu 4'12”. Ultima probă a zilei, 
caiac simplu fete (500 m.) a luat 
sfirșit cu victoria campioanei o! 
limpice Dementieva (U.R.S.S.) 
cronometrată cu timpul de. 
2T7"2/10.

O confruntare pasionantă a a- 
vut loc în finala competiției mas
culine de handbal care a opus 
echipei R. P. Romîne formația 
R. D. Germane. Handbaliștii ger
mani au terminat învingători cu 
1514 după un meci memorabil 
în care sportivii noștri au condus 
la pauză cu 9-6, fiind la un pas 
de victorie. Echipa R. P. Romîne 
a condus apoi cu 10-6. 10-8, 10-9 
11-9 și 11-10 pierzînd datorită 
unor lovituri de la 14 m. de care 
a beneficiat formația germană 
de multe ori acordate cu ușurință 
de arbitru.

Primul loc a revenit echipei 
R. D. Germane _ ___
astfel medaliile de aur. Echipa 
R.P.R. s-a clasat pe locul doi.

Foarte pasionant a fost și me
ciul „cheie" de volei dintre e- 
chipele masculine ale R.P.R. și 
U.R.S.S. Pentru a putea fi cu
noscut învingătorul au fost nece
sare 5 seturi Echipa U.R.S.S. a 
jucat cu mult tact spre sfirșit ob- 
tinînd victoria cu 3-2 (15-9;
14-16, 15-7. 13-15, 15-9). Astăzi 
echipa R.P.R. întîlnește reprezen
tativa R. P. Polone.

In competiția de baschet echi
pa masculină a R. P. Ungare a 
reușit să întreacă cu 75-73 (după 
prelungiri) echipa U.R.S.S. iar 
Brazilia a învins cu 78-65 (35-30) 
echipa tării noastre.

La haltere. în cadrul catego
riei șemimijlocii sportivul sovie
tic Victor Liah a ctștigat medalia 
de aur cu un total de 397.500 kg. 
Reprezentantul nostru Ilie lenciu 
a ccupat locul 9 cu 354 kg.

Gimnaștii sovietici au confir
mat din nou înalta lor măestric. 
Ei s-au clasat pe primul loc în 
competiția masculină realizînd 
342,95 puncte. Echipa R P R. a 
ocupat locul 6 cu 322,05 puncte.

Joi a început turneul indivi
dual de sabie. Dintre reprezen
tanții noștri, au obținut calificare 
Istrate și Bartos.

Turneul de hochei pe iarbă s-a 
încheiat cu o meritată victorie a 
echipei R. P. Polone.

care a cucerit

In Jawq centrală

Partidul Comunist din Indonezia 
a obținut o mare victorie

DJAKARTA 8 (Agerpres). — 
Presa indoneziana publici rezulta
tele preliminare ale alegerilor 
pentru organele locale ale puterii 
în Jawa centrală. Partidul Comu
nist a obținut o mare victorie in 
această regiune cu populație densă. 
El a întrunit in alegerile pentru 
Consiliile regionale și municipale 
2.865.379 voturi, iar pentru Con-

siliul provincial 2.525.401 voturi. 
Partidul Național a obținut res
pectiv 2.564.185 fi 1.824.197 vo
turi, partidul Nahdatul Haina 
1.803.839 fi 1.408.539 voturi. Prin- 
tre marile partide Partidul Ma- 
fumi situat pe ultimul loc, întru
nește respectiv 732.101 fi 021215 
voturi.

Recepția de la primăria din Berlin
BERLIN 8 (Agerpres).—TASS 

transmite: In seara zilei de 7 
august W. Ulbricht, prim secre
tar al C.C. al P.S.U.G. și O. Gro
tewohl, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, au 
oferit la primăria din Berlin o

mare recepție tn cinstea delega
ției de partid și guvernamentale 
a U.R.S.S.

In timpul recepției W. Ulbricht, 
N. S. Hrușciov, O. Grotewohl și 
A. I. Mikoian au rostit cuvîn- 
tări.

TOKIO. La un miting care a 
avut loc la Tokio la 7 august de
legații Asiei și Africii la Confe
rința internațională împotriva ar
melor nucleare au sprijinit ideea 
convocării unei conferințe pentru 
solidaritatea cu țările Asiei și 
Africii. Mitingul a fost convocat 
de comitetul japonez pentru so
lidaritatea cu țările Asiei.

VARȘOVIA. La 2 august .Mi
chal Przybyla, agent al servici-

Vizitele delegației foștilor 
combatanți

HN 7.

Actorii francezi nu au 
de primit ordine

au 
o

„• --—---- -
spectacolelor" și de reprezentantul 
unui sindicat al actorilor de cine
matograf americani în care se cere 
producătorilor și regizorilor care 
intenționează să turneze în Franța 
coproducții cinematografice fran- 
co-americane să se adreseze pen-, 
tru angajare de tehnicieni și adori 
unui „sindicat liber al tehnicieni
lor și actorilor" care nu ar număra 
în rîndurile sale sindicaliști af Știați 
Confederației Generale a Muncii 
din Franța.

Acedstă notă, prin care se în
cearcă în mod fățiș să se stabi
lească un regim de discriminare 
în ce pricește angajarea de tehni
cieni și actori după aparteneța lor 
politică și sindicală a fost primită 
cu indignare în cercurile cinema
tografice și de oninia publică fran
ceză. Comitetul de acțiune sindi
cală al actorilor francezi a dat pu
blicității o declarație în care se 
declară solidar cu orice actor fran
cez, indiferent de apartenența sa 
sindicală» și tn care protestează

Ziarele de dreapta franceze 
publicat o notă semnată de 
așa-zlsă „Federație sindicali 
Sj ..................

împotriva încercărilor de a efec
tua angajările în studiourile de 
turnare după criterii politice.

„Este cel puțin surprinzător — 
se spune în declarația Comitetu
lui de acțiune sindicală a actorilor 
francezi — ca o organizație sindi
cală dintr-o țară străină să-și 
permită să se amestece în viața 
sindicală a altei țări cu metode 
care pot fi considerate drept 
demne de dispreț". în declarație 
se arată în continuare că dacă

Milioane de americani vor fi decepționați

companiile americane care inten
ționează să turneze filme în co
producție franco-americană vor da 
urmare notei apărute în ziarele de 
dreapta, Comitetul de acțiune sin
dicală al actorilor francezi va or
ganiza demonstrații fi demersuri 
oficiale împotriva unor asemenea 
acte provocatoare pentru a arăta că 
„actorii francezi nu au de primit 
lecții, sfaturi sau ordine din par
tea nimănui tn ce privește activi
tatea lor".

„Radioactivitatea"

La 7 august senatul american 
aprobat cu 72 voturi contra 18

proiectul de lege cu privire la 
apărarea drepturilor civile. Agen
țiile americane de presă fac mare 
caz de acest fapt declarînd că 
„pentru prima oară in istoria 
Statelor Unite" a fost adoptată o 
lege pentru apărarea drepturilor 
tuturor cetățenilor americani in
diferent de culoarea lor. tn reali
tate însă oamenii de culoare din 
S.U.A. nu au nici un motiv de 
entuziasm în legătură cu votul 
senatului.

Intr-adevăr, proiectul de lege, 
care se referă numai la dreptul 
de vot al negrilor, nu a fost a-

doptat in forma sa inițială, ci 
după adăugarea unui amenda
ment in baza căruia toate violă
rile dreptului de vot vor fi de 
competența juriilor. Or. în statele 
sudice, unde se pune cel mai acut 
problema dreptului de vot pentru 
populația de culoare, juriile sini 
compuse exclusiv din albi, care 
nu iau niciodată vreo măsură 
împotriva altui alb vinovat de 
delicte rasiste.

însuși președintele Eisenhower 
a declarat după adoptareă aces
tui amendament că „milioane de 
americani vor fi decepționați".

Noua lege urmează să vină în 
fața Camerei Reprezentanților.

La Londra a fost editată car
tea a nouă cunoscuți savanți en
glezi consacrată problemei in
fluenței radiațiilor atomice asu
pra sănătății oamenilor. Volumul 
este intitulat „Radioactivitatea". 
El a fost scris de prof. Hum
phrey, Burhop, Bernal, Gordon, 
Clark și alții. Prefața cărții a 
fost scrisă de cunoscutul filozof 
englez Bertrand Russel care se 
pronunță pentru încheierea unui 
acord între marile puteri în ve
derea interzicerii experiențelor 
cu această armă.

Russel scrie că „nici guvernul 
englez și nici cel american nu au 
privit serios argumentele acelora 
care se pronunță împotriva ex
ploziilor experimentale". In în
cheiere Russel cheamă guvernul 
englez să renunțe la cursa nebu
nească a înarmărilor atomice, la 
desfășurarea experiențelor cu 
arma nucleară.

In cartea lor savanțil englezi 
protestează hotărît împotriva 
desfășurării experiențelor cu 
arma nucleară. Ei declară că din 
punctul lor de vedere experien
țele trebuie condamnate.

ilor de spionaj americane, 
prezentat organelor de securita
te ale Ministerului Afacerilor In
terne al R. P. Polone și a decla
rat că în aceeași zi fusese intro
dus în Polonia, in localitatea de 
frontieră Doluje din voievodatul 
Szczecin, de către serviciul de 
spionaj american.

NEW YORK. Cu prilejul îm
plinirii a 12 ani de la lansarea 
bombei atomice asupra orașului 
Hiroșima, la New York a avut 
loc un miting convocat din ini
țiativa Comitetului pentru inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară la care au participat 
peste 1.000 de persoane repre- 
zentînd diferite pături ale popu
lației din orașul și statul New 
York. j

BELGRAD. După cum transmi
te agenția Tanjug, la 7 august în 
insula Brioni au început tratati
vele iugoslavo-vietnameze în 
cadrul cărora părțile vor face un 
schimb de păreri asupra proble
melor actuale ale situației interna
ționale.

LONDRA. La 7 august la mi
tingul muncitorilor din piețele 
de fructe și legume din Londra 
s-a hotărît să se continuie greva 
care durează de aproape o lună 
și să se respingă propunerile de 
compromis ale administrației.

TOKIO. La 7 august la Tokio 
a avut loc cea de-a 2-a ședință 
pregătitoare a conferinței inter-

naționale pentru interzicerea ar
mei nucleare.

BARCELONA. Juan Soler Co- 
morera, secretar general al par
tidului socialist unificat din Ca
talonia al cărui proces a început 
ieri în fața unui consiliu de răz
boi întrunit la Barcelona a fost 
condamnat la 30 de ani închi
soare pentru activitatea sa poli
tică antifranchistă.

RABAT. Peste 9.000 de munci
tori marocani de la bazele aeriene 
și navale ale S.U.A. din Maroc 
au declarat grevă în semn de 
protest împotriva insultelor și 
maltratărilor la care sînt supuși 
de ofițerii americani, precum și 
împotriva presiunilor exercitate 
de aceștia asupra activiștilor sin
dicali marocani de la bazele mi
litare americane

GENEVA. La 8 august a avut 
loc la Geneva cea de-a* 69-a șe
dință a ambasadorilor R. P. 
Chineze și S.U.A. Cei doi amba
sadori au hotărît ca viitoarea șe
dință să aibă loc 
brie.

PRAGA. La 8 
dintele Republicii
A. Zapotocky, a primit pe mem
brii delegației ; 
siriene, condusă de Haled 
ministru de stat și ministru al 
Apărării Naționale al Siriei.

Membrii delegației foștilor com
batanți francezi care se află în 
țara noastră cu ocazia aniversării 
a 40 de ani de Ia bătălia de la 
Mărășești, însoțiți de membri ai 
Comitetului pentru organizarea 
aniversării a 40 de ani de la bă
tălia de la Mărășești în frunte cu 
general dc armată în rezervă Cons
tantin Vasiliu-Rășcanu, de Jean 
Deciry, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Franței la București, 
A. N. Goncearuk, secretar al Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești; general maior I. P. Juravlev 
atașat militar al Uniunii Sovietice 
și locotenent colonel L. L’IIel- 
gouach, atașat militar al Franței 
au sosit joi la Iași. Oaspeții au 
fost îotîinpinați de C. Nistor, pre
ședintele sfatului popular re
gional, O Iliescu, președintele 
sfatului popular orășenesc, colonel 
N. Nicolau, și de alți reprezen
tanți ai autorităților locale.

In cursul dimineții, la Mausoleul 
ostașilor romîni căzuți în primul 
război mondial, la Monumentul 
ostașilor ruși și la Mausoleul 
ostașilor francezi au fost depuse 
coroane din partea Comitetului 
pentru organizarea aniversării a 
40 de ani de la bătălia de la Mă
rășești, din partea delegației loști- 
lor combatanți francezi și ai Am
basadei Uniunii Sovietice.

Cu acest prilej, general ruuior 
I. P. Juravlev, atașat militar al 
Uniunii Sovietice în R.P. Romînă, 
a subliniat semnificația participării 
delegației foștilor combatanți fran
cezi la solemnitățile consacrate 
memoriei eroilor primului război 
mondial.

Apoi la bustul generalului Ber
thelot, aflat în grădina Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri44

francezi la lași
fost depuse jerbe de flori din par- 
tea Comitetului pentru organiza* 
rea aniversării a 40 de ani de la 
bătălia de la Mărășești din partea 
delegației foștilor combatanți fran
cezi și a Ambasadei Uniunii So
vietice.

Aci, general de corp de armată 
în retragere Victor Petin a evocat 
figura ilustrului conducător mili
tar, subliniind că stăvilirea ofen
sivei inamicului la porțile Moldo
vei s-a datorat acțiunii comune a 
trupelor romîne, ruse și misiunii 
franceze.

Oaspeții au vizitat apoi fosta 
vilă „Greierul44, unde în timpul 
primului război mondial se afla 
un spital militar condus de dr. 
Clunet, astăzi sanatoriu de copii 
ce poartă numele eroicului medic 
francez care și-a jertfit viața pe 
pămîntul Romînici. Aci, prof. 
Etienne Sorrel de la Academia dc 
Chirurgie din Paris, a evocat fi
gura doctorului Clunet.

După ce au vizitat muzeul de 
artă din Palatul Culturii al ora
șului, oaspeții s-au oprit in strada 
general Berthelot nr. 20, la rasa 
unde a locuit generalul în timpul 
operațiunilor militare de pe fron
tul Moldovei în anul 1917.

La amiază, comitetul executiv al 
sfatului popular regional a oferit 
o masă în cinstea delegației fo?» 
tilor combatanți francezi.

Constantin Nistor și general de 
corp de armată în retragere Vic
tor Pctin au rostit toasturi în rare 
au subliniat însemnătatea legătu
rilor de prietenie romîno-franreze 
cimentate prin sîngele vărsat de 
fiii celor două popoare pentru a- 
pararea cauzei comune.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
au vizitat fabrica de antibiotice- 
și parcul Copou.

la 12 septem-

august. prețe- 
Cehoslovace

guvernamentale 
le Haled Azem,

Cine este noul ministru
al Apărării al S. U. A.

Președintele Eisenhower a 
numit pe Neil Mcelroy ca mi
nistru al Apărării al S.U.A., 
in locul lui Charles Wilson, 
care și-a dat demisia. Neil 
Mcelroy este președintele Con
siliului de administrație al 
trustului „Procter and Gam
ble" din Cincinnati, statul

Ohio, una din cele mai mari 
societăți pentru fabricarea să
punului din Statele Unite. De 
asemenea Mcelroy este direc
torul marilor societăți „Gene
ral Electric Co.“ și ..Chrysler 
Corporation", care dețin im
portante comenzi de materiale 
pentru armată.
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Dansez cu ttne-PATRlA. BUCU
REȘTI, GRADINA PROGRESUL. 
INI RAȚIREA INTRE POPOARE. 
ALEX. SAHIA (sală și grădină), 1 
MAI (sală și grădină) ; Mazurca 
dragostei — REPUBLICA ; Camelia
- MAGHERU. I. C. FRIMU (sală 
și grădină). Intr-un ceas bun — 
GH DOJA : Fedra - V. ALECSAN- 
DRl. ELENA PAVEL (sală și gră
dină) ; Căpitanul din Rolo 
ALEX. POPOV. N. BALCESCU 
(sală și grădină) ; Till Buhoglin- 
dă - LUMINA. MIORIȚA ; Poves
tea unu* om adevărat — CENTRAL; 
Noapte de carnaval — 23 AUGUST 
(sală și grădină) ; Ultima tntilnire
- DOINA. VASILE ROAITA ; Din LIBElifÂțll 
Argentina în Mexic — MAXIM 
GORKI ; Actorul principal. Viața 
îndărătul gratiilor. Expoziția inter
națională din Kabul. Minuni nu 
există. Peter cel isteț - TIMPURI 
NOI : Mai presus de dragoste — 
TINERETULUI : Othello - GRI- 
VIȚA ; încotro ? - CULTURAL ;

Stan șl Bran studenți la Oxford — 
UNIREA (sală și K'ădlnă). MUN
CA ; Vagabondul (ambele serii) — 
CONST. DAVID; Intermit tjigerilor 
— FLACARA ; Ttnăra gardă (am
bele serii) - T VLADIMIRESCU 
(grădină) ; Romeo șl Jultella — 
ARTA (sală șl grădină) ; Jan 
Zizka - MOȘILOR (sală șl gră
dină) ; Vrăjitorul — DONCA SI- 

— MO (sală și grădină) ; Dacă toți 
tinerii din lume - ILIE PINTILIE 
(sală și grădină) ; Cifadel.i sfărl- 
maiă — POPI’IAR; Un plcheî fn 
munți — M EMINESCU : O cartelă 
ratată — VOlGA ; Pasărea lui lu
nii. coițiplecfare „Scurtă istorie"— 
L??L?TAItl (,aH șl grMinll) ; 
Din nou împreună - COȘHI C 
(sală și grădină) ; Taina nopții 
eterne - OLQA BANCIC (sală și 
grădină) : Injre două femei — AU
REL VLAICU Inima clntă - A- 
LIANȚA ; Odată tn viată - BO- 
LESLAW BIERUT.
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