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Pe tov. Ion Mihalcea, director 

al G.A.S. Zorleni, numai întîm- 
plarea a făcut să-l găsim la sediu. 
Era spre seară. Trebuia să plece 
și mai avea o oră pînă la tren.

...Prin urmare, anul trecut gos
podăria nu a fost rentabilă ?

— întocmai.. Dar acuma lucru
rile stau cu totul altfel.

— Cărui fapt se datorește a- 
ceastă schimbare in bine ?

— In primul rlnd sistemului 
de salarizare îmbunătățit.

— Adică ?
— Să vă explic. Această gos

podărie de stat, are un pronun
țat caracter zootehnic. Problema 
cea mai grea o constituie la noi 
oile. Aveam 4000 de oi. Ciobanii 
aveau un salariu de aproxima
tiv 500 lei lunar, pe tot timpul a- 
nului. Ori se știe că munca la oi 
este mult mai grea iarna, decîf în 
celelalte anotimpuri. Ciobanilor nu 
le convenea să stea la noi iarna 
cu același salariu și plecau. 
Pentru gospodărie, Insă, aceasta 
însemna îngrijirea nesatisfăcă
toare a oilor și în consecință, 
sute de mii de lei pierduti. 
Sistemul de salarizare îmbună
tățit înlătură firește în între
gime această defecțiune. Ciobanii

frimesc un salariu de peste 600 
ei lunar — primăvara, vara și 
toamna, iar în lunile de iarnă 

salariul lor se ridică la 750 lei 
lunar. Acum două zile eram pe 
teren. Discutam cu ciobanii An
drei Caimac și Ilie Oiței:

„Sînt foarte mulțumit" — zicea

Sezonul
conservelor

Scurtă vizită 
într-o fabrica

întreprinderea alimentară 
I.A.R.T. este o mică fabri
cată pierdută pe străzile De
vei. Dar de aici, din mîinile 
harnicilor muncitori, pleacă 
conserve și mezeluri de tot 
soiul, în țară și peste hotare. 
31 de sortimente de conserve 
se fabrică acum: conserve din 
carne de porc și vițel, pateu 
de ficat și alte preparate din 
came, consumate astăzi în 
multe țări ale Europei. Mai 
ales acum, sezonul e aici în 
toi.

In această întreprindere am 
intrat zilele trecute împreună 
cu fotoreporterul nostru. Fu
sesem informat că este o în
treprindere bună, cu mulți 
tineri, și că aici întrecerea 
continuă cu aceeași intensita
te și după 23 August obți- 
nîndu-se însemnate realizări.

Pentru a ne descurca prin 
fabrică, am apelat la sprijinul 
utemistei Mana Sălăjan, teh
niciană, pe care 
controlind buna 
cărnii netranșate 
Frigiderul acesta, 
citate de peste

am găsit-o 
păstrare a 
în frigider, 
cu o capa- 
3 vagoane, 

constituie o realizare de sea
mă a întreprinderii, el fiind 
pus în funcțiune de curînd.

Am aflat apoi că fabrica își 
depășește zilnic planul de 
producție cu 3,4 la sută, atil 
la conserve cit și la prepara
tele de carne.

Vizitind fabrica, am văzut 
la lucru brigada de tineret 
nr. 3, condusă de Cornel Nis- 
tor. Tinerii de aici lucrau cu 
rapiditate la prepararea unor 
conserve de carne cu legume 
de sezon. Aici lucrează tine
rele Ana Pertea, Ana Bota, 
Ecaterina Rovni. Lidia Rus și 
altele, care și acum în între
cerea ce continuă după 23 Au
gust, înscriu depășiri de pes
te 10 la sută față de planul 
stabilit.

Ultima secție vizitată a fost 
cea de ambalaj — secție frun
tașă a fabricii. Sermina Călu- 
ianu. Mărioara Atanasiu, Flo- 
rica Bogdan și End Mirza au 
adus secția in fruntea Între
cerii, cu o de
pășire zilnică de 
plan de 20—60 
la sută.

I.A.R.T. 
este o fabrică 
mare, dar oa
menii de 
tineretul, 
munca sa, 
scriu succese în 
întrecerea pen
tru mai multe 
produse alimen

Anul geofizic

Noi aparate de precizie 
la Observatorul 
Astronomic

Caimac — și nu mai plec nicio
dată de aici din gospodărie.

— Dar eu parcă fac altfel ? De- 
acum nu mai las nici un ceas oile 
mele. Cum să le las...?

Vă închipuiți bucuria mea cînd 
aud asemenea vorbe. Asta înseam
nă că sistemul de salarizare îm
bunătățit leagă pe muncitori de 
gospodărie, ceea ce constituie un 
avantaj de neegalat.

— Este vorba numai de cio
bani ?

Bineînțeles că în situații ase
mănătoare ne aflam și cu fermele 
de vaci, păsări și porci. Drept ar
gument concludent în acest sens 
poate fi socotit prețul de cost pe 
care noi reușim pentru prima 
oară să-1 reducem la aceste fer
me. De pildă, la laptele de vacă 
am redus prețul de cost cu 40 
bani la litru, la purcei cu 9 lei la 
bucată și la viței cu 16,28 de lei 
la bucată. Pare puțin, firește, dar 
făcînd o adunare a acestor sume 
ajungem la un beneficiu de 
380.000 lei, ceea ce în comparație 
cu beneficiile din anul trecut, con
stituie un Important pas înainte.

— Presupun ca nu numai Ia 
sectorul zootehnic s-a pplicat sis
temul de salarizare îmbunătățit ?

— Ar îi și îoarte greu să se 
facă așa ceva.

Sectorul mecanic-este un sec
tor de bază în gospodăriile de 
stat care posedă mari suprafețe 
arabile. Lucrul acesta este vala
bil și pentru gospodăria noa
stră. Aplicînd sistemul de salari
zare îmbunătățit în sectorul me
canic e firesc să fi survenit îmbu
nătățiri esențiale și în organiza
rea muncii acestui sector. Astfel, 
începînd cu luna aprilie inventa
rul mecanic a trecut la secții. Pînă 
în aprilie aveam șefi de brigadă.

Aceștia aveau grijă de tractoare și 
nimic mai mult. Se făcea un fel 
de muncă pe bucățele, fără posi
bilitatea unui control eficace, nu 
știa stînga ce făcea dreapta.

Acum locul șefilor de brigadă 
l-a luat mecanicul de întreprin
dere. Acesta are grijă de tot in
ventarul mecanic al unei secții și 
ține legătura direct cu 
secție iar tractoriștii țin legătura 
cu brigadierul de cîmp.

In plus tractoriștii nu mai sînt 
mutați de ici colo de la o cam
panie la alta, ci acolo unde ară, 
unde însămînțează, prășesc etc. 
— acolo și recoltează.

Toți oamenii care sînt chemați 
să contribuie la realizarea planu
lui de producție al unei secții 
muncesc la un loc pe întregul ci
clu de producție. Este un sistem

șeful de

clu de producție. Este i 
eficace, foarte bun I

— Eficace și bun în 
vintele ?

— In principiu, da. I 
să arăt 
dăinuie

toate pri-

Practic în 
t că unele 

și acum.
schimb, trebuie 
deficiente mai

— Anume?
— Sistemul 

este eficace și 
a fi aplicat cu 
mai în gospodăriile de stat care 
au pămînturile la un loc sau, 
eventual, la cele care au cît de 
cît trupuri mari. Avem și noi cî
teva asemenea terenuri.

Tractoristul Costică Vasilache 
din brigada de cîmp a tovarășu
lui Gh. Popescu a lucrat mecanic

vorbeamde care 
foarte bun pentru 
deplin succes nu-

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii tine- 
retului“ pentru regiunea lași

DE CE A ABANDONAT

La Observatorul Astronomic 
din București au sosit zilele aces
tea noi aparate de precizie în 
vederea Anului Geofizic Interna
țional. Astfel a fost adus pri
mul orologiu de cuarț din cele 
două comandate. Acest aparat 
de mare finețe, care servește 
observațiilor pentru determinarea 
timpului și de longitudini, este 
primul de acest gen la noi. A 
sosit de asemenea și un crono
graf imprimant.

Se așteaptă să -fie aduse în 
curînd un al doilea orologiu de 
cuarț și un nou cronograf, pentru 
înregistrarea de semnale orare 
cu o precizie de 1/10.000 sec., 
precum și alte aparate care vor 
mări simțitor potențialul nostru 
de observație și cercetare în ca
drul A.G.I.

In momentul de față se lucrea
ză la instalarea aparatajelor 
site.

so-

O formație 
a ansamblului 

de cîntece și dansuri 
al U.T.M. va pleca 

la Paris
Peste cîteva zile, o formație a 

Ansamblului de cîntece și dansuri 
al Uniunii Tineretului Muncitor 
va pleca spre Paris pentru a lua 
parte la tradiționalele manifestări 
organizate cu prilejul sărbătoririi 
ziarului „L’Humanitâ", organul 
central al Partidului Comunist 
Francez.

Formația care va prezenta timp 
de o săptămină o serie de spec
tacole în capitala Franței este al
cătuită dintr-o echipă de dansa
tori și un taraf de 10 persoane.

(Agerpres)

experiența prețioasă a festivalului
Comitetul raional U.T.M. Tg. Jiu?

A trecut o lună de zile de cînd 
s-a desfășurat în orașul Tg. Jiu 
primul festival raional al tinere
tului, dar niciunul dintre parti- 
cipanți nu a uitat imaginea ora
șului din ziua aceea. Străzile, 
parcul, grădina de vară se um- 
pluseră de tineri; estradele, 
pustii pînă aici, deveniseră deo
dată neîncăpătoare pentru nume
roasele echipe de artiști amatori; 
stadionul răsuna ca niciodată de 
întrecerea sutelor de sportivi. 
Intr-un cuvînt, totul fremăta așa 
cum freamătă pădurea în poeziile 
lui Eminescu.

Festivalul a constituit un eve
niment important în viața cultu
rală a orașului și a raionului. 
Încă din primele zile ale pregă
tirilor, s-au atras în activitatea 
culturală masele cele mai largi 
ale tineretului. In unele între
prinderi și sate au avut loc mai 
înainte „săptămîni ale festiva
lului" încheiate apoi cu festiva*- 
luri pe întreprindere sau pe co
mună. La fabrica de confecții 
Tudor Vladimirescu" din Tg. 

Jiu în acțiunile organizate în ca
drul „săptămînii festivalului" au 
fost cuprinși toți cei aproape 300 
tineri. Pe lingă echipa de fotbal 
care era de fapt singura echipă 
sportivă din întreprindere, ei au 
creiat echipe de volei, de hand
bal, tir etc. Niciodată fetele de 
aici nu avuseseră o echipă de 
volei a lor. In cadrul săptămînii 
festivalului ele și-au format o 
astfel de echipă cu care, la festi- . 
valul raional, au obținut succese 
de-a dreptul surprinzătoare. La 
rîndul ei echipa artistică a fabri
cii a pregătit într-un timp record 
un spectacol destul de reușit pe 
tema dragostei și prieteniei dove
dind că atunci cînd tineretul este 
îndreptat spre acțiuni atrăgătoa-

re, pasiunea învinge orice greu
tăți.

La festival au participat sute 
de tineri, care înainte nu practi
caseră sportul și avuseseră o ati
tudine pasivă față de activitatea 
sportivă. Cele mai multe echipe 
de volei și atletism, brigăzi ar
tistice de agitație și formații de 
dansuri au luat ființă în această 
perioadă. La căminele culturale 
din satele raionului tinerii au 
pus în scenă piese într-un act, 
au învățat cîntece și dansuri noi, 
atrăgînd în activitatea lor și oa
meni în vîrstă. In unele comune 
ca de pildă, Bălești, Cornești, 
Dobrița, pasionații sportului și-au 
construit baze sportive simple cu 
terenuri de fotbal și volei pe care 
au organizat întîlniri sportive cu 
echipe din satele vecine. Pregă
tirile pentru festival au scos la 
iveală faptul că, pentru a crea 
un cor, o echipă de teatru sau 
chiar una sportivă, nu este de loc 
obligatoriu să ai pentru aceasta 
un conducător scos din producție, 
un specialist, cum cred unii ac
tiviști. La fabrica de țigarete și 
la fabrica de confecții din oraș 
de mult nu mai există asemenea 
instructori profesioniști și totuși 
în fiecare din aceste colective 
s-au creat echipe de sport și for
mațiuni noi artistice. Acest lucru 
s-a întîmplat și în alte întreprin
deri sau comune. In fiecare co
lectiv s-a aflat un organizator 
talentat iar acesta la rîndul său 
a găsit destui tineri dornici să 
participe la activitățile artistice 
și sportive. Unii dintre ei, Dumi
trescu Pascu și Luca Nicolița de 
la fabrica de Confecții Tg. Jiu. 
surorile Isuf din comuna Dobrița, 
violonistul în vîrstă de 11 ani 
Victor Țambu din comuna Telești 
și mulți alți tineri din întreprin-

derile și satele raionului și-au 
desvăluit cu ocazia festivalului 
calități de adevărați artiști.

In perioada pregătirilor pentru

V. BARAN

Două istorioare mi-au venit în 
minte întâmplător. Cu ani și ani 
în urmă, într-o tabără, la Vălenii 
de Munte, am cunoscut o fată pe 
cît de copilăroasă pe atît de inte
resantă. îi plăcea nespus de mult 
să citească. Printre cărțile noi își 
adusese în tabără și o carte pe 
care o citise de nenumărate ori. 
Pagini întregi erau subliniate cu 
creion roșu și aproape că le învă
țase pe dinafară. Așa îi pătrun
sese în suflet viața, dar mai ales 
fapta eroinei cărții, care devenise 
pentru ea un simbol.

Iși făcuse, ca și Zoia Kosmo
demianskaia, un jurnal de însem
nări cu care dormea sub cap. A- 
casă avea o coroniță din spice de 
grîu aurii pe care o păstra în ca
mera ei, ca simbol al viitoarei 
sale profesii — inginer agronom. 
Se străduia să-i semene întru lotul 
Zoiei. Se purta îmbrăcată simplu, 
dar cu gust, ca și Zoia. Vorbea 
politicos întotdeauna, ca și Zoia. 
Orice amănunt descris în carte de 
mama acesteia, Liubov Kosmode
mianskaia, l-a reținut, a căutat sa 
învețe din el.

N-am întîlnit-o de multă vre
me. în schimb, colegi de-ai ei 
mi-au vorbit despre ea : cum se 
poartă, cum învață, ce citește. N-a 
dezmințit nimic, deși au trecut 
mai mulți ani de atunci...

...Acum cîteva zile am făcut o 
vizită la Școala profesională de 
ucenici de Ia „Oțelul Roșu". Eram 
în jurul unei mese, un grup des
tul de mărișor. Ne bucuram de 
condițiile ce sînt asigurate aici 
viitorilor muncitori siderurgiști.

Clipele acelea au dat frîu li
ber amintirilor. Un om destul de 
tînăr, secretar al comitetului raio
nal de partid Caransebeș, ne po
vestea cum a făcut ucenicia aici, 
Ia „Oțelul Roșu", în niște barăci 
dărăpănate.

— Inginerului R... îi port o a- 
dîncă recunoștiință — povestea 
secretarul. Omul acesta a fost pen
tru mine ca un părinte. Și nu nu
mai pentru mine, ci pentru toți 
ucenicii. Odată cu rezistența mate
rialului ne-a învățat și ce-i oțelul,

cine-1 
multe

Aceste două episoade n-au oare 
nici o legătură ? Ba da. Ele ara
tă că în anii tinereții, ai adoles-

face și pentru ce. Tare 
am învățat de Ia acest om...

Despre comportarea 
celor care sînt mo
dele de viață pentru 

tinerii muncitori

cenței, tinerii caută în jurul lor 
o oglindă în care să privească, în 
stare să le călăuzească pașii, să-i 
îndemne la fapte frumoase, chiar 
eroice, să le dea un țel.

M-am gîndit să scriu un articol 
pe această temă, bazat pe o serie 
de fapte de la uzinele „Oțelul 
Roșu".

Dacă te așezi aici în fața intră
rii, înainte ca „duda" să vestească 
începutul schimbului, vezi în șirul 
de sute și sute de muncitori foarte 
mulți tineri. In ce „oglindă" pri
vește fiecare dintre acești tineri 
Ia tot pasul, în cele opt ore de 
muncă ? Cel mai adesea. în omul 
în vîrstă, cel mai calificat, din 
preajma sa — maistrul. EI este cel 
de la care trebuie să învețe nu 
numai cum 
bine, ci și , „
viața, cum să se comporte în so
cietate I

Cu atât mai mult e necesar a- 
ceasta, cu cit în fabrică am aflat 
cîteva fapte pe care nu le trans
criu pentru senzaționalul lor, ci 
pur și simplu pentru că sînt și 
imaginea unei „oglinzi" strîmbe 
în care respectivii tineri au privit. 
Iată-Ie : un tînăr de Ia ateliere a 
fost condamnat pentru acte de 
huliganism săvîrșite pe stradă: 
Stelian Băran a fost exclus din 
U.T.M. pentru atitudini nejuste, 
ca de pildă minciună repetată; 
Luca Dumitru a fost scos din : 
funcția de secretar de organizație 
de secție U.T.M. și urmează să 
fie pus în discuția adunării gene
rale pentru repetate abateri, Tudor 
Tudor de la laminorul de tablă, 
o zi lucrează și trei chiulește — 
etc.

Că respectivii sînt în primul 
rînd ei înșiși vinovați pentru fap
tele lor, e neîndoielnic.

Dar sînt aici și cîteva asemenea 
„oglinzi strîmbe", în care nu prea 
e bine să privească tinerelul.

Unii știu să-și „impună" punctul 
de vedere, chiar dacă nu au drep
tate, cu palmele, și lovesc zdra
văn. Că are palmă grea, de pildă,

&
Noile cuptoare 
electrice intrate 
în funcțiune la 
Combinatul si
derurgic „Gh. 

din Hune-

8
8-
8
8 Gheorghiu-Dej'
| doara.
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i A CONSTRUI
♦
T Uneori, ajuns la o vîrstă pe 
| caret o consideri, dacă nu res
it pectabilă, în orice caz rotundă, 

descoperi în cuvinte de mult 
cunoscute și pe care le-ai fo
losit de mii de ori, sensuri noi, 
mai adinei, asupra cuvîntului 
cade deodată o altă lumină sau 
poate, întocmai ca un cub de 
cristal, cuvîntul se luminează 
din interior — cel puțin a- 
ceasta este impresia.

Verbul „a construi** suferă, 
în ochii celui care vizitează 
pentru prima dată Uniunea So-

1

C. BUCUR 
corespondentul „Scînte’l ti
neretului" pentru regiunea 

Timișoara
să muncească mai 
cum să-și organizeze

Succesul expoziției romînești 
de desene făcute de copii

Zilele acestea Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea a primit o scrisoare din 
partea Organizației de copii Na- 
landa Haltona din Ceylon. Scri
soarea aduce vești despre succe
sul de care s-a bucurat în Ceylon 
expoziția romînească de desene 
făcute de copii de școală, pre-

Ucenici
din R. D. Germană, Polonia, Ungaria și Rominia
pe malul Mării Negre

' vietică, tocmai asemenea me
tamorfoze. Și aici nu mă refer 
la dimensiunile construcției — 
proporții gigantice in toate do
meniile. Ci, înainte de toate, 
mă gîndesc la sufletul celor 
care făuresc bunurile materiale, 
de la sincrofazotron la cea mai 
simplă jucărie zornăitoare pen
tru copilul de cîteva luni. Sufle
tul constructorilor este spiridu- 
șul care aprinde cuvîntul, cu 
un alt înțeles, adăugîndu-i me- 
reu o strălucire nouă. El fecun-

țdează termenul abstract cu vi
dare, cu poezie, cu pasiune,
♦ cu umanitate.

Voi încerca să aduc 
pilde lămuritoare.

în capitala uneia din 
șaisprezece republici ale 

, unii am fost oaspetele
poet care nu mai este la prima 
tinerețe. Cunoscut, apreciat, 
iubit. Casa lui, la care ajungi 
ureînd ulițe în pantă mijlocie, 
deschide ferestrele spre prive
liștea unor cartiere abia între
zărite din verdeață. Grădinile 

, dau. de altfel, nota dominanta 
a orașului. Coroanele castani-

• lor aruncă o umbră deasă, care 
pentru 
din ta- 
Și, nu 
încon- 
întins.

nu

angelescu

Foto: EUGEN 
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în vara aceasta trenul a adus la 
Vasile Roaită vizitatori neobișnuiți, 
tineri care se înțeleg între ei doar 
prin semne sau prin desene. Sînt 
ucenici ai școlilor profesionale din 
R.D. Germană, Polonia, Ungaria. 
R.P.R. Mulți din ei au învățat 
înainte de a sosi, cuvintele „soare**, 
„mare**, „bună ziua**, „mulțumesc* 
și se străduiesc să le pronunțe cît 
mai corect romînește. Prieteniile 
se leagă repede.

176 de tineri din țările prietene, 
dintre care 22 de pionieri, și-au 
petrecut vacanța pe malul mării, 
alături de ucenicii noștri.

Despre fiecare zi se pot povesti 
un noian de fapte. Despre ce tre
buie scris ? Desigur despre prie
tenie, despre tinerii ai căror ochi 
înotau în lacrimi în clipa despăr
țirii.

Aș putea începe cu plaja, ame
najată pe o porțiune special pen
tru ucenici, dar mai bine să 
vorbesc despre Enea Elena.

E o fetiță oacheșă pe care soa
rele a transformat-o într-o creolă. 
Enea învață la Școala profesională 
nr. 4 Electrotehnică din București. 
E prima mea cunoștință. Am as
cultat-o cîntînd la acordeon. Băie
ții spun că nu cîntă prost și n-am 
nici un motiv să-i contrazic.

Elena e o fată drăguță. O știe 
și ea și nu rămîne indiferentă la 
complimente. Seara, cînd stelele 
dobrogene prindeau a luci, dege
tele Elenei alergau pe sideful cla
pelor, iar ochii ei urmăreau pere
chile de dansatori.

în afară de talentul acesta in
vidiat de mulți, Elena mai posedă 
o colecție de care se desparte nu
mai atunci cînd merge pe plajă.

E un carnețel, obișnuit la prima 
vedere, și trei ilustrate. Cu ele a 
colindat fetișcana cele 6 vile, pri
mind autografe. A semnat printre 
primii Ursula Schulz — îndrăgos
tită de luna, Wenzel Helmut— 
dansator talentat, Opec Marian — 
băiatul cu ochii ca marea, Pintea 
Eva — neastîmpărată. Poate la a- 
nul se vor întîlni din nou aici. 
Poate.,.

Se spune că prietenia este un 
strașnic inventator. Aici ea este 
cea care a dat naștere... jocurilor 
prietenești.

Ideea nu se poate spune că a- 
parține unui singur elev. Ea este 
rodul unei discuții nocturne. Uce
nicii maghiari au propus să se or
ganizeze un concurs de înot. Ni
meni nu a fost împotrivă. Plaja 
a rămas uitată, iar apele mării au 
fost martore la o dispută serioasă. 
Au cîștigat inițiatorii concursului. 
Ucenicii romîni s-au convins că 
trebuie să se antreneze sistematic 
și au pornit chiar de a doua zi la 
treabă. în cel de al doilea concurs, 
la care au participat ucenicii polo
nezi, au cîștigat romînii primul 
loc — tradiționalele cărți și surplu
sul de prăjituri.

Conducerea taberei — directori 
Rizescu și Bojin — ca și întregul 
colectiv s-au îngrijit ca timpul li
ber să fie cît mai plăcut organi
zat. Aș aminti printre alte măsuri 
luate, concursurile de volei, între
cerile de gimnastică, concursul de 
fotbal — învingători ucenicii ger
mani și romîni, serile distractive, 
focul de tabără, plimbările în co
lectiv și neuitata excursie cu vasul 
„Neptun*. Eforie, Techirghiol, A-

gigea, Mamaia — cîteva locuri în
cântătoare ale patriei noastre, au 
lăsat musafirilor amintiri pe care 
unii au încercat să le exprime cu 
ajutorul poeziei.

Aș mai putea vorbi despre dis
cuțiile înfiripate privind activitatea 
organizațiilor de tineret din șco
lile de ucenici și despre multe alte 
lucruri, dar un băiat m-a rugat să 
nu uit să scriu despre... perinița, 
care a fost îndrăgită și mult jucată 
aici, în tabăra prieteniei.

Nici cei ce au plecat n-au ple
cat de tot. Pe o masă, un teanc 
de scrisori. Curiozitatea 
pace. Helga Haupt e în drum spre 
țara ei. Cartea poștală a venit însă 
de la tatăl ei abia azi. Expeditor 
K. Haupt — Erdmannsdorf— R.D. 
Germană. Cîteva rînduri scrise de 
o mînă tremurîndă: „Mă bucur de 
voiajul tău, de fericirea pe care ai 
avut-o să mergi în Rominia**.

Am răsfoit și registrul de im
presii.

Iată, aici a scris Rister Guter, 
învățător emerit, conducătorul de
legației de pionieri germani. „Am 
fost oaspeții poporului romîn. Vom 
duce cu noi sentimentele calde de 
prietenie, năzuința de pace care 
ne-a înfrățit**.

în numele ucenicilor maghiari 
au scris impresiile Kovacs Meny- 
hertne, Polgar Peter și Szabo 1st-

nu-mi dă

hertne, Polgar Peter și 
van.

Aici, tinerii au făcut 
cadouri, insigne, scoici 
Dar mai mult decît orice 
făcut schimb de gînduri, de gîn- 
duri fierbinți, prietenești.

schimb de 
și adrese, 

au

LIDIA POPESCU

în Ceylon
cum șl cărțile, albumele, discu
rile și revistele trimise și expuse. 

„Rominia — se spune printre 
altele în scrisoare — a fost popu 
larizată prin organizația noastră 
în rîndul miilor de persoane care 
au vizitat expoziția... Ei au ad
mirat mult lucrările copiilor ro
mîni și au făcut aprecieri elo
gioase cu privire la nivelul înalt 
al desenului geografic și tehnic. 
De asemenea au admirat albu
mele de reproduceri de artă plas
tică. Prezentind publicațiile de 
artă, expoziția nu a popularizat 
numai arta populară rominească. 
ci Rominia în general... Ziarele 
noastre au făcut o largă publici
tate expoziției. Mulți dintre vizi
tatori, influențați de propaganda 
americană, au venit la expoziție 
cu o părere preconcepută, dar 
cind au plecat au exprimat laude 
la adresa Rominiei socialiste".

In încheierea scrisorii se men
ționează că un număr de șase lu
crări au primit certificate de me
rit pentru cele mai bune desene, 
iar patru mențiuni de onoare.

----- O-----

Primirea 
ambasadorului Egiptului 

de către președintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romi ne, 
Chivu Stoica

Miercuri 28 august a.c. preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
Chivu Stoica, l-a primit în au
diență pe domnul Hussein Chaw* 
ky, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Egiptului în 
Republica Populară Romînă.

două

cele 
Uni- 
unui

' abia lasă, ici, colo, loc 
cîteva rotogoale de aur 
zaurul soarelui văratic.

’ prea departe, un parc 
ioară un lac. Un lac ........ .
Bărcile se întretaie în drumuri 

; ce nu lasă urmă, înotătorii 
sparg oglinda lucie care se re
face instantaneu, pescarii ri
dică brusc undițele îngreunate, 
cerul se privește cu gravitate 
în adîncuri.

♦ „Lacul comsomolist".
I Acum 4—5 ani, acolo nu 
J erau nimic altceva decît co- 
t clauri. Acum e principalul cen- 
I tru de recreere al orașului.
| De unde a pornit îndemnul. 
I semnalul, apelul care a descă-
♦ tușat energiile ? lată. A apărut * 
țintii o poezie. Era intitulată

1
 ..Lacul comsomolist*'. Poetul’ 
imaginase realitatea de astăzi 
De la fereastra la care stăteam 
amîndoi, văzuse ceea ce încă 
nu era de văzut decît cu ochii 
î minții. (Că mai întîi vorbise a-

♦ mănunțit cu inginerii hidrologi 
țeare, calculînd debitul izvoare-

»

f
ȘTEFAN IUREȘ

Aprovizionarea cu uniforme școlare 
a magazinelor

Acum, în preajma începerii 
noului an școlar, magazinele de 
confecții sînt bine aprovizionate 
cu uniforme.

Numai în primele două decade 
din luna august, fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Capitală a livrat comerțului peste 
20.000 de rochițe pepit, aproape 
10.000 de șorțulețe din șaten ne
gru și zefir alb, cîteva mii de 
bluze și cămășu(e pentru uni
forme.

Muncitorii de la această mare 
întreprindere din Capitală, cit și 
cei de la fabricile „1. C. Frimu“ 
din Craiova și „Proletarul Roșu" 
din Bîrlad vor confecționa pînă 
la sfîrșitul anului acesta peste 
253.000 rochițe pepit, 155 800 șor- 
țulețe, 16.000 perechi pantaloni, 
17.000 bluze și cămășuțe, precum 
și însemnate cantități rfe costume 
și rochițe de stofă.

(Agerpres)
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La seminarul internațional
de la Sinaia
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STUDENȚI
străini

Institutele, căminele, cantinele
• •își așteaptă oaspeții • •4

In loc de prolog: interviul a avut loc la o 
oră cînd reporterului i-au fost necesare nenu
mărate scuze pentru răpirea puținelor clipe de 
odihnă ale interlocutorului.

— Seminarul nostru a ajuns în ultima zi a 
lucrărilor. Ce impresie v-a făcut ?

— Tema, „Probleme actuale ale colaborării in
ternaționale studențești** s-a dovedit a fi de in
teres unanim, 
stimulind par- 
licipanții la nu
meroase inter
venții. A fost (
un seminar cu 
mulțl oratori, (
cu luări de cu
vînt inedite și 
pasionante. In
teresul tuturor, 
pentru exprima
rea sinceră a 
opiniilor, i-a 
confirmat utilitatea.

Spiritului polemic i se datorește nota 
priză șl vivacitate a discuțiilor. Și, tot 
dențierea diferențelor de concepții 
Pentru cauza colaborării studențești 
nale, această delimitare de atitudini 
utilă. Ea face vizibile problemele de 
mun ca șl divergențele.

— In cadrul dezbaterilor s-au făcut vizibile
două opinii: 
una — mai pe
simistă — a ce
lor care văd 
ziua reunificării

Scurt interviu cu
JIRI PELIKAN 
............

mișcării studențești internaționale ceva mai de
parte și a doua — optimistă — a celor care simt 
foarte aproape ziua reunificării. Dumneavoastră 
ce opinie împărtășiți ?

— De fapt, amîndouă opiniile mi se par opti
miste. Ele se deosebesc doar prin viziunea asupra 
perspectivei. Dar, subliniez, amîndouă sînt opti- 

Și eu 
că 

în viitor 
organizai 

studen- 
vor depu-

în vizită
pe Valea
Prahovei

în reparație cînd se vor termina 
celelalte. Apoi ni se construiesc 
două cămine noi. S-a primit deja 
repartiția pentru înzestrarea lor. 
Unul va fi dat în folosință la 
începutul lui octombrie, celălalt 
puțin mai tîrziu. Gospodăria a- 
nexă este bine administrată. Pu
tem lăuda, pentru aceasta, pe to
varășul Constantin Costea, di
rectorul ei. Gospodăria anexă 
va acoperi cerințele cantinelor, 
pe tot anul.

Mai departe, tovarășul Tiberiu 
Golgoțiu a arătat că studenții 
vor putea desfășura în acest 
o și mai bogată activitate de 
borator.

— Atelierul de țesătorie al 
cultății de industrie ușoară
a relatat el — se afla în oraș, 
într-o clădire cu totul neadec
vată. In acest an, el va func
ționa în institut, ca și laborato
rul de filatură. Apoi vor fi re
grupate toate laboratoarele fa
cultății de construcții, în corpul 
C. al institutului. Aceeași regru
pare se va face cu laboratoarele 
Facultății de tehnologie a ma
terialelor de construcție, de re
zistență a materialelor și dru
muri, care erau pînă acum îm
prăștiate prin tot 
plus, laboratorul 
și-a mărit baza 
sfera de activitate
unor noi aparate. Sînt convins— 
a încheiat tovarășul prorector— 
că toate astea au să-i bucure pe 
studenți, ei putînd să studieze, 
să cerceteze și 
condiții și 
trecuți.

★ 
prit 
sus 
am 
mic.

toate zecile ele Încăperi aie ce
lor trei blocuri la roșu. Nu l-am 
găsit.

— E în laboratoare — ni s-a 
spus. Se verifică instalațiile...

Intr-adevăr era prin labora
toare.

In momentul 
spus el 
plectă 
unei 
mente 
lor și 
nă se 
nr. 1, ____  _ _ ____ ...
întregime. Căminul nr. 2, al fe
telor e aproape pus la punct. Se 
refac saltelele cu material nou. 
La 15 septembrie va fi gata un 
nou cămin, cu circa 200 locuri. 
De asemenea, pînă la deschide
rea noului an de învățămînt va

Sălile de curs, laboratoarele, 
căminele vor fi peste o lună de 
zile cuprinse din nou de anima
ția studenților. Corespondentul 
nostru pentru regiunea Iași, C. 
Slavic, a vizitat institutele acestui 
centru universitar, spre a 
forma asupra pregătirilor 
fac în vederea deschiderii 
lui an de învățămînt. In
unei convorbiri telefonice el ne-a 
informat...

★ La Institutul politehnic l-am 
întîlnit pe tovarășul prorector 
Tiberiu Golgoțiu. Abia sosise și-l 
așteptau o 
Totuși 
pentru 
înainte 
pentru
institutului, dedicată 
lor pentru deschiderea 
de învățămînt.

— Concomitent cu
— ne-a spus tovarășul Tiberiu 
Golgoțiu — se fac o serie în
treagă de pregătiri administrati- 
vo-gospodărești. Se văruiesc 
toate căminele, două cantine se 
repară acum, iar a treia va intra

se in-
ce se 
nou- 

urma

de față — a 
reamenajarea com- 

a cantinei, amenajarea 
magazii generale dfc ali- 
și achiziționarea legume- 
zarzavaturilor pentru iar- 

apropie de sfîrșit. Căminul 
al băieților, s-a văruit în

miste. 
consider 
dacă 
toate 
țiile 
țești 
ne eforturi pen
tru lichidarea 
neînțelegerilor 

existente, unita
tea studențhnii 

internaționale 
va deveni o rea
litate.

Am adresat mulțumiri interlocutorului nostru 
pentru amabilitatea cu care a răspuns întrebă
rilor și, pentru inițiativa de a transmite un salut 
personal (îl publicăm în facsimil) cititorilor 
.Scînteii tineretului".

,Sînt incintat de a folosi această ocazie pen- 
tlnerilor cititori 
sincere salutări, 
ospitalitate, ad- 
lor și urări de 
particulară".

sur- 
evi-

de 
tui, 

și poziții. 
internațio* 

este foarte 
interes co-

Se editează mai multe
0 bucurie pentru studenți

cursuri și manuale!

tru a transmite studenților și 
ai „Scînteii tineretului4* cele mai 
expresia mulțumirii mele pentru 
mirația pentru frumusețea țării 
succes în studii, muncă și viața

Studenți bulgari
la stațiunea experimentală

FUNDULEĂ

J Seminarul internațional 
J al studenților care s-a des- 
B fășurat la Sinaia a luat 
g sfîrșit. Discuțiile au fost 

interesante și fructuoase 
Se pare însă că nu mai 
puțin interesantă este 
excursia organizată după 
închiderea seminarului 
prin cele mai frumoase 
locuri ale patriei noastre. 
Străinii admiră frumuseți
le văii Prahovei, respiră 
aerul răcoros și plăcut de 
munte și-și continuă discu
țiile cu noii prieteni.

I
g

S

mulțime de treburi, 
a sacrificat cîteva minute 
discuția noastră. Nu însă 
de a da unele 
ediția specială

îndrumări 
a gazetei 
pregătiri- 

noului an

înscrierile

an 
la

Discuția pe care am avut-o 
de Curînd la Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, informa
țiile pe cafe le-am primit de 
aici ne fac să credem că anul 
acesta nemulțumirile studenți
lor. care din pricina insuficien
tului număr de cursuri și ma
nuale sînt obligați, uneori să-și 
noteze cuvînt cu cuvînt lecțiile 
profesorilor, vor fi mai puține.

încă din timpul anului uni
versitar trecut, Ministerul a 
cerut institutelor de învățămînt 
superior propuneri pentru re
editarea unor cursuri și ma
nuale, a îndrumarelor, culege
rilor de probleme, lucrărilor de 
laborator existente și propuneri 
pentru elaborarea unor cursuri 
noi de urgentă necesitate. La 
minister aceste propuneri au 
fost centralizate și vor fi adău
gate, în limita posibilităților, 
planului de editare al litogra
fiei și tipografiei învățămîntu- 
lui. Centralizarea propunerilor 
a dat posibilitatea evitării pa
ralelismelor în elaborarea unor 
cursuri șl alegerea unor autori 
din rîndui celor mai bune ca
dre didactice. In plus, institu
tele, pe baza unor analize se
rioase a cursurilor 
tern elaborate deja, 
transformarea celor 
din ele, bineînțeles
complectate, în manuale unice.

Ca cifră, cursurile și manua
lele editate vor acoperi anul a- 
cesta la învățămîntul fără frec
vență pînă la cca. 90 la sută 
din materiile de învățătnînt, iar 
la învățămîntul cu frecvență 
cca. 70—75 la sută. Aceasta în
seamnă o creștere a numărului 
de titluri cu cca. 15 la sută față 
de anul 1956 (adică s-a propus

de uz in- 
au propus 
mai bune 

revizuite și

elaborarea a cca. 400 titluri din 
care 100 s-au tipărit, iar 60 
sînt în curs de tipărire).

S-a făcut de asemenea pro
punerea ca la materiile unde 
nu există încă posiblitatea edi
tării unor cursuri sau manuale, 
să se tipărească într-un nu 
măr corespunzător de exem
plare lecțiile ținute de cadrele 
didactice.

îmbucurător pentru studenți 
este și faptul că anul acesta 
s-au asigurat fonduri și există 
obligativitatea ca bibliotecile 
institutelor să fie aprovizionate 
cu toate cursurile apărute, iar 
proporția să fie de un curs la 
patru studenți.

Desigur. în elaborarea 
cursurilor și manualelor pen
tru învățămîntul superior mai 
există încă 
provocate 
schimbarea 
învățămînt, 
de autorii care nu-și respectă 
contractele și de cadrele di
dactice care evită să se anga
jeze să elaboreze un curs. în 
orice caz noul sistem de retri
buire a autorilor va aduce un 
stimulent serios pentru autorii 
de cursuri și manuale studen
țești, stimulent pentru a-și res
pecta datele de predare și a da 
lucrări de calitate superioară.

în cîteva rînduri, problema 
complexă a elaborării, a' edită
rii, a calității și cantității 
cursurilor și manualelor stu
dențești nu poate fi epuizată. 
Ceea ce am urmărit a fost doar 
să-i informăm pe studenți ca 
anul acesta vor avea cursuri 
mai multe și mai bune.

I. L.

greutăți, greutăți 
de revizuirea și 
unor programe de 
greutăți provocate

In împărăția porumbului, Ia 
Fundulea, am găsit zilele trecute 
un grup de 20 de studenți din 
anul IV al Facultății de agricul
tură și zootehnie de la Institu
tul agronomic „Gheorghi Dimi
trov" din Sofia care efectuează 
stagiul de practică didactică din 
acest an în țara noastră.

La început, prietenilor bulgari 
le-a fost cam greu. Nu cunoșteau 
oamenii cu care trebuiau să lu
creze, nu-i înțelegeau ce vorbesc 
și... canicula de august le-a dat 
cam mult de furcă. Dar și aceste 
mici „necazuri" au fost învinse. 
După cîteva zile de practică, Na
talia Sparova, Petrî Vîlcov, Costa 
Gogov și alți studenți bulgari, 
alături de studenții romîni și 
muncitorii din stațiune au început 
să lucreze efectiv pe cele aproape 
400 de hectare cu porumb hibrid 
de la Fundulea.

Castrarea porumbului hibrid 
este o lucrare relativ simplă, dar 
de o importanță covîrșitoare în 
obținerea unor semințe de cali
tate superioară și care cere multă 
pricepere și rapiditate. îndrumați 
de tovarășii I. Covor, inginer șef 
al stațiunii și ajutați perma
nent de asistenții V. Anicicov și 
D. Dicov care au însoțit grupul 
studenților bulgari la practică, ei 
au reușit într-un timp foarte 
scurt să cunoască secretele cul
tivării porumbului hibrid și să 
efectueze cu destulă rapiditate 
această lucrare.

Un bun inginer agronom tre
buie să fie în același timp și un 
bun mecanic și conducător al ma
șinilor agricole moderne. Și stu
denții bulgari au căutat ca în 
această practică să învețe cît mai 
multe și în acest domeniu. Toată 
lumea era mulțumită de munca 
lor: conducerea stațiunii, îndru
mătorii cu practica și îndeosebi, 
sftidenții. care învățau în fie
care zi ceva nou, folositor viitoa
rei lor profesiuni.

C. PENCEA

Reporter

institutul. In 
de geotehnică 

materială și 
prin primirea

să locuiască în 
mai bune ca în anii

Politehnică ne-am 0- 
spre marginea de

De la 
tocmai 
a orașului, în Copou. Acolo 
intrat la Institutul agrono- 
Mai întîi nu am găsit pe ni

meni. Tovarășul inginer Pavel 
Siminel, singurul cu care am fi 
putut să ne întreținem, se zicea 
că e peste drum, la cămine. L-am 
căutat acolo. Am colindat prin

NOTE și COMENTARII
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O MARE DILEMA: 
PLAJĂ SAU PRACTICĂ?

Munca noastră

,Sînt într-o dilemă cronică... 
Asta-i 
acum 

i prac-

Monologul unui restanțier
...„Nici o vară n-am dus-o așa rău 

cu babacu. Mă persecută. Pentru 
două nenorocite, blestemate, nedo
rite, dar... reale restanțe. Evident, 
sînt persecutat. Ridicol. Major și 
persecutat. BabacU iși explică ati
tudinea prin exprimări mai ele
gante : exigență, de pildă. Aș, eu 
nu știu ce-i aia exigență ?! Exi
gență e una... persecuția o suport 
eu !

...Ștrandurile, împrăștie în 
te zile, zeci de ispite :

A soarelui !
A apei!
A nisipului !
A aventurilor romantice !
Oh, infinite mi se par ispitele. 

Enumerarea lor mi-aduce în su
flet gustul chininei.

Știți, dragii mei, nu cred să exis
te pe lume oameni mai de com
pătimit ca victimele. Ei bine, eu 
sînt o victimă. Trageți singuri 
concluziile...

De ce sînt victimă ?
!?
De ce sînt restanțier ?
Noi, muritorii, sîntem prea mici 

pentru a da răspuns întrebărilor 
care țin de domeniul destinului, 
fatalității...

Vă jur, luasem patru de „suf". 
Trecusem peste patru examene, 
peste patru materii. Nu vreau să 
denaturez, nici să idealizez. Tre
cusem cu greu, adică ceva mai 
greu și cu anumită indulgență... 
Dar trecusem ! Vorba e, în carnet, 
existau aevea („în carne și oase'" 
spus, ar fi impropriu !) în litere 
și cerneală, patru de „suf". Mai 
aveam de luat doi confrați de-ai 
lor în brațe și eram salvat. Dar. 
de două ori, un prefix nedorit 
m-a nenorocit-

Da, prefixul „in" s-a așezat în 
calea lui „suf" pe care-l jinduiam 
și tiu l-a lăsat să treacă.

,Jnsuft(, nesuferit calificativ 
De ce nu m-ai ocolit ? De ce m-ai 
ales tocmai pe mine ? Și de ce 
ți-tim plăcut așa de mult eu ? N ai 
avut ochi să-mi vezi/ indispoziția 
starea proastă, deprimantă, în care 
mă aflam ?

Of, ghinion, numele tău e Exa
menul !

aces-

fesor exigent. N-aveam muza 
care-mi trebuia. Indispus eram. Și 
blazat. Nefericire ! Restanță !

în loc de „la revedere" profe
sorul mi-a spus „la toamnă". Și 
peste două zile... din nou : bilet 
complicat !... restanță ! și în loc 
de „la revedere", „la..." Of ! Bafta 
și muza dacă nu mi-ar fi lipsit ! 

...Acum, în miez de vară, mă 
persecută babacu. Adio destindere 
cerebrală cu Spumos și muzică 
bună ! Adio turism pe Bd. 6 Mar
tie !

Babacu mă trezește (chinuitoare 
existență!) dimineața la ora 7- 

nu pot răspunde la prima între- Halal vacanță ! Mă sfîrșesc ispite- 
bare. (Se întîmplă ori cui !) A- le ei. înnebunesc învățînd! 
sistentul nu s-a lăsat. N-a trecut 
la altul. Afirmă că mă ajută. Dar, 
auzi paradox : întrebare ajutătoa
re !

Ce să mai spun, te încurcă și 
mai rău și pe deasupra nici nu te 
uită, așa că la examen ai antece
dente.

în zilele examenului, în cîteva 
nopți, am devenit de nerecunoscut. 
Noaptea, beam cafele, luam ben- 
zedrină, nu închideam ochii care 
mi se umflau și învinețeau de a- 
tîtea litere negre.

E mult al dracului de citit. 
Toate-s noi și vechi nici una. Mi 
se aprinde creierul. Ce să fac ? Ci
tesc și eu în diagonală. Rîndui 
1, 3, 5, 7... pe pagina următoare 
rîndui 2, 4, 6, 8... Pagina care ur
mează o sar complect. Rețin în 
rezumat. Ei bine, toate astea au 
dus la cei patru de „suf“.—fericiți 
— de care vă vorbeam. E drept, am 
avut și baftă ! Și, dacă-mi promi- 
teți discreția, niște originale muze 
în chip de fițuică și-au adus a- 
portul. Acum înțeleg eu de ce 
scriu bine poeții cînd le vine mu
za la timp !

După fiecare din cele patru 
examene, mă respectam la o „des
tindere cerebrală" cu Spumos și 
muzică bună.

...Examenele veneau buluc unul 
lupă altul, amețitor de repede, 
iar, uneori, era așa de multă ma
terie că n-aveam timp s-o con
densez in muze... Al cincilea exa
men ! Of ! Bilet complicat. Pro-

Te epuizezi un an întregi Și 
poftim răspldta. Un an întreg faci 
eforturi. Pentru că, sincer vor* 
bind, greu se mai obțin certifica
tele medicale cu care-ți motivezi 
absențele. Frecvența obligatorie- 
surmenează ! La fel seminariile : 
dese și la multe materii. In prime
le luni încercam să mă pregătesc 
pentru seminar. Imposibil. Multă 
materie. Mai mult sînge rău îmi 
făceam. Și cum de sînge rău 
n-aveam nevoie...

Cei mai curioși oameni, jur, 
sînt asistenții ! Dintr-o întrebare 
în alta te țin. Mi s-a întîmplat să

fa- rea noului an de învățămînt va 
_  fi radioficat căminul fetelor, se 

va monta centrala telefonică și 
se va termina asfaltarea curții 
institutului.

★ Ln Institutul medico-farma- 
ceutic l-am găsit pe tov. N. Ena- 
che, secretarul organizației de 
partid.

—- Anul trecut să ne fi vizi- 
tat; am fi fost cu siguranță o* 
biect de foileton — a început el.

— De ce?
— Pentru că l__

ziariștii, nu iertați de fel, 
cînd întîlniți nereguli. Și 
bine.

— Anume ?
— E vorba de căminul 

de fete, din strada Kogălnicea- 
nu. Anul trecut, cele cinci pavi
lioane ale Iul erau foarte slab 
amenajate. Nu eram noi de vină, 
firește, așa am primit clădirea.
Dar acum situația e cu totul
alta. Căminul e complect renovat 
exterior și Interior. La două pa
vilioane se vopsește în ulei lem
năria. Tot aiei am amenajat o 
magazie specială de efecte pen
tru spălătorie. In ziua de 20 au« 
gust căminul putea să primeas
că de-acum studentele. De ase
menea, am reparat în întregime 
mobilierul și am văruit pe dină
untru căminul băieților din stra
da Bălcescu. Cantina, sala de 
mese, instalația de apă, insta
lația de laborator și calorifer a 
institutului au fost și ele reno
vate. In plus 
cantina, căminele, 
combustibil, pînă 
In același timp 
du centrofarmul 
chimicalele necesare laboratoare
lor. iar cu o gospodărie colectivă 
de lîngă Tg.-Mureș am încheiat 
contracte pentru furnizarea unor 
animale de experiență.

* Părăsind și Institutul me.-, 
dico-farmaceutic am aruncat d 
privire retrospectivă asupra da 
telor ce umpluseră multe pagini 
de carnețel. Concluzia, aceeași 
pretutindeni; studenților ieșeni 
li se pregătesc, pentru noul an 
de învățămînt, condiții minunate 
de studiu, cercetări și de trai. 
Famine numai o datorie a lor: 
să răspundă cu sîrguință preocu
pării și dragostei cu care sînt 
întîmpinați.

dumneavoastră,
4, atunci 

asta-i

nostru

am aprovizionat 
institutul cu 

în decembrie, 
am contractat 

reactivele și

e plină de roade
privirile „binevoitoare” ale asis
tentului de la institut, tovarășul 
Rozenberg.

Concluziile sînt ușor de rele
vat. Asta-i situația... Din două 
alternative, adică plajă ori prac
tică, noi studenții grupei 217 
preferăm pe prima. E mai comod 
și ne ferește de praf, zgomot, 
bătaie de cap. Nu înțeleg însă 
de ce conducerea fabricii „Carbo- 
chim", pentru că studenții au 
confundat practica cu concediul 
era cît p-aci să-i expedieze pe a- 
dresa București. Și ar trebui s-o 
facă 1“

De ce mă priviți așa...? .
realitatea. Sînt student și 
cei din jur spun că sînt în 
tică.

Ce mai la deal, la vale, 
una alta, să mă prezint, 
un nume, ci mai multe. De fapt 
la Institut, adică la Institutul Po
litehnic din București, mai pre
cis la Facultatea de ingineri e- 
conomiști, m-au „botezat11, sim
plu : grupa 217.

Sînt în practică, la fabrica 
„Carbochim11 din Cluj.

Și acum să vă spun dilema. 
Nu știu însă ce să fac: plajă sau 
practică ?

începem cu practica. In secții 
e praf, mai ales la piatra de po
lizor, la cuptoare. E și căldură. 
E bine ? Nu prea... Iată dezavan
tajele ; trebuie să recunoașteți... 
sînt copleșitoare... Așa-i că am 
dreptate? Iar cum atmosfera a- 
ceasta „de practică11 e cam... 
nesuferită pentru noi, preferăm 
să ne plimbăm și nu admitem 
nimănui să ne facă observații.

Acum despre plajă. Pe o căl
dură ca cea care s-a abătut asu
pra Clujului, trebuie să înțelegeți 
că-i Cea mai potrivită preocupa
re, indiferent dacă se face în 
timpul celor șase ore prevăzute 
de către institut pentru a face 
practică. Deci avem de partea 
noastră avantajul... căldurii. încă 
ceva. Chiar responsabilei de gru
pă U.T.M., Ioanei Marcu, îl place 
să facă plaja în timpul orelor 
de practică. Un singur dezavan
taj prezintă această preocupare, 
controlul inopinat.

Uite c-a și venit.
— Ce faceți aici ?
Cine putea să răspundă ? Ați 

ghicit, responsabila de grupă 
U.T.M.

O tiradă neîntreruptă de scu
ze care mai de care mai puerile.

Realitatea : Făceau plajă sub

Pentru conformitate
M. MUNTEANU

La sediul organizației de bază 
U.T.M. de la I.M.F. am aflat 
că un mic grup de medici- 
niști lucrează pe șantierul cămi
nelor studențești din oraș care vor 
fi date în folosință anul acesta.

Pe șantier, chiar la intrare, 
printre grinzi de fier acoperite de 
rugină, am zărit o impresionantă 
movilă de țevi, sîrme răsucite, ta
ble, într-un cuvînt fier vechi.

— L-au strîns studenții, 
se portarul privirii mele 
toare.

— Dar ei unde sînt ?
— Caută-i mata în

răspun- 
întrebă-

spatele

PRACTICA — un însemnat prilej de a ne 
RIDICA CALIFICAREA

blocurilor. Acolo lucrează. Ii cu
noaște toată lumea de pe aici.

Chiar atunci trecu pe lingă 
mine în goană, purtînd o roabă 
cu fier vechi, un tînăr cu părul 
blond, răvășit, cu ochelari și cu 
pantaloni scurți. în urma sa o 
fată strîngea bucățile de fier că
zute din roabă. în spatele blocu
rilor, altă grămadă de fier vechi 
care aștepta să fie transportată, 
creștea mereu. Am intrat în vorbă 
cu primii studenți întîlniți.

— Ce v-a făcut să veniți tocmai 
pe șantier ? *— am început eu. 
Doar aici se construiesc cămine 
pentru studenții de la agronomie.

— Nu-i nimic, sînt și ei tot 
studenți ca și noi, colegi, și au ne
voie de condiții bune de locuit —• 
mi-a răspuns unul din studenți.

— Și ce ați făcut pînă acum ?
— Primele 4 zile am cărat sein- 

duri de la schelăria care se dă 
jos. Apoi am mai transportat bîr- 
ne — aici li se spune bile — iar 
de două zile adunăm fierul vechi 
de pe șantier.

— Cum vi se pare munca ? am 
continuat eu curios.

* — Uneori e cam grea și noi nu 
sîntem obișnuiți cu asemenea trea
bă. Mai facem însă cîte o pauză, 
cîte o glumă și așa munca merge 
mai ușor.

Am plecat urîndu-le spor la 
muncă și apoi odihnă plăcută.

Acestea sînt doar cîteva aspecte 
care ilustrează modul în care au 
înțeles studenții mediciniști din 
Iași să răspundă chemării organi
zației noastre. Ceva mai tîrziu 
am aflat de la secretarul organi
zației de bază U.T.M., Ivan Aurel, 
că și brigăzile care au lucrat la 
Bucium, Miroslave și Cotnari au 
primit laude deosebite din partea 
conducerii acestor unități agricole.

H. BRUNO 
student

1iDin programul 
Casei de Cultura 

a Studenților 
JOI 29 AUGUST ore 

le 20 — „Răsfoind life 
ratura romină" (con
curs ghicitoare cu pre 
mii).

VINERI 30 AUGUST 
orele 20 — film „Vino
vat! fără vină".

SIMBĂTĂ 31 AU 
GUST orele 20 — re 
uniune.

DUMINICĂ 1 SEP 
TEMBRIE orele 19 — 
festival dat de studențr 
vietnamezi care studiază 
în tara noastră. Film. 
Reuniune.

Pentru unii stu
denți practica este 
prilej de chiul și 
plictiseală. Pentru 
noi dimpotrivă este 
un prilej de a căpăta 
noi cunoștințe. Pri
mele zile de practică 
ni le-am petrecut 
privind utilajul mo
dern cu care este 
înzestrată uzina „Va- 
sile Tudose“ din 
Colibași. Era pe
rioada de acomo
dare. Mai tîrziu plic
tiseala a început să 
ne cuprindă. Am ru
gat atunci pe tova
rășul ing. Duțulescu 
să ne dea posibilita
tea să lucrăm la ma
șini. De atunci ma
șinile libere ne-au 
stat la dispoziție.

Pentru explicațiile

de care avem nevoie, 
Institutul politehnic 
din București a tri
mis un asistent care 
stă în permanență 
cu noi. în perioada 
practicii se folosește 
și metoda referate
lor. Zilnic patru stu
denți prezintă un re
ferat legat de pro
blemele producției. 
Referatele cuprind, 
pe lîngă prezentare? 
procesului tehnolo
gic, propuneri de 
îmbunătățire a Iui. 
Asistă la prezenta
rea referatelor dele
gatul institutului 
politehnic, ingineri, 
tehnicieni și munci
tori din uzină. Cu 
ocazia culegerii ma
terialului documen
tar necesar pentru 
prezentarea acestor

referate, pătrundem 
mai adînc in miezul 
problemelor tehnice.

Deși cabinetul teh
nic nu ne-a antrenat 
în realizarea planu
lui de Inovații, cîți*- 
va colegi au început 
să lucreze la diverse 
teme din proprie 
inițiativă. Astfel, stu
dentul Lang Roman 
încearcă să realizeze 
un dispozitiv 
strîngere cu 
centric.

Dar activitatea 
noastră nu se re
zumă numai la sar
cinile de practică, 
în timpul liber a- 
vem preocupări cu 
caracter distractiv, 
recreativ.

I. RIZESCU 
student

de
ex-

Studentul de la Geologie...Studentul de la Silvicul- Studentul de la Conserva-

I c„c R
Studentul de la Cinemato

grafie...

" VACANȚEI
Studenta de la Medicină...

„executa o „disecție ramas...își arată priceperea înapoi — De cite ori ți-am spus 
că aici lipsește un diez !

Desene de NIC. NICOLAESCU

— Astea patcă au 
din era primitivă ?!...

Ei bine, dragii mei, v-ați con
vins că cei mai de compătimit oa
meni pe lume sînt victimele ?!

VALERIU LAZAROV
IB 
DIN
V 
A

A
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Expoziții de manuale școlare
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pi-iriia oară 
fi prezentate

(Agerpres)a

li

voastre sincerele mele urări pentru 
personală și pentru prosperitatea

orășenesc Tir- 
curiozitateă să 
celelalte para-

de prezentă, 
ci nimeni nu-l 
vină beat la

RENE COTY
Președintele Republicii Franceze

Excelenței Sale, Dr. PETRU GROZA 
lintele Prezidiului Marii Adunări Naționale

în
t__ __ . # x ma
nuale școlare în limba romînă și

Regulament... de func
ționarea ștrandului Tir 
goviște nu se știe dacă 

există scris. Paragrafele lui se 
deduc însă cu ușurință vi
zitând ștrandul:

Capitolul I: Pentru a se a- 
sigura condiții „igienice" op
time, apa Se schimbă regulat 
de... două-trei ori pe sezon.

Capitolul II: Pentru delec
tarea publicului, se oferă zilnic 
gratuit un concert simfonic

de... broaște (provenite din 
crescătoriile proprii).

Capitolul III: Spre a se pre
veni eventualele cazuri de 
înec, bazinul este prevăzut cu 
o plasă de... mătasea broaștei, 
ceea ce fără doar și poate, va 
împiedica pe oricine să se a- 
ventureze la adînc.

Intrucit spațiul nu ne per
mite si publicăm întregul re-mite să publicăm întregul re
gulament, sperăm că șeful sec
țiunii gospodăriei comunale a 
sfatului popular 
goviște va avea 
afle singur și 
grafe.

g ĂNU1TI...

TELEGRAME
(faMawe

ÎNTREBARE adresa» di
recției regionale P.T.T.- 
Bacău care nu la mă

suri de sancționarea diri
gintelui oticiului poștal al 
comunei Stănișești, din vina 
căruia scrisorile și ziarele sini

primite eu prilejul zilei de 23 August
Președintele Prezidiului Marii ..----- ...

a Republicii Populare Romîne
Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei adre

sez excelenței 
fericirea dv.
Romîniei.

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 

Tovarășul dr. PETRU GROZA

Președintelui Consiliului de Miniștri al Republiclt 
Populare Romîne 

Tovarășul CH1VU STOICA

distribuite destinatarilor 
mari intîrzieri.

Cazul lui indiscutabil 
Este clar și evident.
Dar un factor neglijent, 
Poate fi și neglijabil ?

Despre „conturi" 
(Contabilul Vlad Gri- 
gore a sustras 8 fuste 

de stofă din magazia Școlii 
profesionale silvice Nehoiu). 

închizi conturlie-ntr-una 
De e bine, de e rău 
Dar cu fustele acestea 
Ți-ai inchis și „contul" tău.

S'A CONSTRUIT o pîrtie 
permanentă de slalom 
uriaș. O pîrtie perfect 

netedă care rezistă celor mai 
toride raze de soare. Unde se 
află ? In zadar vă îndreptați 
gîndurile spre culmile înzăpe
zite ale Făgărașului. Pirtia 
nu se află la o altitudine atît 
de înaltă ci... la Sovata. Da. 
Chiar in vestita stațiune. 
Plimbați-vă intr-o seară pe 
trotuarul autostrăzii noi și vă 
veți convinge de temeinicia 
susnumitei afirmații. Vă re
comandăm însă să fiți foarte

prudenți, altfel nu veți reuși 
să treceți nevătămați printre 
stîlpii de telefon, plantați atît 
pe marginile, cît și pe mij
locul trotuarului.

ACA MAHOMED... nu 
vine la munte, vine mun
tele la Mahomed. Iată

sursa de inspirație a inspectoru
lui Dumitru Călinescu de la 
Secțiunea de învățămînt și cul
tură a raionului Băneasa, regiu
nea Constanța. El s-a prezentat 
pentru „control" la Școala tă
tară din comuna Abrud și... 
a luat la raion condica de 
prezență și caietul de procese

verbale pentru a le studia. 
Operativ, simplu, comod și mai 
ales... ineficace. Planul de con
trol a fost îndeplinit ? A fost. 
Deci învățătorul Sait Memet 
de la acea școală, dacă și în 
viitorul an școlar va semna 
zilnic condica 
poate fi sigur 
va stinjeni să 
școală.

care este cel
mai așteptat eveniment 
al zilei din stațiu

nea Vasile Roaită ? Răsăritul 
soarelui ? Nu. Sosirea poșta
șului ? Nicidecum. Dejunul ? 
Nici vorbă. Promenada pe 
malul mării ? De o sută de 
ori nu. Atunci ?... Curgerea 
apei la chiuvetă. Și cum să 
nu aștepți cu ardoare lichidul 
salvator cind, săpunul ți se 
usucă pe față sau pasta pe 
dinți ?

^itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii^  

DE CE A ABANDONAT 
experiența prețioasă a festivalului 

Comitetul raional U.T.M. Tg. Jiu ?

D. PAUL
după scrisorile trimise de: 
Th. Gogoșoiu, Ionel Hincu 
— forjor, Gh. Gheorghe — 
țăran, Ion Mihai — student, 
M. Ravino — funcționar.

(Urmare din pag, l-a)

festival activitatea culturală de 
masă s-a manifestat aproape în 
toate formele ei : manifestări ar
tistice organizate de amatori, în
treceri sportive de masă, serbări 
și schimburi culturale între echi- 
ptle artistice, seri literare la 
cluburile întreprinderilor, excursii, 
îrțviorînd dintr-o dată viața cul
turală a tineretului din raion. 
Cum se explică acest lucru ? 
Răspunsul este ușor de dat. In 
toată această vreme a pregătiri
lor, în întreprinderi cît și în sa
tele raionului, organizațiile U.T.M. 
și*au îndeplinit cu adevărat ro
lul lor. Intîmpinînd festivalul ra
ional, fiecare organizație U.T.M. 
a dorit să se prezinte cît mai 
bine,, iar tinerii antrenați in ac
tivități vii și ttfăgătdarc, au răs
puns cu entuziasm Chemării or* 
ganizației. Succesul muncii cul
turale cu tinerii în cinstea festi
valului lor, mai are un secret. In 
toată această etapă a pregătiri
lor, organizațiile de bază U.T.M. 
au îost sprijinite și ajutate tn 
mojf direct de către activiști! co
mitetului raional și orășenesc 
U.T.M. Incepînd de la primul se
cretar al comitetului raional și 
ptnă la Instructori, fiecare acti
vist U.T.M. â avut sarcini con
crete și a acționat tn virtutea u- 
nui puternic spirit de răspundere. 
Acest spirit de răspundere, dez
voltat parcă ditltr-odată, prove
nea din faptul că Ia rîndul său

comitetul regional U.T.M. Cra
iova urmărea și el îndeaproape 
activitatea pe care comitetul ra
ional U.T.M. o desfășura cu oca
zia festivalului. Nu era un lucru 
deosebit. Sarcinile se trasau, și 
se controla îndeplinirea lor, așa 
cum trebuie, de fapt, să se pe
treacă lucrurile in permanență. 
Din păcate, însă acest lucru nu se 
mai întîmplă acum. Nu e vorba de 
a se organiza noi festivaluri, ci 
de faptul că succesele obținute cu 
o lună de zile în urmă, la festi
valul raional nu sînt privite ca un 
început pentru continua înviorare 
a vieții culturale a tineretului. 
O serie de activiști au privit fes
tivalul așa cum privești furtuna: 
„Nu-i nimic, frece și asta, și pe 
urmă o să ne odihnim". Munca 
în organizație, in mijlocul tine
rilor a dat intr-adevăr multă bă
taie de cap activiștilor U.T.M. 
din Tg. Jiu pînă ce orașul să 
clocotească de tinerețe. Dar ca 
și furtuna, clocotul acela a tre
cut și orașul a intrat iarăși In 
monotonia lui obișnuită. Au tre
cut de atunci ctteva duminici șl 
nici o echipă artistică nu s-a mal 
prezentat pe estradele orașului, 
teatrul de vară este iarăși- pustiu, 
ringurile de dans din aer liber 
s-au acoperit de praf, iar pe sta
dion in afară de fotbal nu mai 
are loc altă întrecere. Din nou 
in întreprinderile orașului cuvîn-
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GĂRILOR JOCURILOR DIN ETAPA A Il-a ESTE 1 SEPTEM
BRIE. SOLUȚIILE EXACTE LE VOM PUBLICA IN ZIAR LA 
DOUA ZILE DUPĂ DATA ANUNȚATA. REAMINTIM PARTI
CIP ANȚILOR CA TOATE RĂSPUNSURILE TREBUIE TRIMISE 
INTR-UN SINGUR PL1C ÎNSOȚITE DE CUPOANELE DE 
PARTICIPARE.

Premiile etapei a ll-a
Premiul 1: 1 ceas de mi

nă „Pobeda" cu secundar 
central-

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

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

15 mențiuni: stilouri, 
mingi de volei, echipament 
turistic, albume, cărți, abo
namente la ziare, reviste

tul „sport" și-a restrîns înțelesul 
la „fotbal". Același lucru se pe
trece și tn satele raionului cu 
toate că acum, în această perioa
dă din plină campanie de vară, 
este nevoie de o intensă muncă 
culturală. Echipele artistice de 
amatori din Bîlteni, Turcinești, 
Dobrița, care au avut un deose
bit succes în timpul festivalului, 
n-au mai dat nici un spectacol, 
altele s-au destrămat cu totul.

Privești orașul într-o zi de du
minică, moleșit și te întrebi: ce 
s-a întîmplat oare cu acei tineri 
vioi care-1 umpluseră acum cîtva 
timp cu cîntecele lor vesele ? Să 
fi dispărut oare entuziasmul 
care-i cuprinsese atunci la festi
val ? Nu, entuziasmul tinerilor 
n-a dispărut. A început însă să 
se răcească acel spirit de entu
ziasm și inițiativă al activiștilor 
comitetului raional U.T.M. și co
mitetului orășenesc U.T.M. care, 
i-a animat tn timpul Festivalului. 
Iar ca rezultat, multe echipe ar
tistice și sportive create cu oca
zia festivalului și lăsate să stea 
inactive se destramă... în orașul 
Tg. Jiu cu peste 8.000 de tineri 
ca și tn majoritatea satelor din 
raion sînt toate posibilitățile ca 
succesele realizate în timpul fes
tivalului raional să fie consolida
te. Tinerii, au la dispoziție 
cluburi, săli de teatru, biblioteci, 
ei sînt stăpînii a numeroase că
mine culturale și terenuri spor
tive. Dar pentru ca viața lor să 
fie ctt mai variată, cu un conți
nut cît mai bogat, activiștii 
U.T.M. din raionul Tg. Jiu tre
buie să dovedească și de acum 
încolo aceeași pasiune tinerească 
și inițiativă de care-au dat dova
dă în perioada pregătirii și des
fășurării festivalului raional. Să 
nu considere festivalul lor raio
nal care a avut un mare succes, 
drept o campanie care le-a cerut 
momentan eforturi sporite, ci ca 
un început bun, ca o bogată ex
periență acumulată, care nu tre
buie nicidecum părăsită, ei con
solidată și dusă mai departe.
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Excelenței Sale, Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Prezint excelenței voastre felicitările mele cele 

mai bune cu ocazia sărbătorii naționale a Repu
blicii Populare Romîne.

CELAL BAYAR 
Președintele Republicii Turcia

In toamna . . . .
tală va executa pentru noul an școlar 1.820.300 exemplare de 
diferite manuale școlare tipărite in 16 limbi ale naționalităților 
conlocuitoare din R.P.R.

In versiunea rusă-romînă se tipăresc peste 600.000 exemplare, 
rusă-maghiară 65.000 exemplare, in romînă peste 880.000 exem
plare, franceză 108.000 exemplare, rusă și ucraineană 88.000 
exemplare etc.

Pină la această dată colectivul de muncă al acestei întreprin
deri și-a realizat peste 80 la sută din planul de producție, ur- 
mînd ca pînă la data de 1 septembrie să fie livrată întreaga 
cantitate de manuale planificată pentru a fi puse în vînzare 
înainte de începerea noului an școlar.

In fotografie: tov. Nicolae Ciierpeș, șeful secției de ofsed Și 
mașinistul Marin Breazu consultlnd o planșă din noile manuale 
școlare.

Cu prilejul începerii noului an 
școlar, între 1 și 15 septembrie 
vor fi deschise expoziții de ma
nuale școlare la București, Timi
șoara, Cluj, lași și Craiova.

în cadrul acestor expoziții, or
ganizate pentru ■■—
țara noastră^ vor

în limbile minorităților naționale 
editate pentru noul an școlar, pre
cum și materiale didactice Și hărți 
tipărite recent.

în același timp în numeroase 
alte localități din țară vor fi or
ganizate standuri de prezentare a 
cărții școlare.

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 

Tovarășul dr. PETRU GROZA 
Președintelui Consiliului de Miniștri 

al Repubiicii Populare Romine 
Tovarășul CH1VU STOICA 

Ministrului Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Romîne

Tovarășul GHEORGHE MAURER
Cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a elibe

rării Romîniei, în numele poporului și guvernului 
Republicii Democrate Vietnam și în numele meu 
personal, adresez guvernului și poporului Repu
blicii Populare Romin'e precum și dv. personal 
călduroase felicitări. In timpul celor 13 ani par
curși, cu toate greutățile ivite, poporul romîn, sub 
conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn și a guvernului Republicii Populare Ro
mîne, a obținut mari realizări în construirea 
patriei sale.

Poporul vietnamez și guvernul Republicii De
mocrate Vietnam se bucură din inimă și doresc 
poporului romin succese și mai mari în construi
rea socialismului în Rominia aducînd prin aceasta 
partea sa activă în apărarea păcii mondiale.

PHAM VAN DONG
Președintele ad-interim al Republicii 

Prim ministru și ministru al Afacerilor 
Externe al Republicii Democrate Vietnam

Primului Secretar al C.C. al P.M.R.
Tovarășul GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Cu ocazia glorioasei sărbători, cea de-a 13-a ani
versare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist, 
Prezidiul Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, Consiliul de Miniștri al R.P. 
Mongole, Comitetul Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol vă felicită călduros pe dv. 
și prin dv. întregul popor romîn.

Poporul mongol urmărește cp simpatie și cu 
mare bucurie minunatele succese ale poporului 
frate romîn în măreața cauză a construirii socia
lismului în patria sa.

Urăm poporului rofnîn noi succese în munca paș
nică creatoare în folosul patriei sale, In lupta 
pentru pace și prietenie între popoare.

I. SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui Hural 

Popular al Republicii Populare 
Mongole

I. ȚEDENBAL 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole
D. DAMBA

Prim secretar al C.C. al Partidului
Popular Revoluționar Mongol

Excelenței Sal», Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Național» 

a Republicii Populare Romine

(Urmare din pag, l-a)

80 hectare de teren. Utemistul 
Teodor Bălan 90 hectare și Ion 
Rusu 100 hectare.

Pe lingă salariul lor acești bă
ieți vor mai primi încă 12 lei de- 
fiecare hectar lucrat. Faceți o so
coteală și veți afla cît cîștigă ei.

Dar acolo unde terenurile sînt 
mici, la mare depărtare unul de 
altul, situația are cu totul altă 
înfățișare. Gospodăria noastră 
este făcută parcă tocmai pentru 
a ilustra acest aspect. Fiecare 
brigadier de cîmp are cîte 400- 
hectare de teren. Ori se înțelege 
că acestea fiind risipite pe aproa
pe jumătate de raion numai trea
bă bună nu se poate face.

S-a dovedit la prășit, cînd lip
sind posibilitatea controlului și 
îndrumării la timp s-a lucrat prost 
pe rinduri în urma tractorului. 
Nu s-au putut recepționa lucrările 
executate în fiecare seară, totuși 
bani s-au dat. S-a dovedit de a- 
semenea la treierat cînd unei bri
găzi i-au revenit două sau chiar 
trei arii. Acestea însă erau prost 
organizate, nu au putut fi urmă
rite lucrările efectuate de zilieri, 
evidența a fost incorectă iar în 
unele cazuri s-au făcut lucrări de 
mîntuială. Ba neputînd să refa
cem socoteala după suprafețe de 
teren, am fost nevoiți să plătim 
cu ziua și pe oameni care au 
cărat griul la arii.

Soluția pentru înlăturarea aces
tor deficiențe este comasarea te
renurilor gospodăriei. Pînă cînd 
acest lucru se va face, ar fi ne
cesar, ca un remediu temporar, 
ca in perioada de vîrf a campa
niilor brigadierii cu asemenea bri
găzi de cîmp să aibă cîte un aju
tor de brigadier. Nu s-a dat curs 
propunerii noastre și iată că am 
pierdut acum zeci sau poate sute

de mii de lei. Nu știm precis cît, 
deoarece nu am făcut încă soco
teala.

Și aici discuția noastră s-a în
cheiat.

Scrisoarea însărcinatului cu afaceri adinterim al 
S.U.A. la București

Excelenței sale
dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Am onoarea a informa pe Excelența voastră că 
am primit însărcinarea să vă transmit în numele 
Președintelui și al poporului Statelor Unite toate 
urările de bine poporului romîn la aniversarea lui 
23 August 1957.

Primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte 
considerațiuni.

H. BARTLETT WELLS 
însărcinat cu afaceri ad-interim

Sărbătoarea națională a Romîniei îmi eferă fe
ricitul prilej de a adresa Excelenței Voastre cele 
mai bune urări pe care, împreună cu poporul 
sirian, le nutrim pentru fericirea dv. și pentru 
prosperitatea poporului romîn.

♦
NAZEM KUDSI

Președintele ad-interim al Republicii Siria

Excelenței Sale, Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, am 
marea plăcere de a vă transmite cele mai bune 
urări de pace și prosperitate pe care poporul tu
nisian și eu le nutrim pentru Republica Populară 
Romînă și pentru președintele ei.

HABIB BURGHIBA
Președintele Republicii Tunisia

Ca în oglindă
(Urmare din pag; l-a) 

maistrul șef de la laminorul 
tablă Alois Căciuc, s-a convins și 
tînăra Elena Iliescu. Alții, cu bă
taia vor să-i învețe pe tineri — 
spun ei — meserie. luliu Keiemen, 
maistru la zidari, are părerea că 
„dacă nu-i trîntești pe tineri cu 
capul de cuptor, nu le intră în 
singe meseria** — părere pe care 
o și traduce în fapt.

Alții nu lovesc tinerii, dar îi in
sultă mai abitir ca proverbialii bir
jari de odinioară. In categoria lor 
intră Keiemen luliu, ca și llie 
Turcin, șef de echipă la sudori.

Nu numai această categorie de 
oameni aruncă o umbră asupra 
datoriei pe care vîrstnicii o au 
față de tineret, și pe care cei mai 
multi maiștri și tehnicieni și-o în
deplinesc cu cinste. Sînt unii, ale 
căror atitudini, 
nu sînt totuși 
toare.

Unii maiștrii___  _______ ____
fel obiceiul de a-i lăsa pe tineri 
să „fure“ meseria. Benda Francisc 
de Ia construcții procedează — 
de pildă — în acest fel. Alții re
partizează comenzile mai bune „pe 
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de

fără a fi violente 
mai puțin dăună-

maî păstrează ast-

ochi". Unul dintre aceștia, mais
trul principal al oțelăriei, Dumitru 
Pogu, îi are Ia suflet și îi ocro
tește pe aceia care l-au ajutat ca 
bucățile de cărămidă demolată din 
cuptoare să nu fie refolosite, ci... 
transportate pe locul unde iși 
face el casă.

Sînt unii tehnicieni, din cei care 
se bucură de aprecierea tineretu
lui, care ar putea face insă mai 
mult pentru educația sa. Astfel, 
inginerul Ion Beii, deși tînăr, s-a 
dovedit deosebit de capabil. Pă
cat însă că e prea plin de sine, 
distant, zeflemist. Adesea, el nici 
măcar nu se ostenește să răspundă 
la „bună ziua" atunci cind este 
salutat, iar uneori, așa cum s-a 
întimplat recent cu secretara or
ganizației U.T.M. de Ia secția ,,bu
nuri de larg consum" utemista 
Maria Dobre, cînd tinerii vin cu 
anumite probleme Ia el, cerindu-i 
ajutor, ii poftește afară fără pic 
de politețe.

Tinerii așteaptă din partea con
ducerii uzinei, și în special a to
varășului director Obradovici, să 
ia măsuri educative — și acolo 
unde se poate — administrative 
In stare să împiedice pe viitor a-

semenea manifestări. Un ajutor 
mai mare din partea maiștrilor 
și tehnicienilor, în primirea cărora 
sînt dați tinerii din secții, un 
exemplu personal pozitiv, va avea 
un efect evident și asupra muncii 
productive.

Nu putem uita, vorbind despre 
aceste probleme, și unele cazuri 
de indisciplină a tinerilor, de lip
să de respect față de vîrstnici, 
care nu sînt admisibile.

Cu atît mai mult cu cit uzina 
„Oțelul Roșu“ poate oferi nume
roase e^mple valoroase de mai
ștri și tehnicieni care dau o grijă 
tot atît de mare educării tinerilor 
muncitori ca și educării propriilor 
lor copii. Un asemenea emoționant 
exemplu este maistrul Tincu Va- 
sile de Ia oțelăria Martin.

Noi dorim ca acești specialiști, 
oameni în vîrstă, cu experiență, să 
se poarte astfel ca tinerii să spu
nă despre ei cuvinte asemănătoare 
cu ale tovarășului secretar al 
comitetului raional de partid: 
„Omului acesta îi port o adîncă 
recunoștință4*. Această recunoștință 
este cea mai mare recompensă 
pentru eforturile lor, iar tinerii îi 
vor privi în ochi drept, ca într-o 
oglindă limpede, cristalină.
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- f > profesorul 
Brighton 
Crafts din 
zitat (ara

INFORMAȚII
★ Intre 22 și 27 august ne-a 

vizitat țara deputatul laburist 
John Baird din Marea Britanie. 
In acest timp oaspetele a asistat 
la festivitățile organizate cu pri
lejul zilei de 23 August, la depu
nerea unor coroane de flori la 
mormintele unor soldați englezi 
căzuți în timpul războiului și a 
luat contact cu personalități din 
viața politică și culturală. John 
Baird a fost primit de dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale și Con
stantin Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunări Naționale și a a- 
vut întrevederi cu un grup de de- 
putați din Marea Adunare Na
țională.

★ Miercuri seara la sediul 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
Capitală s-a deschis expoziția pic
torului indian Kanwal ” ' '

Expoziția va rămîne 
pină la 4 septembrie.

★ Miercuri a părăsit
Ronald Horton de la 
College of Artsand 
Brighton care ne-a vi- 
timp de două săptă-

Krishna, 
deschisă

Capitala

★ La invitația Agenției Romine
Presă ..Agerpres1', miercuri 

după-amiază au sosit în Capitală 
dr. Wolfgang Weynen, directorul 
Agenției de Presă DPA (Deutsche 
Presse Agentur) din Hamburg — 
Republica Federală Germană și 
Fritz Sanger, redactor șef al 
Agenției.

La aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost intîmpinați de tov. Fosile 
Dumitrescu, director general al 
Agenției Romîne de presă „Ager- 
preș" și alți ziariști din Capitală.

(Agerpres)

Bureveslnîlc
«i învins șî Ia Ploești
PLOEȘTI (de la trimisul nos

tru). — Echipa de fotbal Bure
vestnik din Chișinău și-a înche
iat ieri la Ploești turneul pe 
care l-a întreprins în țara noas
tră, cu o nouă victorie întrecînd 
cu 4—3 Energia Flacăra din lo
calitate.

14.000 de spectatori au aplau
dat un joc iute (datorat în mare 
măsură oaspeților), presărat cu 
faze spectaculoase, dinamice și 
de un ridicat nivel tehnic.

Pe scurt despre joc. După cî
teva minute de studiu oaspeții 
deschid scorul prin Korotkov 
care marchează de aproape (min. 
14). Flacăra ripostează energic 
și minutul 24 aduce egalarea. La 
o centrare a lui Zaharia, ErmeeV 
părăsește poarta, mingea a- 
junge însă la Tabarcea care 
șutează puternic șl funda
șului Lofkin nu-i mai ră
mîne altceva de făcut decît să 
oprească balonul cu mîna. Lovi
tura de la 11 metri este execu
tată de Bădulescu și scorul este 
1—1. Minutul 37 consemnează 
scorul de 2—1 pentru Burevest
nik prin punctul tnșeris tot de 
Korotkov. De altfel, aceiași Ko-

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI
NOU ÎNVINSA

rotkov care a făcut ieri o par
tidă excepțională a înscris și ce
lelalte două puncte ale oaspeți
lor (min. 66 și 71). Pentru petro
liști au mai marcat Dumitrescu 
(min. 65) și Zaharia (min. 82). 
In finalul jocului Energia for
țează egalarea însă apărarea 
oaspeților este de netrecut.

Despre ploeșteni. O echipă cu 
puncte nevralgice. Bunăvoința 
lui Pereț, Marinescu, Tabarcea 
plus dîtzenia lui Frone și Dumi
trescu n-au reușit să asigure 
omogenitatea și eficacitatea ne
cesară. Dridea în centru este încă 
prea „crud". Zaharia ambițios 
și... doar atît. Neacșu extrem de 
slab.

Despre oaspeți. Burevestnik a 
prezentat o echipă omogenă care 
joacă organizat, gîndit și eficace. 
Posesori ai unei tehnici superi
oare jucătorii din Chișinău pa
sează balonul cu precizie, repe
de, și se demarcă cu ușurință. O 
impresie deosebită au lăsat: 
fundașul Lofkin, mijlocașul Bu- 
tîlchin și portarul Ermeev.

Calificativul „foarte bine" pen
tru arbitrajul prestat de Mircea 
Cruțescu.

DIN
Intr-un nteCi restanță contînd 

pentru campionatul categoriei A 
de fotbal, miercuri s-a disputat 
la Petroșani întîlnirea dintre e- 
chipele Energia Petroșani și Lo-

comotiva București. Fotbaliștii 
din Valea Jiului au obținut vic
toria cu scorul de 1—0 Q—0) 
prin punctul marcat în minutul 
12 de Corneanu.

Lotul de atletism al R.P.R, 
a plecat la Atena

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala plecînd la Atena, lotul 
de atletism al R.P. Romîne, care 
în zilele de 30, 31 august ți 1 
septembrie va participa la cam
pionatele balcanice de pe stadio
nul „Averoff“.

Lotul cuprinde pe lolanda 
Balaș, Florica Oțel, Lia Manoliu, 
Ana Șerban, Maria Diți, Ion 
Wiesenmayer, llie Savel, Nicolae 
Rășcănescu, Zoltan Vamoș și 
alții.

lor și tot ce era de calculat, J 
declaraseră «teul posibil — a-1 
ceasta este tot atît de interesant J 
pentru activitatea creatorilor în T 
general). Destul că poezia aj 
apărut. „Lacul comsomolist". I 
De a doua zi la redacțiile zia- I 
relor au început să vină duium I 
scrisorile prin care comsotmo-I 
liștii îmbrățișau fierbinte ideea. r 
Da, sîntem gata 1 Ore de mun- ! 
că voluntară — sute de mii, I 
milioane poate. Cu îndîrjire, cu j 
patos, cu ritm —• cadența ver- î 
surilor (? I) — comsomoliștil * 
au săpat albia lacului lor. Apoi! 
au plantat un parc. Au netezit ț 
și asfaltat alei. Au clădit un 
teatru de vară și-au zidit 
chioșcuri cu amfilade, simetrice, 
ca să răspundă, parcă, rimelor 
începutului.

Lacul comsomolist! ochii al
baștri ai orașului.

Poezia continuă...
Iar la Moscova, într-o seară, 

ne-a oprit pe stradă un vlăj- ; 
gan cît toate zilele și, strîngin- " 
du-ne mîna zdravăn, ne-a adre
sat cîteva cuvinte de salut 
„Romîni ?“ se informă el și. 
imediat după confirmare, în
trebă cu o pasiune care, ea, 
nu avea trebuință de translator:

— Ce face lașul ?t Ce face 
Ploeștiul ?

Fară să ne dea răgaz să ne' 
revenim din surpriză, a urmat 
năvalnic : s-au refăcut ? Cît de ‘ 
mult ? Mai sînt multe de pus , 
la locul lor? Rafinăriile din' 
Ploești lucrează din plin ? Mă ’ 
bucur, mă bucur mult. Dar ca- > 
sele de locuit de sus, dinspre 
Copou, la Iași ? Se construiesc 1 
cvartaluri noi? Minunat. O. 
tare aș vrea să văd orașele 
astea acum...

J Un necunoscut, pe stradă.
'» ghicit: un fost ostaș
' dintre cei care au dat a ze- 
[ cea lovitură fascismului. Unul 
, dintre aceia care, în memorabi
lele zile din 1944 eliberau pă- 

' mîntul acesta pîrjolit de război.
Unul dintre aceia care, atunci, 

' în vara fierbinte, priveau cu 
' tristețe, sub casca prăfuită. 
i ruina orașelor noastre bombur- 
date. Unul dintre cei care, în- ' 

; vățați încă din copilărie să 
, cunoască bucuria construcției, 
urau din adîncul inimii dărîn^a-' 

; turile și nu rîvneau nimic alt- \ 
i ceva decît să le pună odaiă 
capăt.

„Tare aș vrea să văd orașele 
astea acum".

înțelegeți. Acum, cind e pace. ' 
Acum, GÎnd sîntem, pentru tot- ', 
deaitna, prieteni. Acum, cînd 
împreună construim o lume 
itiai bună.

De la eliberarea Romîniei au 
trecut 13 arii. în Moscova, tre- j 
cătorii, oameni care au ținut 
și mistria și arma în mină, te 
opresc și te întreabă cu emoție, , 
gîndindu-se la vara aceea: „Ce 
face lașul? Ce face Ploeștiul ?'*.' 

Parcă ar fi vorba de rude 
sau de cunoștințe apropiate, • 
nu ? Și totuși e firesc. E unul 
din cele mai naturale lucruri

. ’ 11

★ A luat sfîrșit turneul 
național de baschet de la 
tislava. Meciul hotărîtor al 
petiției masculine desfășurat în
tre echipele Slavia Bratislava și 
Dinamo București a fost cîștigat 
de baschetbaliștii cehoslovaci cu 
scorul de 53—50 (22—28).

★ La poligonul Tunari au con
tinuat miercuri campionatele re* 
publicane de tir. Titlul de cam
pion îri proba de armă liberă 
calibru redus (meci englez) a 
revenit maestrului emerit al 
sportului 1. Sîrbu (C.C.A.) care 
a realizat 595 puncte. Proba de 
talere, a fost cîștigată de M. Va- 
siliu (C.C.A.) cu 286 puncte.

★ Cunoscuta echipă sovietică 
de fotbal Spartak Moscova a 
plecat la 28 august într-un tur
neu în Italia. Fotbaliștii sovietici, 
care se află în prezent pe locul 
doi în clasamentul campionatu
lui unional, urmează să susțină 
mai multe întîlniri în compania 
celor mai bune echipe italiene.

inter
Bra 
corn

din lume.
„A construi"...
Multe din definițiile aflate 

în dicționare sînt, neindoelnic, 
sărăcăcioase.
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Pentru încetarea imediată și
a experiențelor cu

„.“ONDRA 28 (Agerpres). — rin a dat citire declarației gu- 
TASS transmite : In ședința din vernului sovietic în legătură cu 

tratativele cu privire la dezar
mare.

LONDRA 28 (Agerpres).

27 august a subcomitetului Co
misiei O.N.U. pentru dezarmare, 
reprezentantul U.R.S.S. V. A. Zo-

Subcomitetul pentru dezarmare 
lucrează in gol, cursa înarmărilor continuă
La începutul declarației se vor

bește despre faptul că de mulți 
ani există Comisia O.N.U. pentru 
dezarmare și totuși activitatea a- 
cestei comisii și a subcomitetului 
ei n-a dus pînă în prezent la re
zultate pozitive. Cei care încearcă 
astăzi să convingă opinia publică 
mondială că tratativele cu pri
vire la dezarmare, care se desfă
șoară de cinci luni la Londra în 
cadrul sesiunii subcomitetului, 
s-ar desfășura normal, spun un 
neadevăr. ÎN TOATA ACEASTĂ 
PERIOADA SUBCOMITETUL 
N-A FĂCUT NICI UN SINGUR 
PAS ÎNAINTE IN REZOLVA
REA SARCINILOR CARE-I 
STAU IN FAȚA. Intre timp, gu 
vernele puterilor occidentale au 
desfășurat pe scară și mai mare 
producția tuturor tipurilor de ar
me și, in special, a unor astfel 
de mijloace de exterminare în 
masă a oamenilor ca arma ato
mică și cu hidrogen. Consiliul 
blocului agresiv al Atlanticului de 
noid a hotăiît să pună arma a- 
tomică la dispoziția unei serii de 
state vest-europene — membre ale 
acestui bloc, inclusiv Germaniei 
occidentale.

armele
cu tratativele

Bonnul nevoit 
să cedeze

BERLIN 28 (Agerpres). — 
DUPĂ CUM ANUNȚA AGEN
ȚIA A.D.N. DIN BONN, GU
VERNUL VEST-GERMAN A 
FOST NEVOIT SUB PRESIU
NEA OPINIEI PUBLICE GER
MANE SA REVOCE HOTARI- 
REA SA CU PRIVIRE LA RE
FUZUL DE A ACORDA MEM
BRILOR ECHIPEI SELECȚIO
NATE DE FOTBAL A MOSCO
VEI VIZA DE INTRARE 
R.F. GERMANA,

IN

—«r-

0 declarație a Casei Albe 
cu privire la dezarmare

. WASHINGTON 28 (Agerpres). 
r— TASS transmite : La 28 august 
președintele Eisenhower a anulat 
conferința sa obișnuită de presă. 
In loc de aceasta a fost dată pu
blicității declarația Casei Albe cu 
privire la dezarmare, semnată de 
președinte. Declarația președinte
lui este în directă legătură cu de
clarația guvernului sovietic în 
problema dezarmării și se referă 
de asemenea la comunicatul agen
ției TASS cu privire la construi
rea rachetei balistice interconti
nentale.

Președintele Eisenhower încearcă 
să prezinte puterile occidentale 
drept inițiatoare ale dezarmării și 
aduce elogii. recentelor propuneri 
ale puterilor occidentale făcute la 
Londra, deși aceste propuneri, 
după cum se știe, nu prevăd in
terzicerea armei atomice, iar înce
tarea experiențelor și dezarmarea 
parțială este condiționată de 
clauze care aduc în impas în
treaga problemă a dezarmării.

necondiționată In Oman

nucleare Continui operațiunile 
militare

Puternicul ecou ai ComuiiLatuiui 
agenției TASS

cu privire la dezarmare

In continuare în declarație se 
spune:

GUVERNUL SOVIETIC S-A 
STRĂDUIT SĂ FACA ACTIVI 
TATEA SUBCOMITETULUI CIT 
MAI EFICACE POSIBIL Șl SĂ 
ASIGURE ADOPTAREA RAPI
DA A HOTARÎRILOR CORES
PUNZĂTOARE. In acest scop.

ÎNCĂ IN PRIMELE ZILE ALE 
ACTUALEI SESIUNI A SUB
COMITETULUI, GUVERNUL 
U.R.S.S. I-A PREZENTAT SPRE 
EXAMINARE PROPUNERI CON- 
ȚININD UN VAST PROGRAM 
DE DEZARMARE. Aceste propu
neri au fost formulate ținîndu-se 
seama de poziția puterilor occi
dentale și de considerentele pre
zentate de multe state în cadrul 
celei de-a 11-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. Totuși, aceste 
propuneri ale guvernului sovietic 
n-au găsit sprijin din partea re
prezentanților S.U.A., Angliei, 
Franței și Canadei în subcomitet. 
Reprezentanții acestor țări au de
clarat că intenționează să ducă 
tratative privind realizarea unui 
acord numai asupra unor măsuri 
parțiale în domeniul dezarmării.

U. R. S. S. se pronunță pentru realizarea 
cit mai grabnică a unui acord cu privire 

la dezarmare
Deși guvernul sovietic — se a- 

rată în Declarație — este adeptul
rezolvării fără întîrziere a pro
blemei- dezarmării în ansamblul 
ei. totuși, ținînd seama de poziția 
puterilor occidentale și călăuzin- 
du-se de dorința de a scoate din 
impas problema dezarmării, a 
propus la 30 aprilie înfăptuirea 
unor măsuri parțiale în domeniul 
dezarmării.

In propunerile sovietice în do
meniul dezarmării parțiale se pre
vedea reducerea forțelor armate, a 
armamentelor și bugetelor mili
tare, precum și lichidarea trep
tată a bazelor militare străine pe 
alte teritorii și o serie de măsuri 
îndreptate spre atenuarea încor
dării internaționale.

Ținînd seama de refuzul cate
goric al S.U.A. și al aliaților lor 
de a accepta interzicerea totală a 
'armei atomice și cu hidrogen. 
Uniunea Sovietică a propus la 
30 aprilie ca statele, drept prim 
pas, să-și ia obligația solemnă de 
a renunța la folosirea în scopuri 
militare a armelor atomice și cu 
hidrogen de toate tipurile inclu
siv a bombelor de aviație și a 
rachetelor cu orice rază de, acți
une cu focos atomic și termonu-

Puterile occidentale împiedică realizarea 
unui acord

clear, a artileriei atomice etc.
UNIUNEA SOVIETICA SE 

PRONUNȚA PENTRU ÎNCETA
REA TOTALA ȘI NECONDIȚIO
NATA A EXPERIENȚELOR CU 
ARMA NUCLEARA. întrucît 
însă puterile occidentale nu ma
nifestă hotărîrea de a face acest 
pas, guvernul sovietic a propus 
în interesul realizării unui acord 
acceptabil de toate părțile sus
pendarea experiențelor nucleare 
cel puțin temporar pe o perioadă 
de 2-3 ani. Ținînd seama de do
rința puterilor occidentale. Uni
unea Sovietică a propus de ase
menea să se stabilească pe prin
cipii de reciprocitate posturi de 
control pe teritoriile U.R.S.S., 
S.U.A., Marii Britanii și în zona 
Pacificului, pentru supraveghe
rea realizării acordului cu privi
re la încetarea experiențelor.

S-ar părea că această măsură, 
a cărei utilitate este evidentă 
pentru întreaga lume, nu poate 
da naștere Ia obiecțiuni. Totuși 
pînă în prezent nu s-a reușit să 
se ajungă la un acord cu puteri
le occidentale cu privire la în
cetarea sau cel puțin la suspen
darea pe 2-3 ani a experiențelor 
cu arma nucleară.

sînt de acord să discute despre 
suspendarea experiențelor nu
mai pe un termen de 12 luni, 
adică pe un termen care nu 'este 
mai mare decît cel necesar pen
tru pregătirea unor noi expe
riențe.

Se pune întrebarea : ce sens 
are propunerea americană privi
toare la încetarea producției ma
terialelor fisionabile pentru sco
puri militare, dacă chiar și după 
acceptarea ei producția de bombe 
atomice și cu hidrogen va con
tinua în Statele Unite la fel ca 
și în trecut, iar arma atomică va 
continua să nu fie interzisă ? 
Toate aceste fapte arată IN 
REALITATE CA S.U.A. ȘI AN
GLIA NU INTENȚIONEAZĂ 
DE FEL SA ÎNCETEZE PRO
DUCȚIA DE ARME ATOMICE 
Șl CU HIDROGEN.

In 1956, efectivul total al for
țelor armate ale țărilor membre 
ale N.A.T.O. a atins 6—7 milioa
ne oameni, iar cheltuielile mili
tare ale membrilor acestui bloc 
vor atinge în 1957 cel puțin 58-60 
miliarde de dolari.

S-ar putea spune că și Uniu
nea Sovietică se înarmează și 
cheltuiește fonduri mari în sco
puri de apărare. Aceasta, desigur, 
este așa. Dar este de la sine în
țeles că atît U.R.S.S., cît și ce
lelalte state iubitoare de pace, nu 
pot să nu țină seama de faptul 
că în jurul Uniunii Sovietice a 
fost creat un inel de baze mili
tare ale S.U.A., numite baze ale 
N.A.T.O.

Aceasta pune Uniunea Sovietică 
și celelalte țări din lagărul so
cialist în fața necesității de a lua 
măsurile de rigoare pentru asigu
rarea securității lor, pentru a fi

Propunerea S.U.A. urmărește culegerea 
de date informative

FIERI DIN AVION A TERITO
RIILOR MAI MULTOR ȚĂRI 
UNDE SINT STAȚIONATE BA
ZELE MILITARE ALE STATE
LOR MEMBRE ALE GRUPĂ
RII MILITARE AGRESIVE ALE 
N.A.T.O.

In continuare, în Declarația 
guvernului sovietic se vorbește 
despre necesitatea atragerii la 
discutarea problemelor dezarmării 
în cadrul organelor O.N.U. a 
unui mare număr de state, re- 
prezentînd diferite continente și 
sisteme sociale diîerite. ceea ce 
ar permite să se dea acestei dis
cuții un caracter mai obiectiv.

GUVERNUL U.R.S.S. ADRE
SEAZĂ DIN NOU GUVERNE
LOR S.U.A., MARII BRITANII, 
FRANȚEI ȘI CANADEI PRO
PUNEREA CA ÎNAINTE DE 
REALIZAREA UNUI ACORD A- 
SUPRA CELORLALTE PRO
BLEME. ALE DEZARMĂRII SĂ 
SE AJUNGĂ NEINTIRZIAT LA 
UN ACORD ASUPRA MĂSU
RILOR PRIMORDIALE, UR
GENTE, IN DOMENIUL DE
ZARMĂRII.

gata să respingă orice agresiune 
și să pună frîu agresorului.

Experiența arata așa dar că 
ORICE PROPUNERI CONCRE
TE CARE URMĂRESC ÎNCETA
REA CURSEI ÎNARMĂRILOR 
INTIMPINA ÎMPOTRIVIREA 
GUVERNELOR STATELOR U- 
NITE, MARII BRITANII ȘI A 
ALTOR PUTERI OCCIDENTALE.

De mult timp guvernele pute
rilor occidentale — se spune în 
continuare în declarație — leagă 
realizarea unui acord în proble
mele dezarmării de adoptarea 
planului lor de inspecție aeriană 
cu ajutorul fotografierilor di* 
avion.

Ținînd seama însă de faptul 
că S.U.A. și partenerii lor pun 
problema fotografierilor din avion 
drept condiție a încheierii unui 
acord cu privire la dezarmare și 
străduindu-se să facă un pas în 
intîmpinarea acestor puteri, gu
vernul sovietic a acceptat condiția 
fotografierilor din avion și a in
dicat anumite regiuni în care ar 
trebui să se facă inspecția 
aeriană.

S.U.A. ȘI CELELALTE PU
TERI OCCIDENTALE NU AU 
SPRIJINIT INSA PROPUNE
RILE SOVIETICE SUSMENȚIO
NATE NEMANIFESTINDU-ȘI 
PRIN ACEASTA DORINȚA DE 
A CONTRIBUI LA ELABORA
REA UNUI ACORD CU PRI
VIRE LA DEZARMARE.

In loc de aceasta S.U.A., 
Franța, Marea Britanie și Canada 
au făcut la 2 august noi propu
neri în legătură cu fotografierile 
din avion, propuneri care prevăd 
efectuarea de zboruri deasupra 
întregului teritoriu al S.U.A., Ca
nadei și Uniunii Sovietice.

CAIRO 28. (Agerpres). — 
Mohamed El Harsi, reprezentan
tul Omanului la Cairo, a decla
rat că în cursul zilei de 26 au
gust avioane engleze au conti
nuat operațiunile militare în O- 
man. Au fost bombardate orașele 
Djebrin și Tanuf. Multe clădiri 
au fost distruse. Au fost înre
gistrate numeroase victime în 
rîndurile populației pașnice.

★
CAIRO 28 (Agerpres). — Pre

sa egipteană relatează că Omanul 
va fi admis în Liga țărilor arabe 
cu prilejul sesiunii acestei orga
nizații care se va ține în septem
brie la Cairo. Candidatura ~ 
nului va fi prezentată de 
reprezentantul Egiptului, 
cum se știe, cele nouă țări 
bre ale Ligii — Egiptul, Arabia 
Saudită, Siria, Yemenul, Libanul. 
Iordania, Irakul, Libia și Sudanul 
— au recunoscut implicit indepen
dența Omanului prin faptul că au 
sezisat Consiliul de Securitate în 
legătură cu recenta agresiune en
gleză.

Oma- 
către 
După 
meni-

—
Succesele 

Ansamblului U.T.M. 
în Kazahstan

FARA SA RESPINGĂ IN 
MOD FORMAL PROPUNEREA 
CU PRIVIRE LA SUSPENDA
REA EXPERIENȚELOR CU AR
MA ATOMICA ȘI CU HIDRO
GEN, S.U.A. REDUC LA ZERO 
IN ACELAȘI TIMP POSIBILI
TATEA REALIZĂRII UNUI A- 
CORD CU PRIVIRE LA A- 
CEASTA, LEGIND IN MOD 
ARTIFICIAL ÎNFĂPTUIREA A- 
CESTEI PROPUNERI DE ALTE 
MASURI IN DOMENIUL DE-

ZARMARII, A CĂROR APLI
CARE IN BAZA UNUI ACORD 
INTIMPINA DIFICULTĂȚI 
CONSIDERABILE PROVOCATE 
TOT DE POZIȚIA PUTERILOR 
OCCIDENTALE.

Printre altele acestea afirmă că 
nu vor accepta nici cel puțin în
cetarea temporară a experiențe
lor cu arma nucleară atît timp 
cît nu va fi realizat un acord cu 
privire la încetarea producției de 
materiale fisionabile în scopuri 
militare.

Dar și în aceste condiții S.U.A.

ALh\A ATA 28. Coresponden
tul Agerpres transmite : Concer
tele ansamblului de cîntece și 
dansuri al U.T.M. în Kazahstan 
s-au bucurat de un mare succes. 
Ansamblul a prezentat spectacole 
în orașele Uralsk, Alma Ata, în 
fabrici și colhozuri, în parcuri 
etc. Pretutindeni publicul a făcut 
o primire călduroasă solilor ar
tei populare romînești aplaudînd 
îndelung programele prezentate.

Presa care apare în capitala 
Kazahstanului a publicat nume
roase cronici în care elogiază pe 
solii artei romînești.

Studiourile cinematografice din 
Alma Ata realizează, un film des
pre Decada sovieto-romînă din 
Kazahstan. Filmul va înfățișa 
manifestările din cadrul Deca
dei.

Care sînt scopurile pe care le 
urmăresc S.U.A. făcind în pre
zent noua propunere cu privire 
la fotografierile din avion ? 
OAMENII DE STAT DIN S.U.A. 
ȘI CONDUCĂTORII N.A.T.O. 
NU ASCUND Șl DECLARĂ 
FĂȚIȘ CA SE PREGĂTESC IN 
VEDEREA RĂZBOIULUI ATO
MIC ÎMPOTRIVA STATELOR 
IUBITOARE DE PACE, SE 
PREGĂTESC SA BOMBARDEZE 
DIN AER TERITORIUL ACE
STOR STATE, CENTRELE LOR 
INDUSTRIALE ȘI POLITICE, 
IMPORTANTE CENTRE DE CO
MUNICAȚII ETC. Din declara
țiile oamenilor de stat și condu
cătorilor militari ai S.U.A. reiese 
că conducerea militară a S.U.A. 
și N.A.T.O. ar dori să aibă la 
dispoziția ei date foarte complecte 
asupra locului în care sînt situate 
cele mai importante centre in
dustriale și centre de comunicații 
ale Uniunii Sovietice prin efec
tuarea de fotografii din avion. 
ESTE LIMPEDE CA ACEASTA 
PROPUNERE A S.U.A. ARE 
DREPT SCOP CULEGEREA DE 
DATE INFORMATIVE CĂ EA 
DUCE NU LA ÎMBUNĂTĂȚI
REA CI LA lNRAUTAȚIREA^=xxSS,NS'XSXS}vN.NSXSSNSSSSSSSSXSSXS%SSSSSNXXXN 
SITUAȚIEI INTERNAȚIONALE^ 
Șl ESTE ÎNDREPTATĂ IN 
MOD OBIECTIV SPRE A SERVI 
PREGĂTIRII UNUI RĂZBOI 
AGRESIV ȘI NU SPRE ÎNLĂ
TURAREA PRIMEJDIEI DE 
RĂZBOI.

Este foarte caracteristic faptul^ 
că PROPUNERILE PUTERILOR^ 
OCCIDENTALE NU PREVĂD5 
EFECTUAREA DE FOTOGRA-p

Pe teritoriul 
protectoratului Brunei 

a început mișcarea 
de eliberare

SINGAPORE 28 (Agerpres).— 
Pe teritoriul protectoratului Bru
nei, din partea de nord-vest a in
sulei Borneo, a început să se 
desfășoare mișcarea de eliberare 
de sub dominația engleză. Intr-o 
declarație pentru presă A. Az- 
hari, președintele partidului Ra- 
kiat din Brunei, a anunțat că 
partidul său va cere Angliei să 
acorde independență complectă 
acestui teritoriu. Azhari va con
duce q de'egație care va pleca 
la Londra la sfîrșitul lunii sep
tembrie pentru a negocia acor
darea autoguvernării protectora
tului Brunei. Recent congresul 
partidului Pan-lslamic din Mala
ya, care s-a ținut la Kuala Lum
pur, a adoptat o rezoluție în care 
cere guvernului englez să acor
de independență complectă teri
toriilor Singapore, Borneo de 
nord, Brunei și Sarawak.

In mod cert se poate afir
ma că ieri, în toate ziarele 
din lume au apărut informa
ții ori comentarii referitoare 
la Comunicatul agenției TASS 
în legătură cu experimenta
rea cu succes a rachetei balis
tice intercontinentale, cu mai 
multe trepte, cu foarte mare 
rază de acțiune. Acest lucru 
este pe deplin explicabil. Nu 
este exagerat dacă se afirmă 
că evenimentul amintit are o 
însemnătate covîrșitoare pen
tru dezvoltarea științelor.

Realizarea rachetei balistice 
intercontinentale afirmă in 
mod concret și categoric su
premația științei sovietice. A- 
cest lucru a fost confirmat in 
repetate rînduri chiar de că
tre savanți din occident care 
au avut prilejul să cunoască 
oameni de știință sovietici, in
stalațiile și utilajul folcsit In 
cercetările științifice din Uni
unea Sovietică. Mai ieri, John 
M. Dyer, inginer american, 
specialist în electronică afir
ma că „utilajul de laborator 
de la Institutul radiotehnic 
din Moscova este mai bun de
cît toate pe care le-am văzut 
în S.U.A.", în timp ce colegul 
său, savantul biochimist Gus
tav Martin, recunoștea cate
goric : „în domeniul științe
lor tehnice și aplicate. U.R.S.S. 
depășește țările occidentale în 
multe privințe".

Faptul că racheta balistică 
intercontinentală poate face 
ocolul pămîntului in două ore 
are o mare însemnătate și 
din punct de vedere politic și 
militar. Existența acestei ra
chete de mare distanță a dat 
o grea lovitură adepților po
liticii „de pe poziții de forță**. 
Se dovedește astfel că in 
mare parte strategia america
nă, bazată pe lanțul de baze 
militare creat în jurul țărilor 
socialiste este clădită pe nisip.

I Așa se și explică de ce Co
municatul agenției TASS a 
picat parcă cu ceară cercurile 
politice occidentale care în 
politica dusă față de U.R.S.S. 
se postau pe poziția falsă a 
deținerii superiorității în do
meniul armei nucleare.

Comunicatul agenției TASS 
continuă să aibă un larg ecou 
în întreaga lume reținind a- 
tenția opiniei publice.

Publicînd Comunicatul a- 
genției TASS la loc de frun
te, ziarul „Yorkshire Post** 
scrie într-un articol redacțio
nal că acest comunicat „tre
buie să-i facă pe cei de la 
Washington să reflecteze se
rios".

Ziarul „News Chronicle* 
scrie: „Dată fiind viteza cu 
care zboară racheta, ea va 
putea atinge obiectivul mai 
repede decît ar putea orice in
stalație de radar, dirijată de 
un creer electronic, să comu
nice zborul și eventuala 
destinație".

Unii observatori, dorind 
slăbească impresia produsă 
comunicatul cu privire la 
perimentarea cu succes 
U.R.S.S. a rachetei interconti
nentale, încearcă să diminueze 

; importanța acestui fapt. Astfel
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proctdează, de pildă, comen
tatorul militar al ziarului 
„Daily Telegraph and Morning 
Post** care afirmă însă câ 
„dacă declarația rușilor că au 
experimentat cu succes racheta 
balistică intercontinentală se 
va confirma, acest lucru va 
provoca o îngrijorare serioasă 
în Occident**.

Crearea rachetelor intercon
tinentale, a arătat Kațuia 
Haiaki, comentatorul militar 
al ziarului japonez „Nipon 
Keidzai", reprezintă de tapt 
un stadiu istoric care urmează 
după descoperirea prafului dc 
pușcă, a aviației și a armei 
nucleare.

Toate ziarele franceze con
tinuă de asemenea să comen
teze pe larg in editorialele lor 
comunicatul agenției TASS. 
Toți comentatorii subliniază 
importanța deosebită a acestui 
comunicat arătind că el oglin
dește rolul uriaș 
joacă în momentul 
Uniunea Sovietică 
internațională.

Ziarul „Combat** 
tr-un comentariu caracteristic 
pentru tonul întregii prese 
franceze: „Noi. occidentalii, 
nu mai sîntem în măsură nici 
să constrîngem și nici să în
vingem Uniunea Sovietică, ci 
trebuie să ne înțelegem cu ea. 
Aceasta ar fi primul din prin
cipiile unei orientări mai rea
liste a politicii noastre, a unei 
politici mai realiste decît cea 
pe care am dus-o în ultima 
vreme".

Ziarul „Le Monde** amin
tește de asemenea faptul că 
„niciodată Uniunea Sovietică 
nu a făcut asemenea declarații 
importante fără ca apoi ele să 
nu fi fost confirmate de fapte". 
Ziarul arată că comunicatul 
agenției TASS trebuie primit 
cu toată seriozitatea în Occi
dent. și că el introduce „in 
momentul politic actual un 
element nou, de mare impor
tanță**.

..Anumiți ațîțători la război 
din Occident — scrie ziarul 
„L’Humanite** — credeau că 
faptul că Uniunea Sovietică 
cere cu atîta insistentă un 
acord cu privire la dezarmare 
și la interzicerea armelor nu
cleare ar reprezenta un indiciu 
de slăbiciune pentru U.R.S.S 
Ei pot să se convingă acum 
că Uniunea Sovietică este 
singura țară din lume care 
posedă o armă capabilă să 
lovească orice punct de pe 
glob. Dar Uniunea Sovietică 
nu amenință pe nimeni cu a- 
ceastă armă. Dimpotrivă, ea 
își reînoiește propunerile de 
pace. Vor fi oare occidentalii 
atît de lipsiți de simțul răs
punderii îneît să refuze aceste 
propuneri, acum cînd U.R.S.S , 
în momentul în care superio
ritatea sa militară apare evi
dentă. se declară gata să-și 
dea contribuția efectivă la a- 
jungerea la un acord cu pri
vire la suspendarea oricăror 
experiențe cu armele de exter
minare în masă, cu privire la 
interzicerea acestor arme și 
la încetarea cursei înarmă
rilor... ?

pe care-l 
de față 

pe arena

scrie în-

Prin Djakarta
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— Capitala Indoneziei
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meile vorbesc repede, și ascuțit» 
chicotind zgomotos întotdeauna. 
Mai târziu, mi-am întărit aceste 
prime impresii. Indonezienii, ti
neri sau bătrîni, stau ori merg 
mai mult în grupuri. Este o zicală 
„Noi trăim, vorbind". Asta nu în
seamnă că indonezienii se consi
deră flecari. Zicala se referă la 
comunicativitatea și sociabilitatea 
poporului. Cei mai în vîrstă se 
adună la ceainării, mănîncă orez 
și pun lumea la cale, gălăgioși» 
Tinerii cutreeră străzile in grup.

Ca să ajungem la Djakarta am 
ocolit o jumătate a globului. Dru
mul eu avionul ne-a purtat peste 
centrul și sudul Europei, deasupra 
frămintatului Orient Mijlociu, de-a 

( lungul Asiei de sud-est și deasu
pra Oceanului Indian. In afara 
scurtelor escale in marile centre 
de pe traseu, cel mai important 

' eveniment a fost acela ul trecerii 
Ecuatorului. Și după cum in na
vigație acest*fapt e marcat pentru 
orice novice printr-un botez haz
liu, călătorii cu avionul se supun 
fi ei unei ceremonii în cursul că
reia primesc titlul de „Acolyte of 
Aeolus" (discipol al lui Eolus, 
zeul vîntului).

Am aterizat, în sfirșit, pe aero
portul Kemajoran din Djakarta, 
unul din cele mai mari aeropor
turi din sud-estul Asiei, important 
centru aerian de legătură intre 
două continente; Australia și Asia. 
Am'ajuns în miezul zilei, 
grozav de cald, dar nu asta ne-a 
supărat. Lnuditatea aerului 
excesivă, ajungind adeseori pînă 
la 98 la sută. Coborind din avion 
am avut impresia cu intrăm intr-o 
Laie cu aburi. Acesta a fost unul 
din neajunsurile întâmpinate m 
cursul șederii in Indonezia. Chiar 
făcirul cîteva băi pe zi, primenin- 
du-te după fiecare baie, cămașa 
era veșnic udă, apa șiroia pe pie
le ca și cum ai fi stat in ploaie.

Primul contact cu țara celor 
3000 de insule și cu indonezienii 
l-am avut bineînțeles chiar pe ae
roport. Pînă lâ întocmirea forma
lităților tamale și a verificării 
certificatelor de vaccin am cerce
tat curios împrejurimile, am pri
vit atent oamenii. Indonezienii 
sînt mici de statură, cu pielea 
măslinie, firavi, extrem de vioi și 
de expunsivi, agili. Sînt veseli, lor negustori ambulanți vînzători 
exuberanți, gălăgioși. Fetele și fc- de banane, nuci de cocos, împle-
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Tinerii cutreeră străzile 
cîntînd și glumind.

In drum spre hotel, , 
și străzile mărginașe ale orașului 
am zărit căsuțe mici de bambus, 
așezate în umbra bananierilor, pa- 
pilei — un arbore ce dă fructe 
asemănătoare pepenilor — și pal
mierilor. Am privit cu curiozitate 
aceste locuințe ciudate pentru noi, 
dar care acolo alcătuiesc majori
tatea, bambusul fiind principalul 
material de... construcție. De alt
fel clădirile din piatră sînt destul 
de rare în Djakarta, ele fiind con
centrate în cartierul european și 
în principalul centru comercial al 
orașului, acolo unde stăpîneau o- 
dată colonialiștii olandezi, in ge
neral, aceste case nu sînt înalte, 
avînd cel mult două-trei etaje. 
Djakarta nu are clădiri impozante 
și nici un stil arhitectural propriu. 
Orașul nu este sistematizat, a- 
vînd un amalgam de stiluri orien
tale și europene, după cartier. La 
marginea orașului, pe linia de 
centură în plină junglă, se află 
așa-zisul „Kampong" unde locu
iesc oamenii muncii. Colibele și 
casele din bambus sînt așezate pe 
ambele părți ale unui drum des
fundat, clisos. După ele, apropi'u- 
du-te de centru sînt casele mici-

pe șosea

tituri din rafie și trestie. Urmea
ză apoi cartierul chinezesc, cel 
indian, centrul comercial și, în 
sfirșit, cartierul european. Cam 
așa e conturat profilul Djakartei, 
orașul purtînd încă puternic am
prenta lăsată de colonialiști.

Odată ajunși la hotel au și în
ceput să răsură surprizele oferite 
de Orient. Intri nd în cameră am 
rămas uimiți în prag, văzînd patul 
băgat într-un soi de cușcă făcută 
dinlr-o plasă fină, metalică. Acesta 
e scutul împotriva moquito (țin- 
țarii) — pericolul numărul unu 
pentru europeni. Pentru alte so
iuri de gîngănii și pentru șopîrle 
care ți se încurcă în picioare la 
tot pasul, în afara obișnuinței, nu 
există un alt mijloc de apărare.

Obosiți, uzi din pricina ume
zelii, am voit să ne scăldăm. Mare 
ne-a fost însă mirarea cînd în lo
cul băilor cu cadă am găsit în
tr-un colț un mic bazin de ciment 
umplut numai cu apă rece, din 
care, ca să te speli, scoți apa cu 
o gălețică.

După ce ne-am „îmbăiat" ne-am 
dus la restaurant unde surprizele 
s-au ținut lanț. Mîncărurile sînt 
deosebit de originale și-ți trebuie 
multă imaginație pentru a recon
stitui elementele din care sînt gă
tite. Cea mai răspîndită mîncare, 
și de altfel foarte gustoasă, este 
Rijtafel. Această mîncare e făcută 
din orez prăjit în grăsime, în 
care se amestecă zdrențe de ou și 
castraveți tăiați. Se servește 
garnitură la niște frigărui tăvălite 
în sos gros, bogat condimentat. 
Toată aceasta se mănîncă cu un 
fel de azimă din făină de pește.

In timpul primului prînz pe 
care l-am luat împreună cu dl- 
Gultom, directorul firmei Horas 
cu care lucram în chestiuni co
merciale, am aflat amănunte asu-
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pra orașului Djakarta. Astfel, am 
aflat că este un oraș foarte vechi. 
In urmă cu sute de ani capitala 
Indoneziei s-a numit Sunda Kela- 
pa schimbîndu-și numele în Dla- 
yakerta abia în secolul al XVI-lea. 
Olandezii cucerind orașul l-au bo
tezat Batavia. Abia după ce In
donezia și-a căpătat independența, 
capitala țării s-a numit Djakarta, 

„înarmat" cu aceste cunoștințe 
elementare, în prima zi am și dat 
o raită prin oraș. întins pe o su
prafață de circa 10 mile patrate, 
cu o populație de trei milioane 
locuitori. Djakarta cunoaște o for
fotă de nedescris. Deoarece circu
lația se face pe slînga, la început 
ne-a fost cam greu să ne acomo
dăm, în special la întretăierile dc 
drumuri, în aglomerații. Peste tot 
este o circulație intensă și am ră
mas surprinși deoarece nu am în- 
tîlnit nici tramvaie nici autobuse. 
In schimb era un furnicar de bici
clete, motociclete și mașini de tot 
soiul. Ne-a frapat un vehicul ciu
dat, un soi de tricicletă cu o plat
formă în față, pentru doi pasa
geri: Acesta este așa-numitul Bet- 
jak, extrem de răspîndit în Indo
nezia și care deservește transpor
tul public.

Majoritatea populației o alcă
tuiesc indonezienii, însă pe lîngâ 
ei trăiesc un mare număr de chi
nezi, indieni, europeni, în special 
olandezi etc.

Costumul specific indonezian 
este „sarongul", o fâșie de pînză 
viu colorată cu care își înfășoară 
trupul și bărbații și femeile. Băr
bații poartă dedesupt o cămașă 
de stambă, iar femeile o bluză de 
voal. In picioare se poartă un fel 
de galenți de asemenea diferit co- 
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de galenți de asemenea diferit 
lorați, iar pe cap bărbații au 
fes turtit din pluș negru.

Diferitele naționalități care 
cuiesc în Djakarta s-au grupat 
cartiere, existând astfel după cum 
am mai amintit, un cartier chine
zesc, unul indian, altul european 
ș.a.m.d. Cartierul chinezesc „Glo- 
dok" este deosebit de interesant 
și atrăgător. El se întinde pe o 
mare suprafață și e format din 
mii de prăvălii, chioșcuri, dughe- 
ne, tarabe, înghesuite una în alta 
îneît ai impresia că le afli într-u-
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Una din străzile principale din Djakarta 
nul din marile orașe ale Chinei 
și nici decum în Indonezia. Ne
gustorii foarte gălăgioși îți oferă 
toate mărfurile posibile și cred 
că nu există vreun produs pe care 
să nu-l afli aici.

Djakarta este format de fapt 
din două orașe. Unul e cel descris 
pînă acum, iar al doilea portul 
Djakarta situat la marea lavei. 
Intre cele două localități există o 
șosea foarte modernă care trece pe 
o distanță de 50 kilometri prin 
junglă. In portul Djakarta sînt an
corate o sumedenie de vapoare de 
toate națiile în care se încarcă 
sau se descarcă mărfuri pentru 
toate colțurile lumii. Olandezii au 
început să construiască un canal 
care străbate orașul și care ar fi 
trebuit să facă legătura între Dja
karta și marea lavei. Au lăsat însă 
baltă acest proiect și de aceea o- 
rasul este acum străbătut de acest 
canal părăsit, un fel de mocirlă în 
care se face baie, se spală rufele 
(în oraș nu există instalații de 
canalizare). Apa potabilă este un 
lucru deosebit de prețios aici. In 
cartierele mărginașe vin negustori 
cure aduc apa în bidoane și o vînd 
destul de scump. Colonialiștii au 
oprimat viața culturală a indone
zienilor. De aceea nu e de mira
re că această 
karta deosebit 
tă teatre sau 
bluri artistice 
distracție sînt o t
care rulează filme, americane, de 
regulă foarte vechi și de proastă 
calitate. Au fost aduse și filme 
„Rock’n roll", dar în urma unor 
accidente petrecute în sălile de 
proiecție și a protestelor opiniei 
publice, guvernul a interzis ase
menea filme.

Poporul are însă o viață cultu
rală destul de bogată. Sînt cunos
cute în toată lumea celebrele dan
suri javaneze din Sumatra și mai 
ales din insula Bali.

viață este în Dja
de redusă. Nu exis- 
operă, nici ansam- 
organizate. Singura 
cinematografele în

me- 
este 
cali

că-

Invățămîntul elementar și 
diu și mai ales cel superior 
destul de slab dezvoltat din 
za condițiilor materiale grele 
rora trebuie să le facă față tinerii
indonezieni. Guvernul depune e- 
forturi deosebite pentru a da po
sibilitate tineretului să studieze 
întrucît există o mare nevoie de 
cadre medii și superioare.

Ca urmare a jugului colonial 
care a împiedicat dezvoltarea cul
turii și în special a unei arhitec
turi proprii, Djakarta este săracă 
în monumente de artă. Lucrul cel 
mai important de văzut al orașu
lui este muzeul național, un mo
nument de artă renumit in Asia 
de sud-est. Aici se află splendide 
colecții de lucrături în fier, bronz 
și aur, sculpturi în lemn și pia
tră datând din timpurile cele mai 
vechi și care înfățișează întreaga 
cultură și artă a poporului de pe 
cele 3000 de insule. De asemenea 
în acest muzeu se află și o splen
didă colecție de porțelanuri chi
nezești găsite în Indonezia.

Am cunoscut și stat de vorbă 
cu mulți indonezieni din toate 
păturile sociale pentru a cunoaș
te preocupările prezente și năzu
ințele lor de viitor. Pentru toți 
țelul principal este cucerirea pă
cii. Poporul vrea să muncească in 
liniște și pace, fără războaie pen
tru a înlătura urmele grele ale 
jugului colonial, pentru a-și creia 
condiții de dezvoltare, pentru a 
făurt un nivel mai bun de trai.

Poporul luptă pentru a alunga 
definitiv pe colonialiștii olandezi 
de pe pămîntul Indoneziei, pentru 
obținerea deplină a unității țării. 
Politica internă și externă a In
doneziei este îndreptată spre do- 
bîndirea Ir ionului de vest, spre 
aplicarea principiilor de la Ban
dung, spre înțelegere și colabora
re cu toate țării lumii.

N. IOSIFESCU

BELGRAD. — La 27 august au 
fost încheiate la Belgrad convor
birile comisiei mixte romîno-iu- 
goslave pentru schimburile co
merciale între Iugoslavia și Ro- 
mînia. A fost semnat un protocol.

SOFIA — O delegație de ti
neri muncitori de la uzinele de 
construcții mecanice „Mao Țze- 
dun“ din București a sosit la 27 
august la Ruse.

Ei vor face schimb de expe
riență cu tinerii muncitori de la 
fabrica de mașini agricole 
„Gheorghi Dimitrov**, precum și 
de la alte întreprinderi din 
Ruse.

MOSCOVA. In seara zilei de 
27 august a părăsit Moscova ple- 
cînd la Irkutsk împreună cu per
soanele care-l însoțesc președintele 
Republicii Democrate Vietnam, 
Ho Și Min.

ATENA. — La Atena s-a a- 
nunțat oficial că guvernul grec 
a refuzat invitația ce i-a fost 
adresată de Marea Britanie de 
a participa la o conferință atlan
tică în vederea rezolvării proble
mei cipriote.

MOSCOVA. Ziarul „Literatur- 
naia Gazeta," din 24 august acordă 
un larg spațiu succeselor litera
turii și artei romînești. Gazeta pu
blică între altele un articol semnat 
de Petre Dumitriu, versuri de 
Demostene Botez, precum și nu* 
meroase scurte informații.

CAIRO. — O delegație ofi
cială ungară, avînd sarcina de 
a supune unor șefi de guverne 
problema ungară înainte de dis
cutarea ei la 10 septembrie de 
către Adunarea Generală O.N.U. 
a sosit miercuri Ia Cairo.

DAMASC. — După cum anun-

ță agenția Men la 9 septembrie 
se va deschide la Damasc un 
congres al femeilor din țările 
arabe. La congres vor participa 
delegații ale femeilor din Siria, 
Liban, Egipt, Irak, Sudan, Tu
nisia și Palestina arabă.

BELGRAD. La 27 august pre-* 
ședințele R.P.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a primit delegația gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Mongole, în frunte cu preșe" 
dintele Consiliului de Miniștri, I. 
Țedenbal, care a sosit tn Iugo
slavia la invitația Vecei Executive 
Federative.

CAIRO. — Agenția France 
Presse reproduce o știre apărută 
în ziarele egiptene din 27 au
gust potrivit căreia administra
ția egiptea-nă a Canalului de 

Suez a achitat statului egiptean 
impozitele datorate de fosta com
panie internațională a Canalului 
de Suez pe perioada 1952—1956.

STOCKHOLM, 
din Saltajoebaden, 
de Stockholm,

Observatorul 
în apropiere 

a înregistrat 
miercuri dimineață la ora 10,30 
(ora locală) o erupție solară ex
trem de puternică. Observatorul 
subliniază că este vorba de cea 
mai puternică erupție înregistrată 
pînă în prezent și că ea ar putea 
provoca perturbări magnetice.

BUENOS AIRES. Compozitorul 
sovietic Aram Haciaturian s-a îna
poiat din Montevideo la Buenos 
Aires. El va da cîteva concerte 
cuprinzînd opere proprii în capi-* 
tala Argentinei.

ROMA. — Vulcanul Etna a 
intrat de ieri în activitate. Vîr- 
ful vulcanului este înconjurat de 
o pătură deasă de nori, ceea ce 
împiedică orice observație.

Semnarea acordului aerian romîno-oiandez
La 27 august, la Ministerul 

Afacerilor Străine al Olandei, a 
fost semnat acordul privitor la 
transporturile aeriene civile din
tre Romînia și Olanda.

Din partea romînâ acordul a 
fost semnat de tov. Gheorghe 
Safer, adjunct al ministrului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, iar din partea olandeză de 
dl. Joseph A. Luns, ministrul 
Afacerilor Străine al Olandei.

La semnare au mai asistat A. 
Răducu, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.P. Romine la Haga 
și membri ai delegației, iar din 
partea olandeză au asistat Ba-

ronul Tuyll Van Serooskerken, 
secretar general al Ministerului 
Afacerilor Străine, și funcționari 
superiori ai Ministerului Afaceri
lor Străine din Olanda.

Cu ocazia semnării acordului, 
tov. Gheorghe Safer, șeful dele, 
gației rom ine, și-a exprimat con
vingerea că încheierea acordului 
va contribui la dezvoltarea și 
strîngerea legăturilor romîno- 
olandeze.

A răspuns dl. Joseph A. Luns 
care a arătat că împărtășește 
această convingere și crede că 
acordul va servi intereselor am
belor țări.

REDACȚIA Șl ADMlNISiRATIA Buctrefti TM* „Sctnteii**. Tel. 7.60 Iu. TIPARUL Combinatul Poligrafic „Casa SctateH I. V. Stalla’. SfAS 3452 - 62


