
Proletari din toate țările, uniți-vă!

guvernamentale a R. P. Mongole cînteia 
ineretului

Puterea 
celor doos miini

în frunte eu I. ȚEDENBAL

sâtețtl

La sotira, pa aeroport Foto: C. PETRE

Miercuri 4 leptembrla a toAt 
tn Capitală răspunzînd invita
ției Guvernului R.P. Romîne 
delegația guvernamentală a Re
publicii Populare Mongole în 
frunte cu tovarășul Jumjaaghiin 
Țedenbal, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. 
Mongole.

Din delegație fac parte Dor- 
jiin Samdan, secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
Sadnomîn Avarzed, locțiitor al 
președintelui Consiliului de Mi
niștri, ministrul Afacerilor Ex
terne, Șagdaryn Țeveen, locțiitor 
al președintelui Comisiei de 
Stat a Planificării și Sandavin 
Ravdan, ambasadorul R. P. 
Mongole tn R. P. Romînă.

Delegația este însoțită de 
consilieri și experți.

împreună cu delegația a 
sosit și too. Mihail Dalea, am
basadorul R.P. Romîne în R.P. 
Mongolă.

Aeroportul Băneasa, unde a 
avut loc primirea oaspeților, 
era pavoazat sărbătorește. Flu
turau drapelele de stat ale Re
publicii Populare Romîne și 
Fiepublicii Populare Mongole.

In întîmpinarea oaspeților pe 
aeroport se găseau tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Emil Bodnăraș, Con
stantin Pîrvulescu, Grigore 
Preoteasa, Leonte Răutu, Ște
fan Voitec, Janos Fazekaș, An
ton Moisescu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Avram Bunaciu, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, membri ai guvernu
lui și ai C.C. al P.M.R., A. 
Vlădoiu, președintele Sfatului 
popular al Capitalei, conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești, oa
meni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori ai 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne, ziariști romîni și străini.

Au fost de față șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați

(Continuare in pag. 4-a)
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Cuvînfarea tovarășului 
CHIVU STOICA

Iubite ievarășe Țedenbal,
Iubiți oaspeți, membri ai dele

gației guvernamentale a Repu
blicii Populare Mongole,

In numele poporului romîn, al 
Guvernului Republicii Populare 
Romîne și al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
vă urez dumneavoastră, soli ai 
poporului mongol prieten, un 
călduros bun sosit pe pămîntul 
patriei noastre.

Vizita dumneavoastră în Re
publica Populară Romînă este 
expresia clară a legăturilor strîn- 
se și sincere dintre cele două po
poare ale noastre, a relațiilor de 
prietenie dintre țările noastre so
cialiste, călăuzite de aceleași nă
zuințe și unite printr-o solidari
tate frățească de neclintit.

Fără îndoială contactul ce-1 
veți stabili cu poporul nostru în 
timpul vizitei dumneavoastră ca 
și convorbirile ce vor avea loc 
între delegația dumneavoastră și

guvernul Republicii Populare Ro
mîne vor constitui un aport im
portant nu numai la dezvoltarea 
ulterioară a prieteniei între po
poarele noastre și la lărgirea co
laborării rodnice, multilaterale, 
dintre Republica Populară Romî
nă și Republica Populară Mon
golă, dar vor contribui în ace
lași timp la întărirea pe mai de
parte a întregului lagăr socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
la cauza păcii și înțelegerii între 
popoare.

Sîntem convinși că dragostea 
cu care vă primim pe pămîntul 
patriei noastre, vă va face să vă 
simțiți în mijlocul poporului ro
mîn, ca la dumneavoastrj acasă.

Trăiască Republica ~ 
Mongolă I

Trăiască prietenia 
dintre popoarele romîn 
gol I

Trăiască unitatea și 
țărilor socialiste I

Trăiască pacea în lumea 
treagă 1

Cuvînfarea tovarășului
J. ȚEDENBAL

Dragă tovarășe Chivu Stoica,
Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,
Dragi tovarăși și prieteni,

Ingădui(i-mi în primul rînd să 
mulțumesc cordial guvernului 
Republicii Populare Romîne pen
tru invitația binevoitoare adresa
tă delegației noastre guverna
mentale de a face o vizită prie
tenească în țara dv.

De asemenea, în numele dele
gației noastre, exprim recunoș
tința sinceră pentru primirea cal
dă și prietenească ce ni s-a fă
cut aici.

Victoria revoluției populare 
mongole și instaurarea regimu-

Populară

frăjească 
și mon-

prietenia

populară 
pe cei 
noastre

tn-

în 
ce 
în

I

!

Din PATRU
♦ ♦♦

Din patru țări... Limbi dife
rite, preocupări diferite, dar o 
năzuință comună. Comună tu
turor mamelor, tuturor soțiilor, 
tuturor femeilor care se gîn- 
desc la ziua de mîine. Am as
cultat pe reprezentantele fe
meilor din patru țări și-am no
tat. Pe filele carnetului s-au în
grămădit frînturi de fraze, idei 
rostite sincer, spontan, fără 
fraze meșteșugite artificial.

Două săpiămîni au vizitat 
Romînia. Ce impresii au acu
mulat oaspetele noastre ? Să le 
dăm cuvîntul.

De pe scaun s-a ridicat o 
femeie trecută de vîrsta tine
reții. Este Maria Tihonovna 
Tvetova, ministru adjunct la 
Ministerul Prevederilor Sociale 
al R.S.F.S.R. „Sîntem fericite 
că am putut vizita țara dum
neavoastră — povestește ea. 
Am petrecut 14. zile printre fe
meile din agricultură, printre 
muncitoare și activiste. Pretu
tindeni am fost primite cu o 
căldură impresionantă. Pretu
tindeni am remarcat avlntul de 
muncă, și politic din țara dum
neavoastră. Noi, care aniversăm 
40 de ani de la Revoluție înțe
legem avintul vostru în mun
ci".

Ce a impresionat-o mai mult 
pe Maria Tihonovna Tvetova?

„Ne bucurăm de poziția înal
tă pe care femeia și-a cucerit-o 
in viața țării dumneavoastră. 
Am remarcat marile succese 
ale ocrotirii sănătății populației 
și mai ales ale ocrotirii copii
lor. Este foarte interesantă ex
periența pe care ați obținut-o 
în educarea copiilor. în legă
tură cu aceasta vreau să su
bliniez că este foarte important 
să învățăm unul, de la altul”.

Vorbește Else Petruschka, se
cretara secției „Femeia și sta
tul" din comitetul raional Halle 
al U.D.F.G. „Am văzut nu a- 
nutniți oameni ci oameni în 
case, la lucru, copiii in cămine.

Ml-a lipsit senzația cd-i cunosc 
pentru prima oară. Mal de gra
bă am avut impresia că li re- 
întllnesc. Nu ne-au rușinat la
crimile care ne-au curs la Le- 
nauheim unde ne-a primit în
treaga populație a satului. Cele 
văzute depășesc așteptările. Ca 
mame ne-a impresionat tn mod 
deosebit grija pentru copii".

S-o ascultăm pe scriitoarea 
maghiară Virăg Moricz, „Tn a- 
ceastă țară totul e frumos — 
muntele, marea, orașele, fe
tele sînt minunate. Nu găsesc 
cuvinte să descriu ceea ce am 
văzut".

Este rîndul Victoriei Krentz- 
ner, funcționară, venită din Re
publica Federală Germană, 
să-și împărtășească impresiile. 
„Ceea ce am văzut aci în Ro- 
mlnia ne dă mult curaj tn lup
ta noastră. Simt o adevărată 
nerăbdare să povestesc lucru
rile întîlniie. De pe acum îmi 
imaginez cum voi vorbi".

Șuvoi de întrebări. Oaspetele 
noastre își notează și-apoi răs
pund. Eva Ivanovna Stețcaia, 
președintă de colhoz, poves
tește despre femeile din satul 
sovietic; Sândor RajnaT vor
bește despre durerea mamelor 
maghiaie ale căror copii se 
găsesc departe de țară și că
rora autoritățile occidentale le 
refuză reîntoarcerea la cămi
nele părintești- Victoria Krentz. 
ner înfățișează cu mult pito
resc episoade din lupta femei
lor din Germania occidentală 
împotriva remilitarizării...

Din patru țări... Limbi dife
rite, preocupări diferite, dar o 
năzuință comună : năzuința ca 
nici o moină, nici o nevastă să 
nu mai îmbrace vestminte cer
nite la căpătiiul unor ființe 
dragi pierite în războaie, ca 
stronțiu 90 să nu alunge zlmbe- 
tul de pe fețele copiilor.

M. R.

lui de democrație 
Romînia au reunit 
muncesc din țările 
familia puternică, strîns unită a 
lagărului țărilor socialiste în 
frunte cu prietena noastră comu
nă — Uniunea Sovietică. Po
poarele noastre sînt popoare fră
țești prietene.

Popoarele mongol și romîn au 
un scop comun — lupta pentru 
construirea socialismului și asi
gurarea păcii. Sîntem foarte fe
riciți că avem înalta cinste de a 
cunoaște nemijlocit viața și rea
lizările oamenilor muncii din 
țara dv. și. în cadrul unor întîl- 
niri directe, să discutăm cu dv. 
problemele dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie ce există 
intre țările noastre.

Poporul mongol urmărește cu 
multă bucurie succesele și victo
riile republicii dv. tn construirea 
socialismului. Realizările dv. re
marcabile în dezvoltarea indus
triei, agriculturii și a culturii na
ționale contribuie la întărirea 
forței și tăriei întregului lagăr 
socialist.

îngăduiți-mi dragi tovarăși, să 
vă transmit dv., iar prin dv. în
tregului popor frate romîn un 
salut fierbinte șl cele mai bune 
urări din partea poporului mon
gol.

Trăiască prietenia și unitatea 
de neclintit a țărilor din marele 
lagăr socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică I

Trăiască Republica Populară 
Romînă I

Trăiască pacea în întreaga 
lume I

In întreaga țară a început pri
mul concurs între bibliotecile să
tești ale căminelor culturale, ca
selor de citit și colturilor roșii din 
gospodăriile agricole colective, 
organizat de Ministerul Invă(ă- 
mintului și Culturii.

Concursul, care se desfășoară 
sub lozinca „Nici o casă de ță
ran muncitor fără cititor'1 antre
nează peste 14.000 de unități cul
turale sătești. El are ca scop îm
bunătățirea activității biblioteci
lor de la sate, astfel ca ele să de
vină centre cît mai puternice de 
răspîndire a culturii socialiste, 
contribuind la creșterea continuă 
a cunoștințelor politice, culturale 
și profesionale ale oamenilor 
muncii de la sate.

Prima etapă se va încheia la 
31 decembrie 1957. Concursul va 
continua apoi în alte patru etape 
pînă la 31 decembrie 1958. In de
cursul fiecărei etape, bibiotecile 
sătești din întreaga țară vor or
ganiza consfătuiri cu cititorii, re
cenzii de cărți, dimineți de basm 
cu copiii, expoziții de cărți, vitrine 
de ziare, prezentări de cărți agro
tehnice și de științele naturii, dis
cuții cu participanții la concursul 
permanent „iubiți cartea", precum 
și alte acțiuni. Cîștigătorii concur
sului vor fi recompensați cu pre
mii bănești; vor fi de asemenea 
acordate recompense și cîștigăto- 
rilor fiecărei etape a concursului.

(Agerpres)

CITIȚI

în pag. 2-a
D I N

VIAȚA
UNIVERSITARA

în pregătirea viitorilor specialiști
cursurile urmate de studenți 

în cadrul facultății cit de mult 
ar fi ele legate de activitatea din 
producție nu pot da viitorului 
specialist în tehnică o pregătire 
complectă. Practica în producție 
este aceea care întregește cuno
ștințele teoretice ale studentului, 
îl ajută în cea mai mare măsură 
ca imediat după absolvirea facul
tății să se poată acomoda cu 
problemele producției.

Acum, la sfîrșitul perioadei de 
practică, să încercăm -să desprin
dem în cele ce urmează, cîteva 
din problemele practicii studen
țești. Concluziile , au reieșit 
în cadrul unui raid efectuat 
în cîteva din întreprinderile indu
striale ale regiunilor: Stalin. 
Cluj, Hunedoara, întreprinderi în 
care în vara aceasta studenții 
unor facultăți din institutele 
noastre politehnice au efectuat 
practica de producție.

Contracte...
con-

regiunile Stalin, Cluj, Hunedoara

Cîteva constatări pe marginea desfășurării
practicii studențești în unele întreprinderi din

Să pornim de la problema 
tractelor în vederea efectuării 
practicii studențești, contracte în
cheiate între institutele de învă- 
țămînt superior și întreprinderi. 
In majoritatea cazurilor ele s-au 
încheiat la timp și au fost res
pectate de către ambele părți. Au 
fost însă unele locuri în care în
călcarea contractului a tulburat 
buna desfășurare a practicii stu
denților. Astfel, deși a încheiat 
contractul pentru 280 studenți, 
uzinele „Steagul Roșu“ din Ora
șul Stalin s-au văzut nevoite să 
primească 820 de studenți. La ce 
a dus această situație? In primul 
rînd la greutăți pentru asigurarea 
condițiilor de locuit și hrană. Dc 
asemenea numărul prea mare de 
studenți a stînjenit într-o măsură 
oarecare bunul mers în producție. 
Fără îndoială că în acest caz cea 
mai mare parte de vină revine 
Institutului Politehnic din Orașul 
Stalin care n-a respectat pro- 
pria-i planificare de repartizare 
a studenților in practică.

Se pare de asemenea că tn 
unele institute de învățămînt su
perior mai există învechitul obi
cei de a înlesni unor studenți cu 
orice pre( practica în Capitală 
ori în centrele universitare. Astfel 
de la Institutul politehnic din 
București (Facultatea de meta
lurgie) studenții Tendler Horea, 
Popescu L., Titu Irina și Gavri- 
lescu Petre, deși programați să

facă practică la Combinatul Si
derurgic Hunedoara „și-au aran
jat practica" în București.

Sînt cazuri care arată că nici 
întreprinderile n-au respectat pre. 
vederile contractelor cu institu
tele. Asemenea cazuri sînt: Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
Combinatul chimic Tîrnăveni, 
Trustul 4 construcții Hunedoara, 
care n-au asigurat condiții cores
punzătoare pentru studenții ve- 
niți în practică.

Acum, cîteva cuvinte despre 
programele întocmite de către in
stitute pentru practica studenților. 
Din acest punct de vedere vreau 
să redau cîteva cuvinte pe caje 
ni le-a spus ing. Gh. Szabo de la 
Combinatul chimic Tîrnăveni.

— După părerea mea — ne-a 
spus ing. Gh. Szabo — progra
mele pentru studenții care au fă
cut practica la noi sînt birocratic 
întocmite, cu excepția celui al Fa
cultății de chimie industrială din 
Iași. Cum justific această afir
mație ? Prin aceea că studenții 
vin cu programe care nu cores
pund realității din întreprinderea 
noastră. Pentru remedierea acestei

Tîrnăveni,

stări de lucruri aș propune ca 
programele de practică să fie în
tocmite nu numai de către catedra 
respectivă a institutului (care de 
multe ori nu cunoaște 
întreprinderii) ci și în 
cu întreprinderile.

Iată o propunere ce 
demnă de luat în seamă, cu atît 
mai mult cu cît realitatea a con
firmat această lipsă și în cazul 
studenților aflați în practică la 
întreprinderile „21 Decembrie” 
Copșa Mică, la Șantierul Bluming 
din Hunedoara, întreprinderea 
Carbochim din Cluj și altele.

specificul 
colaborare

îmi vine în minte imaginea a- 
tît de frecventă odinioară in via
ța satului, a flăcăului care odată 
cu neastîmpărul anilor tinereții, 
începe să simtă apăsarea unor 
sîcîitoare griji. Are două brațe 
voinice, o bucată de pămînt și 
multă voință. Cu ele trebuie să-și 
orînduiască viața, să muncească 
și să chibzuiască din răsputeri 
știind că singur trebuie s-o scoa
tă la capăt. Trebuie să se însoare 
și asta îi aduce alte griji. Așa în
cepe un lung zbucium, in cure 
viața lui de unul singur l-a prins 
captiv și-l ține între pereții ei 
ștrîmți, uneori pînă la sfîrșit. Ani 
de zile, o viață întreagă, folo
sește cu disperare cele două brațe 
și pămîntul, dar ajunge la bătri- 
nețe vlăguit și cu toaie visele ti
nereții părăsite undeva pe margi
nea drumului. A rămas aceasta 
o imagine care servește drept 
anti-teză, pentru că în mare par
te ea a dispărut din viața șalelor 
fiind înlocuită cu...

Tocmai asta face obiectul în
semnărilor noastre de astăzi.

Gospodăria colectivă din Cază- 
nești, raionul Slobozia a cuprins 
în ultima vreme ’cea mai mare 
parte a satului și are în conse
cință un mare număr de tineri. 
Nimic mai nimerit decît să ne 
oprim asupra lor și să aflăm 
ce loc ocupă ei în marea co
munitate colectivistă, așa cum am 
scoate, bunăoară, dintr-o mașină
rie complexă o piesă oarecare 
și-am căuta să ne dăm seama 
prin ce se leagă ea de mișcarea 

, întregului ansamblu
Pentru că într-o zi de vară, în 

toiul strîngerii bucatelor nu te

o socotim

întreprinderile și prac
tica

Se știe că reușita practicii stu
dențești depinde tn mare măsură 
de modul tn care întreprinderile 
organizează practica studenților.

MIRCEA MUNTEANU

(Continuara ia pag. 2-a)

8iregiunea 
are un0 categorie de tineri muncitori

și cîteva din problemele ei
La orele 16 și 45 de minute, de 

la București-mărfuri pleacă spre 
Pitești un tren-cursă de peraoane. 
înainte de plecare el este populat 
cu lucrători de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie". Pînă la Chitila 
— drum parcurs în 30—40 de mi
nute —- trenul oprește în nume
roase halte, de unde mai primește 
și alți lucrători ai diverselor de- 
pouri și triaje. Călătorii acestui 
tren, muncitori ceferiști care locu
iesc de-a lungul liniei ferate Bncu- 
rești-Pitești, se numesc „cursari".

Unii „cursari" au atitudini ne
civilizate în timpul călătoriei. 
Se urcă pe vagoane, joacă bar.

but, adresează chiar injurii 
trecătorilor. Majoritatea aînt însă 
oameni serioși, care muncesc cu 
tragere de inimă. Ei și*au adus 
zi de zi aportul la îndeplinirea 
planului și astăzi sînt mîndri că

Despre unele măsuri 
ce s-ar cuveni luate 
pentru tinerii cursari 
de la „Grivița Roșie"

„Grivița Roșie" este fruntașă pe 
ramură. Aceștia călătoresc spre 
casă cu dorința de a ajunge mai 
repede, de a rezolva în timpul pe

u • • fâS ® j
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care-1 mai au, cele mai urgente tre
buri gospodărești. ♦

Trebuie, desigur să combatem pe 
tinerii lipsiți de educație, să le 
cerem să respecte buna cuviință» 
să-i condamnăm cu asprime pentru 
disprețul față de bunul obștesc. Dar 
totodată trebuie să acordăm atenția 
cuvenită cerințelor acestei categorii 
de tineri muncitori.

Spuneam că mulți „cursari" sînt 
muncitori la „Grivița Roșie". Ute- 
mistui Nicolae Sandu de la seu- 
lărie este de fel din Leordeni, ra
ionul Topoloveni. „După opt ore 
de muncă — ne spune el — mă 
spăl în grabă și alerg la cursă. 
După trei ore se sfîrșesc cei 86

de km. și mă pot socoti acasă. De 
fapt mai am de mers o bună bu
cată de drum pe jos".

în general vorbind, „cursarii" 
au puțin timp liber. Aleargă la 
cursă, ajung tîrziu, prind cîteva 
ore de somn și din nou fuga la 
cursă. Uneori trec luni de iile fără 
ca tinerii să citească o carte, 
să meargă la un spectacol. Tinerii 
„cursari" duc o slabă viață de orga
nizație sau uneori de loc.

Din păcate, fostul Minister al 
Căilor Ferate nu s-a îngrijit de a- 
ceasta problemă. Ea trebuie să-și 
găsească desigur o rezolvare com
plexă, dar pînă atunci tot pot fi 
luate o serie de măsuri utile. De 
exemplu, îmbunătățirea condițiilor 
de călătorie.

în ce condiții călătoresc „cursa
rii" ?

Dimineața, cursa este garată un
deva, pe o linie de lîngă Podul 
Grant. Vagoanele sînt uzate peste 
limita normală, lipsite de geamuri, 
au perdele murdare. Canapelele... 
— să nu mai vorbim. Cînd merge 
trenul, bandajele roților, ovaliza- 
te, fac vagoanele să „valseze" ca

LIDIA POPESCU
VICTOR CONSTANTINESCU

8
8

Gospodăria co
lectivă din Cod- 
lea, 
Stalln, 
sector zootehnic 
puternic, bine 

dezvoltat. Pentru a asigura 
hrana necesară animalelor pe 
timpul iernii, la această gos

podărie se insllozează, In 
această toamnă, peste 50 va
goane porumb furajer.

In fotografie: un aspect de 
Ia Insilozarea porumbului.

i
i

lasă inima să ții un colectivist pe 
loc în timp ce vorbindu-fi el tra
ge cu coada ochiului spre forfo'a 
de la batoză și se mută de pe 
un picior pe altul, am găsit so
luția cea mai fericită ca să stau 
de vorbă cu cineva urcfndu-mă 
intr-o căruță plină cu saci din 
vîrful căreia un flăcăiandru ztm- 
băreț mina caii cu aerul cel mai 
preocupat. II cheamă Vasile O- 
din, face parte din brigada a 11-a, 
este conducător de atelaj, are 17 
ani, nu se însoară încă și nici 
n-are de gînd să se însoare pină 
după armată deoarece (ăste i e- 
sențialul !)nu vrea să mal aibă,cit 
o sta la militărie, un dor peste 
cel al băieților și fetelor din gos
podărie, al satului, al cailor și al 
altei puzderii de lucruri!.

Mergem încet printre miriști, 
e spre seară și mi se pare că 
locurile acestea le-am mai văzut 
cîndva. Poate Intr-o carte?

— Și zici că ți-tr fi dor de bă
ieți ?

— Sigur. N-aș putea să trăiesc 
fără ei. M am învățat așa. să-i 
văd în fiecare zi, să muncesc cu 
ei laolaltă I

— Măi Vasile, spune-mi o tn- 
ttmplare de a ta cu o fată!

Vasile întoarce capul într-o par
te și rîde.

— Nu știu I
— Ei, nu știi...
— Zău dacă mint. Păi ce ai 

vrea să se întimple ? Muncim cu 
totii la un loc. ne vedem toată 
ziua și dacă mi-e dragă mie vre
una, mă trag mai pe lingă ea 
etnd sînt la seceră ori în altă 
parte. Pe urmă dacă și ei îi pla
ce de mine, gata I Ne iubim. Ne 
ducem la reuniune, ne ducem la 
eleșteu, stăm de vorbă...

— Și părinții ce zic ?
— Păi ce să zică ? Așteaptă să 

ne hotărîm și se gătesc de nunta.
— Dar zestrea, pețitorii ?
— Astea-s chestii mai de de

mult. Acuma sîntem colectiviști. 
Harnic să fii și să faci zile-muncă. 
asta-i zestrea.

Asta-i zestrea I Zile-muncă.
Mergem printre miriști în înse

rarea care se lasă pe nesimțite, 
singuratecă, ca o resemnare a în
cordării de peste zi. Lui Vasile 

vede că nu-i place. El s-ar

Foto: EUGEN CS1KOS
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MIHAI CARANFIL

La conferința de presă de la Casa Ziariștilor cu reprezen
tantele femeilor din U.R.S.S., Ungaria, R. D. Germană și R. F. 
Germană.

PLECAREA DELEGAȚIEI
Marii Adunări Naționale a R. P. R.

in R. D. GERMANĂ
giunii Ploești, prof. univ. Traian 
lonașcu, regiunea București Cos- 
tache Antonm, artist al poporu
lui, regiunea București, prof. univ. 
Nicolae Deleanu, regiunea Pi- 
tești, Aneta Toma, inginer texti- 
list, regiunea Bacău. Alexandru 
Boaba inginer petrolist, regiunea 
Ploești, Gh. Olteanu, inginer la 
I.M.S. Cîmpulung, regiunea Pi
tești, Gh. Goina, președintele gos
podăriei agricole colective din co. 
muna Sintana, regiunea Oradea, 
Alexandru Drăgan, maistru, re
giunea Cluj.

La plecare pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii: Constantin 
Pîrvulescu, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Anton Moisescu 
vicepreședinte al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Avram Bu- 
nactu, secretarul Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Tiță Flo- 
rea. vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Filip Geltz, acad. 
N. Gh. Lupu. Gh, Stoica. R. Ză- 
roni. membri ai prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Aurel Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului Aface
rilor Externe și numeroși deputati 
ai Marii Adunări Naționale.

Au fost de fată membri ai Am
basadei R. D. Germane la Bucu
rești în frunte cu ambasadorul 
Georg Stibi.

Miercuri dimineață a părăsit 
Capitala plecînd spre Berlin de
legația Marii Adunări Naționâle 
a R. P. Romine care la invitația 
Camerei Populare a R. D. Germa
ne va face o vizită în țara prie
tenă.

Delegația este alcătuită din de
putății : Dumitru Coliu, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. regiunea Ploești con
ducătorul delegației, A. Breiten- 
hofer, ziarist, regiunea Timișoara, 
V. Cristache, prim-secretar al Co
mitetului regional P. M. R. Bucu
rești. Dumitru Gheorghiu, prim- 
secretar al Comitetului regional 
P.M.R. lași, Stan Gheorghe, pre
ședintele sfatului popular al re

5101 IOM GRlU peste plan
CONSTANȚA (de la corespondentul nostru). — 

Anul acesta, mecanizatorii și toți muncitorii din 
I1 gospodăriile agricole de stat din regiunea Con

stanța, luptînd pentru traducerea in viață a sarci- 
d nilor puse de Congresul al doilea al partidului de 
I1 a transforma gospodăriile agricole de stat în 
I1 unități rentabile și de a contribui în cea mai mare 

măsură la formarea fondului central de produse 
agricole al statului, au obfinut importante succese. 
In fruntea tuturor se situează acum muncitorii de

la gospodăria agricolă de stat din Stupina care 
a predat peste plan 1.030 tone grîu. Harnicii mun
citori de la gospodăria agricolă de stat Tîrgușor 
au predat peste pian 553 tone grîu. Gospodăria 
agricolă de stat Agigea a predat șl ea peste plan 
544 tone grîu, cea de la Costache Burcă 347 tone 
iar cea de la Donca Si.no 352 tone. In total, 18 
gospodării agricole de stat din regiunea Constanța 
au predat peste sarcina planificată 5.161 tone griu. (Agerpres).
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Intr-una din seri, pe 
bulevard, l-am reîntîl- 
nit pe vechiul meu prie
ten, de profesiune — 
timp de zece 
— student 
Puțin tras la 
zat, purțînd 
ochiul stîhg 
cît pumnul.

luni pe an 
medicinist 
față, bron- 
festiv sub 
o vînătaie

„ Ghimpii
fruntași

La expoziția pe țară a ga
zetelor de perete de satiră și 
umor au fost prezentei și două 
gazete de perete studențești. 
Una aparținea Institutului Po
litehnic din Timișoara, cea 
de-a doua reprezintă Institutul 
Agronomic din Galați. Ambele

La expoziția pe țară 
a gazetelor de satiră 

și umor

gazete se numesc — prin- 
tr-o coincidență — „Ghimpele44 
și făcînd abstracție de deose
birile determinate de specifi
cul fiecărui institut, în mare 
măsură coincid și m tematica 
caricaturilor și' problemelor 
abordate.

în aniîndouă vei găsi carica
turizate abateri de la di>?ciplină 
ale studenților cum ar fi • 
lipsa sau fuga de la cursuri, 
nepregătirea profesională, de
zordinea în cămine, huliga
nismul, extravaganțele în modă 
și în comportare etc. etc.

E demn de laudă faptul că 
colectivele celor două gazete 
satirice — sîni preocupate de 
îndreptarea lipsurilor existen
te în viața studenților, lipsuri 
cis.e dăunează bunei desfășu
rări a muncii profesionale. 
Despre calitatea caricaturilor 
nu ne ocupăm în sumarele rîn
duri de față. Totuși trebuie să

luenționăui va selecționarea ce
lor doi „Ghimpi" în finala con
cursului gamelelor de perete 
de satiră și untor — e o do
vadă că și din punctul de ve
dere al calității, caricaturile 
sint reușite. Nu același lucru 
s-ar putea spune despre tex
tele ce însoțesc caricaturile. 
Deseori textele fiind redactate 
neîngrijit fac să scadă eficaci
tatea caricaturilor. De exem
plu — strofa a doua a epigra
mei ce însoțește caricatura u- 
nui student care citește ziarele 
in timpul cursurilor :

„Nu mai vede, nici obsearvă 
C-ar fi izolat de toate
Și c-at fi într-o altă sferă
Nu e sigur dar se poate**...

(Din colțul satiric „Ghim
pele** al institutului Po
litehnic Timișoara).

Exemple de acest fel pot fi 
întâlnite și in. gazeta satirică 
prezentată de Institutul Agro
nomic din Galați. Este hecesaf 
pentru <ca desenele satirice să-și 
atingă ținta să se dea mai mul
tă atenție redactării textelor. 
De asemenea consultînd cele 
două gazete și mai ales albu
mele voluminoase te întrebi de 
ce sint prea puține sau aproa
pe deloc prezente epigramele.

Credem că mergînd pe linia 
satirizării slăbiciunilor ce-și 
fac loc în munca studenților și 
descoperind noi studenți cari- 
caturiști și epigramiști, colec
tivele gazetelor de perete de 
satiră și umor din facultăți, a- 
jutate de asociațiile studen
țești vor putea să-și ridice 
munca la un nivel superior. Și 
poate la o viitoare expoziție 
numărul gazetelor satirice stu
dențești să fie mai mare.

J. SIMNICEANU

Firește nu l-am cerut 
explicații, iar el, fire la
conică, a zîmbit asime
tric, a ridicat din. umeri 
și a reflectat ca pentru 
sirie : „Ce poți să faci? 
Vacanța are legile ei...”

In continuare 
plimbat i 
meu a î 
vorbească 
zurile lui j

„Părinții 
bani puțini. Să plec la 
ei, nu mă prea trage 
Inima... Provincia rămî- 
ne totuși provincie... Lui 
Luci l-am dat pașapor
tul... Nu, cea cu care 
mai văzut Ia film era 
Viky... Are corp, dar 
parcă corpul e veșnic...? 
In rest ce să zic. un 
film, un pokeraș... Asea
ră am făcut unul mic la 
25 de bani miza... M-am 
decavat... Dar. phiu, era 
să uit, am trîntit o be
ție... Alaltăieri! Cu bere, 
Nici nu poți să-ți închi
pui ce înseamnă beția cu 
bere! M-a atins unul la 
felinar și nici n-am sim
țit. Parol I Cum ?l Ce 
vrei să spui? Ești copil?! 
Vacanța are legile ei 1 Și 
tn fond ce-ai fi vrut să 
fac ? Să pozez în „amorf 
șl imaculat"? Ei nu, ție 
totdeauna ți-a plăcut să 
transformi totul 
mă. .“

iar 
început 

, despre 
festive : 

i îmj

ne-am 
prietenul 

să-mi 
neca-

trimit

tn dra-

de loc 
timpul

Prietenul meu. 
Imaginar, în tot 
anului e un student se
rios, firește fără exa
gerări rigide, gata ori-

cînd să se pasioneze 
'pentru o lucrare științi
fică, să discute despre 
dragoste, despre, cărți.' 
despre fetică, și care 
n-ar putea fi nici’ măcar 
bănuit de comportare — 
fie și în intenție — de
magogică. E convins de 
asemenea, simplu și sin
cer că lui i s-au creat 
condiții deosebite de 
viață și muncă pentru a 
deveni un adevărat inte
lectual. Și se străduiește. 
Real-, organizat, meto-

. jriig. - . '"■■b '
O dată însă cu venirea 

vacanței prietenul în 
cauză își propune să 
..evadeze* ,sau _____
dează“ chiai* fără să-și 
fi propus măcar ante
rior. Vacanța înseamnă 
de fapt pentru el a trăi 
fără norme, fără percep- 
te, fără obligații ; mai 
exact în afara lor. Lozin, 
ca sa de existență de
vine : „fac ce vreau”. Și 
pentru a se convinge că 
Intr-adevăr poate face 
ce vrea, face numai ceea 
ce șl lui însuși i-ar fi 
părut mai înainte absurd 
și interzis chiar din 
punctul de vedere al mo
ralei unanim apreciate.

Dar toate acestea re
prezintă doar un capi
tol al fărădelegilor sale 
de conduită pe tot tim
pul vacanței. Lor li se 
adaugă de la caz la 
caz un șir de zece po
runci Ca : 1) Nu citi nici 
o carte, nici un ziar, nici 
o revistă ; 2) Nu frec
venta nici un spectacol 
fie și tangențial de idei; 
3) Fugi de conferințe in
diferent de temă ; 4) EvL 
tă orice discuție serioa
să ; 5) Refuză orice ffel 
de sarcini — eventual 
și plata cotizațiilor ; 6) 
Răspunde părinților și 
rudelor care nu vor să 
te înțeleagă numai prin

In întîmpinarea

noului an universitar

Căminele
se

,,eva-

da și nu ; 7) Uită că ești 
pe punctul de a deveni . 
un intelectual ; 8) Lau- 
dă-te cu lipsa ta. de 
principii și cu existența 
ta atemporală ; 9) Po
zează, dacă-ți merge, în. 
apatic, blazat, neînțeles ; 
10) dompoftă-te în gfene. 
ral ca un om căzut de 
pe altă planetă.

La capătul celor două 
luni de vacanță prietenul 
meu e obosit de „eva
dare". și ciocănește din 
nou discret la ușa com
portării normale: „M-am 
întorși Bine rie-am găsit! : 
Morală, nu fii supărată 
pe mine. Omul trebuie 
să încerce în viață din 
toate cîte puțin. Pe 
mine,’ știi doar, m-au pa
sionat întotdeauna pere
grinările, căutările, aven
turile, extravaganțele; ca 
să fii cu adevărat tu în
suți trebuie să încerci 
un timp să fii cu totul 
altceva".

Pentru omul din afară 
în demonstrația priete
nului meu există însă un 
fals. Un fals vizibil. Un 
fals de caracter și tot
odată 
de la 
canța 
ție $i
are legi, el încearcă în 
realitate să „evadeze-* 
din propriile sale prin
cipii și convingeri — pe 
care singur și le-a alfes 
dar nu 
afara sa 
suși, în 
care mai
damnat, l-a 
determinat singur drept 
nedemn, în acel ceva pe 
cafe se lăuda chiar că 
l-ar fi făcut de acum să 
dispară din conștiința 
și felul său de a fi.A 
„arzîndu-1 cu fierul roșu 
al unei noi etici".

Și renunțînd la terme
nul „evadare", care de-

de logică. Pornind 
premiza că va- 

înseamnă distrac- 
că distracția nu

vine astfel impropriu, 
cele două luni fără prin
cipii nu mai pot însem
nă nimic altceva decît 
un compromis, o înge
nunchere în fața spiritu
lui meschin, mediocru, 
minor — și de ce ne-ar 
Stlpăra adevărul — bur
ghez ?

Omul are dreptul oare 
la o perioadă de „va
canță", de relaxare în 
care poate fi mai puțin 
om ? Studentul poate 
deveni riestudent ? Prie
tenul meu ar putea în
ceta să nu mai îmi fie 
prieten ?

Discutînd cu el, priete
nul meu a încercat să 
scuze totul printr-o lipsă 
temporară de autocon
trol, care de fapt ar fi 
o formă a odihnei spiri
tuale etc.

înseamnă atunci oare 
că perioada sa de dem- 

, nitate, de ținută morală 
se reduce doar la un 
strict regim de autocon
trol ?

Nădăjduiesc că nu 1
Prietenul meu nu e în 

stare să se mintă pe 
sine și cred că convinge
rile sale n-au fost, nu 
sînt și nu pot fi doar a- 
parente. Atunci ? Să ac
ceptăm poate ca de la 
sine, evolutiv cele 10 
luni de „normal44 să se 
extindă
luni de răbufnire a „ve
chiului” ? Sau dimpo
trivă. să angajăm sin
guri lupta cu „vechiul44 
din noi și din afara noa
stră ?

Există două răspun
suri ?

Am convingerea că 
prietenul meu, deși înfu
riat de tonul moraliza
tor al acestui scurt arti
col, va rămîne totuși pe 
gînduri.

asupra celor 2

„evadează1" în 
ci tot în el în- 
acel ceva pe 

înainte l-a con- 
denumit și

A. TUDOR

renovează
Nu e deloc prematur să vorbești acum de pregătirile ce se fac 

în vederea începerii cursurilor. Vizitînd cîteva cămine studențești 
din Capitală constați cu satisfacție că pregătirea lor pentru a-i primi 
pe studenți este o problemă la ordinea zilei.

CARTEA DE VIZITA
Pun rămășag : cînd se vor întoarce studenții, locatari ai căminu

lui „23 August*4, nu-1 vor mai recunoaște. L-au lăsat cu o fațadă 
sumbră, cenușie și-l vor găsi strălucitor. Dar nu numai fațada va 
face căminul lor de nerecunoscut. Fațada e numai cartea de vizită 
dincolo de care vor găsi camere zugrăvite proaspăt, paturi și nop
tiere reparate și vopsite în gri, saltele noi și cearceafuri de un 
alb imaculat, perdele și pături spălate de mîinile harnicelor mun
citoare din personalul de îngrijire al căminului. Vreți cifre ? 
Iată-le : 500 de pături, 150 saltele, peste 150 de paturi, tot cam 
atîtea noptiere și perdele la toate ferestrele. Vreți fi nume : cred 
că-i de-ajuns dacă vă spun că la spălatul păturilor a participat și 
magazineră Popescu Axineta, iar la vopsitul mobilierului metalic 
a fost părtașă și lenjereasa căminului, Georgescu Maria. Mai e 
nevoie să menționăm că întreg personalul căminului, nu prea nu
meros, a lucrat cu multă însuflețire ? Dovada ? Căminul este gata 
să primească oaspeți.

LA „CARP AȚI»
,Carpați“ îți lasă impresia căîn plin centrul orașului, blocul „Carpați44 îți lasă impresia că 

aici nu se petrece nimic deosebit. E de-ajuns să pătrunzi înăuntru 
și să-ți dai seama, încăodată, cît de înșelătoare sînt aparențele. Te 
întâmpină aici o forfotă caracteristică marilor șantiere. Proporțiile 
lucrărilor de reparare și curățire sînt pe măsura unui bloc cu me
zanin și opt etaje, în care vor.fi găzduite aproape 1.200 de studente 
Lucrările executate în regie de către muncitorii salariați ai Univer
sității „C. I. Parhon4* sînt pe terminate. în spălătoarele și băile 
de la toate etajele se complectează faianța și se construiesc pante 
izolatoare pentru a împiedica infiltrarea apei în planșeurile din
tre etaje. Toate cele cîteva sute de camere — fără excepție — 
au fost văruite și zugrăvite. Pe coridoarele ce ating lungimea de 
cîțiva kilometri, pereții au fost vopsiți. La peste 100 de paturi au 
fost înlocuite monturile metalice. Mai adăugați că în afară de alte 
lucrări toate paturile, noptierele și mesele cu care sînt dotate ca
merele au fost curățate de petele de ruj, desenele și alte inscripții 
executate cu „măiestrie44 de loca
tarele căminului, care după cum 
s-a văzut nu prea manifestă o 
deosebită grijă față de bunurile 
comune. încă ceva: vor fi înlo
cuite peste 500 saltele de paie cu 
saltele de lînă. sau vată. Nu mai 
pomenesc de perdelele, cearceafu
rile și cuverturile stivuite în ma
gazie, gata pregătite pentru a
complecta confortul de care se 
vor bucura studentele locatare
ale căminului „Carpați“.

Vineri 6 septembrie orele 
20,00 - film.

Joi 5 septembrie orele 20,00 
— „Muzică și tinerețe" (con
curs ghicitoare cu premii).

Din programul 
Casei de cultură 

a Studenților

Sîmbătă 7 septembrie orele 
20,00—reuniune studențească.

INFORMAȚIE
La Casa de cultură a studen

ților din Capitală își începe acti
vitatea cercul dramatic. Doritorii 
— studenți bucureșteni — se pot 
înscrie la secretariatul Casei de 
cultură.

Ultima lună de vacanță studențească. Sinaia continuă să găzduiască și acum zeci de stu
denți veniți la odihnă. Am întîlnit doar un grup dintre aceștia care tocmai făceau o plimbare prin 
parc, lată-i in fotografie I

Ifiherqr studențesc
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Rînduri de mulțumire 
muncitorilor 
Griviței Roții

— Ei tovarășe te-ai 
cum lucrez eu, acum hai să 
șl eu cum lucrezi dumneata. Ia 
masca de 
la lucru.

— Asta 
eu dar nu 
trerup din

— Bine, 
timpul, să te văd.

Acest schimb de cuvinte l-am 
surprins între sudorul fruntaș 
Nae Arghir și studentul practi
cant Frunză Dudu in secția de 
sudură a atelierelor „Grivija Ro
șie".

Sub diferite forme, dialogul de 
mai sus a avut loc în toate sec
țiile unde se aflau studenții anu
lui IV al Facultății de mecanică, 
din Institutul politehnic Bucu
rești.

Cei mai mulți dintre studenți 
nu s-au mulțumit numai să ur
mărească diferitele faze și opera
ții din procesul tehnologic ci 
căutat să lucreze ei inșlși ori

protecție, cleștele și-

voiam să vă rog și 
îndrăznesc să vă în- 

lucru.
bine să nu pierdem

au 
de

cite ori au avut prilejul.

O demonstrație practici la locul de muncă

PRACTICA

Astfel la bancurile de ajustaj, 
aplecați deasupra menghinei și 
absorbiți cu totul de muncă stu
denții Roman Octavian și Mii- 
ler Peter lucrează de zor.

La un strung „losif Rangheț“ 
utemistul Vintilă Gheorghe îi a- 
jută cu drag pe proaspeții 
prieteni Cosmulescu Dan, 
greci Ortansa și Zatic I 
să-și însușească „secretele*' 
seriei. La mașina aceasta 
drumați de el și de vărul 
Vintilă Nicolae au învățat să lu
creze aproape toți practicanții.

Pentru a complecta tabloul unei 
zile de parctică ne oprim citeva 
momente la un strung revolver 
unde lucrează un muncitor foarte 
tînăr Voicu Paul, dar care-și cu
noaște mașina așa cum studenții 
își cunosc rigla de calcul. In acest 
an utemistul Voicu Paul dă exa
men de admitere la Facultatea 
de mecanică a Institutului de căi 
ferate și desigur că va deveni un 
bun inginer.

Ce repede 
mai fi fost 
studenți au 
lungească 
studentul Miiler Peter care este 
unul dintre ei nu va avea decît 
de cîștigat în urma acestui fapt.

Muncitorii tineri și vîrstnici 
ca Hoștug Nicolae frezor, Vinti
lă Gh. și Vintilă Niculae strun
gari, Nae Arghir și ceilalți pot 
fi siguri că nu vom uita cele în-

Tinere, nu-mi placi, nu-mi placi 
deloc. Inima ți-e obosită, inima. 
Nepermis de mult. Nu știu cum 
ai să faci față unui an școlar cu 
o .......... ..

I lui 
Ne- 

Mihai 
me- 
în- 
său

au trecut și cîte ar 
de învățat! Cîțiva 
și cerut să li se pre- 
practica. Desigur că

fi siguri că nu 
vățate de la ei.

Și acum, Ia 
tea să spunem 
rtiim tovarăși 
șie“, pentru grija și dărnicia cu 

care ne-ați împărtășit din expe
riența voastră.

MIHAI PLĂMĂDEALA 
student

sfîrșit ce-am pu- 
decît: Vă tnulțu- 
din „Grlvlța Ro

Farsă cu un mare 
sîmbure de adevăr
Tabloul I și singurul.
Acțiunea se petrece la policli

nica studențească din strada Popov 
nr. 8.

PERSONAGIILE: medicul și 
candidatul la filologie.

MEDICUL (după ce a examinat 
cu deosebită atenție, candidatul):

asemenea inimă ? I
CANDIDATUL: să vedeți... 
MEDICUL : te ascult... 
CANDIDATUL: ...aveam o 

inimă foarte rezistentă în ziua 
cînd m-am prezentat la facultatea 
de filologie pentru a afla unde 
urmează să fac vizita medicală. 
Speram să găsesc o cit de mică 
înștiințare-îndrumar... Deziluzie... 
Nici o asemenea indicație. Am în
trebat în stînga și în dreapta. Alții 
m-au întrebat pe mine. Efort za-, 
darnic / Cineva, într-un tîrziu, 
m-a trimis la portar. Am ajuns, 
mi s-a răspuns: „tovarășele, nu 
departe de aici este strada Popov. 
La numărul 8, te vei afla în poli
clinica studențească, iar, în poli
clinica studențească, vei afla tot 
ceea ce vrei să știi'*.,.

Pe o. căldură moleșitoare am u- 
lergat la policlinica studențească. 
Un rînd impresionant. Cînd am 
ajuns la ghișeul de informații su
feream de o cumplită febră mu- 
schiulară. Din ghișeul de infor
mații, o voce amabilă, m-a făcut 
să aflu că: „Foarte aproape de 
aici, pe strada Edgar Quinet gă
sesc Facultatea de filologie și u- 
colo, bineînțeles, aflu unde sîni 
repartizați candidații „Universi
tății" pentru examenele „micro" 
și „Wasermann" pentru că, în 
Popov, venim numai după ce am 
făcut aceste două examene. La 
facultate se schimbase portarul 
Noul schimb m-a trimis ou ace
iași amabilitate și precizie 
Popov.

Cum n-aveam 
venit în Popov;

în

rf?- 
f'n 

mă

încotro, am
r. _, am revenit 

Edgar Quinet, ș.a.m.d. ...Acum 
aflu din nou în Popov, în fața 
dumneavoastră...

MEDICUL : Revoltător ! Totuși 
unde trebuia să faci micro ?

CANDIDATUL: ?l.
MEDICUL : n-ai făcut micro ?
CANDIDATUL : încă nu...
MEDICUL : Formidabil, de oe 

mă ții atîta timp ? Du-te fa micro 
și apoi vino la mine. Altfel nu e 
legal...

in pregătirea viitorilor spe cialiști
(Urmare din pag. l~a)

Conducerea uzinelor „Steagul 
Roșu" cea a uzinelor de tractoare 
„Ernst Thălmann" din Orașul 
Stalin, Combinatul chimic Tîrnă- 
veni, uzinele „21 Decembrie" din 
Copșa Mică au îndrumat în per
manență studenții veniți la prac
tică. Ei au numit drept „respon
sabili de practică" pe cei mai ca
pabili ingineri, tehnicieni cu 
multă experiență în munca prac
tică. Inginerii responsabili cu 
practica studențească au alcătuit 
planuri zilnice de muncă pentru 
studenți, au îndrumat practica 
studențească.

La combinatul siderurgic Hu
nedoara toată problema practicii 
■studenților a fost lăsată numai 
pe seama ing. Rebreanu, care 
oricîte străduințe ar fi depus tot 
nu ar fi putut îndruma în con. 
diții mulțumitoare practica. De 
asemenea, șefii de sectoare au ne
glijat pe studenții care fac prac
tică. Așa s-au întîmplat lucrurile 
la furnale. In prima zi studenții 
au primit explicații generale a- 
supra instalațiilor din partea ing. 
Gheorghioni. Apoi nimeni nu s-a 
mai interesat de ei deși au stat 
5 zile în această secție.

Subapreciind practica studenți
lor conducerea întreprinderii 
„Tehnofrig" din Cluj a repartizat 
pentru îndrumarea practicii un 
laborant cu insuficientă pregătire 
tehnică. Combinatul siderurgic 
Hunedoara nu a asigurat nici 
măcar asistența medicală studen
ților aflați în practică.

tatea de mecanică din București 
era tot timpul tn mijlocul stu
denților, le dădea explicații, lă. 
murea orice nedumerire, controla 
modul în care studenții își însu-

trul universitar. Mult mai mult. 
Unele institute de învățămînt su
perior „nu s-au obosit" să tri
mită cadre didactice pentru îndru
marea practicii ca spre exemplu

--------  = Cîteva propuneri
— Propunem in primul rînd, 

consiliului de conducere ai 
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor din R.P.R. ca în colaborare 
cu Ministerul Invățămîntului 
și Culturii să organizeze o 
consfătuire la care să fie in
vitați șl ingineri ce se ocupă 
cu practica in cadrul marilor 
întreprinderi în cadrul căreia 
să se discute problemele prac
ticii studenților din acest an. 
Colocviul asupra practicii să 
nu se țină la institute, ci 
chiar în cadrul întreprinderi
lor astfel incit să poată parti
cipa și inginerii din întreprin
derea respectivă care să.și 
spună părerea asupra desfășu
rării practicii.

— îndrumarea practicii s-o 
facă catedrele de specialitate, 
nu cum s-a mai întimplat 
anul acesta ca să fie reparti
zați asistenți sau lectori de la 
catedrele teoretice.

— Propunem revizuirea pro
gramei practicii de către In
stitute și recomandăm acestora 
să țină seama mai mult de 
cunoștințele studenților, de 
profilul întreprinderii in care 
aceștia fac practică. Părerea 
noastră ar fi ca aceste pro. 
grame să fie întocmite și cu 
participarea tehnicienilor șl 
inginerilor din întreprinderile 
respective.

Institutele și practica
Să analizăm acum cum s-au 

preocupat institutele pentru pre
gătirea practicii studenților. 
Am întîlnit în întreprinderile în 
care am fost, asistenți ai cate
drelor de specialitate veniți odată 
cu studenții, pentru a-i îndruma 
în tot timpul practicii. Așa de 
pildă asistentul utemist ing. 
Neacșu Constantin de la Facul-

șese problemele practicii în func
ție de cunoștințele acumulate în 
timpul anului. In acest fel era și 
normal ca studenții acestei facul
tăți să-și însușească temeinic toate 
problemele ce se iveau la practică. 
Păcat însă că un asemenea e- 
xemplu era unic. Celelalte insti
tute au lăsat studenții 
practica sub îndrumarea 
cerii întreprinderii.

Alți asistenți au venit 
treprinderi în fugă. Ing. Kovacs 
de la Institutul politehnic Timi
șoara a trecut prin uzinele „Stea
gul Roșu“ și „a făcut" controlul 
practicii într-o singură zi.

Și Institutul politehnic*'din Cluj 
a trimis la Hunedoara un lector 
pentru o zi. Ieșită din comun mi 
se pare atitudinea față de prac
tică a unor cadre didactice de la 
Institutul politehnic din Orașul 
Stalin care nu s-au interesat de
loc de practica studenților deși 
ei făceau practica chiar în cen-

Facultatea de chimie a Univer
sității din Iași.

Dar cum au privit 
rioada de practică ? 
luri.

studenții pe- 
In două fe-

practica
șă facă 
condu-

prin tn-

Studenții și
Unii cu seriozitate, gîndindu-se 

cu adevărat la necesitatea ei, la 
îmbinarea teoriei cu problemele 
muncii concrete, alții au socotit 
perioada de practică drept un 
mijloc de a face plajă, de a juca 
cărți, de a se plimba. Credem că 
în prima categorie trebuie incluși 
printre alții și studenții Institu
tului Agronomic din Craiova 
ce-au făcut practica la uzinele 
de tractoare din Orașul Stalin.

In cea de a doua categorie tre
buie incluși studenții anului I 
al Institutului politehnic din Ora
șul Stalin, caracterizați prin in
disciplină, întîrzieri, lipsă de pre
ocupare pentru practică.

In plină desfășurare a practicii 
13 studenți de la Institutul poli
tehnic __ Orașul Stalin aflați în 
practică Ia uzinele „Steagul 
Roșu", printre care Oprea Mino- 
dora, Mare Zamfir, Purcăroiu 
Iancu și Neagu Zefir jucau „țur. 
ca", făceau plajă și au răspuns 
cu obrăznicie directorului general 
al uzinelor atunci cînd acesta le-a 
atras atenția. Alții au fost mai 
„dibaci". Studenții Larcher Toma 
și Anton Meșca au transformat 
practica în plajă...

Studentul Constantin Fota din 
anul III a Facultății de chimie 
industrială L 
tehnic din București care făcea 
practică la Tîrnăveni, .are o pă
rere ciudată despre perioada de 
practică.

— Nu-mi iau nici un fel de 
notițe. Ce am nevoie de ele ? 
Problemele le găsesc tn cursuri, 
schemele de asemenea. Le pot 
doar copia de acolo.

Practicanții și acțiunile 
obștești

In sfîrșit am vrea să scoatem 
în evidenjă cîteva acțiuni extra 
profesionale întreprinse de către 
studenți în timpul practicii. Chi- 
miștii din Iași aflați la practică 
la Copșa Mică și-au manifestat 
dorința de a sprijini strîngerea 
recoltei. Au și făcut-o mergînd la 
gospodăria de stat din Mediaș 
Studenții de la Facultatea de me
canică din București aflați la 
uzinele „Steagul Roșu44 din Ora
șul Stalin au cerut și ei să lucreze 
la strîngerea recoltei pe tarlalele 
unei gospodării colective.

Organizația U.T.M. a uzinelor 
„Steagul Roșu44 din Orașul Stalin- 
s-a preocupat în mod deosebit de 
atragerea studenților în acțiuni 
obștești. Mulți studenți au ținut 
informări, scurte conferințe, refe
rate în fața tinerilor din între
prinderi.

de Ia Institutul Poli-

La casa studenților din ora- • 
șui Craiova e mare animație 
Ce se întimplă oare ? Să ne a- 
propiem cu carnețelul de re
porter și să notăm.

Ioana Iulian—un student emi
nent la învățătură — de la In- t 
stitutul agronomic din localitate • 
s-a întors din. Tunisia, unde a ? 
participat la Seminarul inter- î 
național al studenților din a- î 
gricultură, ce s-a ținut in vara * 
aceasta. ;

Acum povestește colegilor J 
despre cele văzute și discutate J 
acolo. Să-l ascultăm și noi. •

...După cîteva escale făcute cu ț 
avionul la Belgrad, Roma, Pa- • 
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lermo și Neaoole am ajuns la 
Tunis.

Chiar în ziua sosirii semina
rul și-a deschis lucrările. Semi* 
nărui a constat în conferințe 
și discuții asupra situației agri
culturii țărilor slab dezvoltate.

Dintre toate conferințele cea 
mai viu disputată — care dă 
altfel a stîrnit nemulțumire în 
rîndiil participanților — a fost 
aceea a lui Chevallier, profesor 
la Colege de France-Paris. El 
a vorbit despre echilibrul între 
creșterea populației și agricul* 

J turii în țările slab dezvoltate. 
Luînd ca bază de discuție teo
ria lui Malthus, Chevallier a- 
rată în cuvîntarea sa că con
form unor cercetări făcute de 
savanții americani s-a ajuns la 

: concluzia că trebuie luate mă
suri violente împotriva fecun
dității, deoarece în caz contrar 
nivelul de trai din aceste țări 
va scădea. Delegația noastră 
împreună cu alte delegații a 
combătut cu tărie un asemenea 
punct de vedere dovedind cu 
date concludente lipsa de te
mei a teoriilor malthusiene.

După închiderea lucrărilor 
seminarului am vizitat cele mai 
importante regiuni ale Tuni
siei : Sfax, Sousse, Gabes, Kai- 
rouan

Regiunile Sfax și Gabes sînt 
regiunile cele mai secetoase. • 
Precipitațiile anuale nu ajung • 
decît rareori la 200 mm. pe i 
an. Sînt regiuni ale deșejturilor ; 
unde mirajele sînt destul do « 
frecvente, iar oazele destul de 
rare

Pe aici, fermele particulare • 
ale francezilor sini înzestrate ? 
cu cele mai moderne mașini a- • 
gricole care, bazate pe sisteme j
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de irigație moderne de foraj, 
aduc apa de la mari adîncimi. 
Vecinii lor — felahii — 
muncesc și azi cu pluguri de 
lemn. Agricultura pe care o 
fac ei se 
noi, de 
mului.

Ne-am 
excursia 
țiile de irigație de pe singurul : 
i»;.. ,.7 ut______ 7_ n.-- î

aseamănă cu cea de la 
la începutul feudalis-

î

încheiat vizitele cu ! 
organizată la instala* : 

riu al Tunisiei, Medjerda. Din : 
toate cele văzute am tras con* ? 
cluzia că în această țară — do- : 
minată de francezi din 1881 ; 
— nivelul de trai al locuitori- J 
lor băștinași a fost in continuă • 
scădere. Poporul acesta a fost * 
ținut timp de 75 de ani în cea « 

Anul 0 
și-a ?
s-a ;

mai cumplită mizerie, 
trecut abia, cînd statul 
recăpătat independența 
deschis prima școală superioa
ră de agricultură în limba na- ? 
țională, Pină anul trecut limba ; 

franceza. In ;
o

de predare era 
momentul de față școala supe • 
rioară de agricultură are 30 • 
de studenți tunisieni. E primul î 

an de. înuătămrnt ttmerinr 1an de învățămînt superior... • 
...Studenții din sală l-au ascul- ?

tat pe colegul lor cu interes. ; 
; Au început apoi discuții lungi, •
• întrerupte din cînd în cînd de • 
î întrebări. Poate că ceasul tre- î 
i cuse de mult pragul celeilalte : 
? zile dar tinerii vorbeau încă •
• aprins despre ceea ce au auzit •
• și-și exprimau bucuria de a trăi •
• într-o țară liberă cu un popor ? 
? liber în care viața prosperă. ; 
? iar ei pot învăța în liniște. •
• fără grija zilei ce urmează. ;

* 
î
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In haina moale și catifelată

a birocratismului
ȘTIINȚA TIMIȘOARA

are încredere în tradiție ■ >
Repartizat’ ca instructor regio

nal al U.T.M., pentru raionul Ca- 
lafaV» Mihai Țiganov; s-a. .ștrăduit 
Să 
în 
ce 
ce 
ce

cunoască ce' este, caracteristic 
activitatea- raionului respectiv, 
este bun. și trebuie dezvoltat, 

a rămas în.ufmă și, mai ales, 
trebuie făcut pentru înlăturarea 

deficientelor, fi-a apropiat de ac
tiviști, a căutat să-i cunoască, .sâ 
se împrietenească cu ei. Lucrul 
acesta l-a realizat , muncitid. îm
preună cu tineretul,' fflobilizîndu-1 
la toate acțiunile organizației, 
străduindu se. să se apropie de 
inima fiecărui utemist.

Dar entuziasmul acesta a durat 
puțin, Comoditatea l-a învăluit în 
mantia-i catifelată și in timp ce 
secretarii, raîofiali raportau dife
rite situații comitentului regional 
U.T.M. Craiova, Țiganov, printr-o 
străfulgerare a descoperit su:sa 
de a se- „documenta4 asupra în
tregului raion.

„Oare nu e mai simplu mai co
mod, astfel?! ;Fără Îndoială că 
da. De acum încolo n-am decît să 
„comand** și eu cite o situație 
fiecărui activist, și... gata. Sînt 
mai mult decît do-cu-memtat. In 
felul acesta voi ajunge un instruc
tor regional fruntaș"...

Așa a început, pină cind germe- 
nele birocratismului l-a încolțit cu 
îngrijire, cultivîndu-l și îmbrăcin- 
du-1 în noi forme. In luna iulie, 
primul secretar al comitetului ra
ional U.T.M., tov. Marin Vîrtosu, 
a plecat la Craiova spre a dis
cuta în legătură cu mobilizarea 
tineretului pentru grăbirea treieri- 
șului și strîngerea spicelor de 
grîu de pe miriști.

Considerind că’ această proble
mă nu poate suferi aminări, chiar 
în ziua următoare, primul secre
tar a instruit activul și, cum era 
și firesc, ba trimis pe teren. A 
treia zi de la instruire a sosit și 
tovarășul Țiganov. Mîniat loc că 
activul a fost instruit in lipsa sa, ( 
a „hotărît" ca toți activiștii buge
tari și extrabugetari să fie aduși 
imediat de pe teren pentru a fi... 
reinstruiți.

Telefoanele au început să zbîr- 
nîie in toate- comuneje raionului 
chemind cu ' '
zeci de kilometri,' activiștii care 
știau deja totul in-legătură cu ac
țiunea respectivă. Aceștia și alții,. 
au pierdut cîte trei zile de muncă 
în toiul campaniei de . treieriș, 
cînd pfezenta lor pe teren era mai 
necesară decît ori cînd. Banii 
cheltuiți cu deplasarea,’cu telefoa
nele, la care, s-a mai adăugat și 
oboseala nu bați interesat de loc 
pe birocrat.

Eforturi șl iar eforturi. Pe bi
rocrat cuvântul, efpr-t îl pasionează 
cînd e vorba ..să-l facă alții, cînd 
îl depune el. însă, e mspăimîntat. 
El nu recunoaște decît efortul ’de 
a se ascunde de răspundere, de 
a-și asigura o existență cît mai 
Comodă. Dovada ? Iat-o.

în cinstea zrlei de 23 August, 
tinerii din orașul Calafat s-au 
angajat să construiască prin mun
că voluntară o casă a tineretului, 
Secretarul cu probleme de propa
gandă, tov. Anton Gurgu, și încă 
vreo cîțiva activiști, aveau, printre 
altele, și sarcina de a sprijini a- 
ceastă inițiativă. Țiganov însă 
a găsit de cuviință că e mai bine 
să-i ceară lui Gurgu să-i întoc
mească o situație în legătură cu

au început să-zbîr-

încăpățînare, de la

mai puțin, decît o, jumătate de zi. 
Dar culmea ironiei, aceeași situa
ție Ourgu o trimisese și la regiu-

desfășurarea concursului „Iu-
biți cartea". Această situa-
ție i-a luat celui ce a în-
tocmit-o, nici mat mult nici

ne, iar pentru Țiganov o întoc
mea pentru a patra oară.

Gurgu a încercat să obiecteze. 
Țiganov l-a privit însă pieziș și 
l-a întrebat scurt: „Bă, ma înveți 
tu cum trebuie să muncească un 

. activist ? Știu eu ce înseamnă 
muncă concretă. Uite, vezi ? Asta 
e muncă concretă! Pînă una 
alta, iscălește aici. Cine te-a în
vățat să dai situații neiscălite ?“

...Cinci zile in șif ședințele 
s-au ținut lanț. Nu erau șe
dințe planificate șl aprobate de 
biroul raional U.T.M. Calafat, ci 
dintre acelea impuse de Țiganov. 
A trebuit să intervină comitetul 
raional de partid pentru a-i scoa- 

starea de ședințomanie, 
diziluzia lui Țiganov care 

să le spună cîte

te din 
spre 
mai avea încă 
ce va. timp de... vreo trei zile.

Prinzînd de veste, că Petre Or- 
noiu, responsabilul sectorului de 
evidență al comitetului raional 
U.T.M. s-a întors de pe teren, el 
a năvălit în biroul lui și i-a co
mandat o nouă situație — pe 
lună, pe săptămîni, pe organizații 
de bază și de grupe U.T.M., pri
vind primirea de noi membri.

— Dar tovarășe Țiganov, re
giunea nu cere așa ceva 1 E foarte 
greu de întocmit și cere prea 
mult timp.
— Greu ? Tu, măi tovarășe, 

faci ce zic eu și nimic altceva I
— Asta îmi 

tregi...
— Să-ți răpească...
— Dar atn carnete de membru 

care trebuie completate. Intirziem 
înminarea lor... Și drept răspuns, 
Țiganov îi spuse un lucru pe 
care noi — din decentă - nu-1 
putem reproduce in ziar. Intîm- 
piarea face ca tot atunci să-i iasă 
fn cale, și șeful secției școli me
dii șl pionieri — Elena Galan.

— Măi. fată 1 Auzi ? strigă în
viorat Țiganov. Să-mi întocmești 
o situație cu......situa(ia“ stringerii
spicelor, auzi ?

— Vă întocmesc, dar, știti că 
am fost cîteva zile bolnavă ; vă 
dau numai ceea ce cunosc...

— Vezi că te trimit ramburs la 
regiune... cît ai zice pește. Și 
așa se face că dintr-o lună, 25 de 
zile el stă pe capul activiștilor 
pentru a le cere situații, liste, ra
poarte, notife ; lucru de care de 
altfel e pe cale de a fi „aplicat" 
și de membrii biroului, în frunte 
cu primul secretar.

Toate acestea m-au convins încă 
odată că birocratismul este o 
boală contagioasă care se răs- 
pîndește șl crește cu o putere di
rect proporțională cu indulgenta, 
în cazul de fată — a tovarășilor 
din cadrul comitetului regional 
U.T.M. Craiova și care ar putea 
dispărea tot 
cu exigența 
amintiți.

răpește zile în-

școli me-

direct proporțional 
tovarășilor mai sus

I. TEOHARIDE

iata o vedere a unul 
cartier de la marginea Devei, 
în ultimi ani s-au construit 
aci aproape 
muncitorilor 
citori care 
de Ia stat.

50 de case ale 
și țăranilor mun- 
au primit credite

Anunț
In cadrul Centrului Școlar 

agricol Lipova — Regiunea 
Timișoara — pentru anul șco
lar 1957-1958 se fac înscrieri 
pentru anul I, pentru următoa
rele tipuri de școli:

I. ȘCOALA TEHNICA 
DE HIDROAMELIORAȚII

Are o durată de studii de______________________ 2 
ani și acordă titlul de Teh
nician Hidroameliorator.

La această școală se pot în
scrie absolvenți ai școlii de 
10 ani cu diploma de maturi
tate, în vîrstă de 17-25 ani.

înscrierile se fac pînă la 
data de 16 septembrie.

Examenul de admitere 
ține între 16—22 septembrie 
a.c. la următoarele materii :

5i1. Matematică — scris 
oral.

2. Fizică — oral.
Cursurile pentru anul I

cep la data de 23 septembrie 
a. c.

Se

în

H ȘCOALA PROFESIONALA 
DE HORTICULTURA

Ș»
III. ȘCOALA PROFESIO
NALA DE AGRICULTURA
Durata de studii este de 3 

ani, absolvenții primind califi
cativul de muncitor calificat 
cu dreptul de a urma școala 
de maiștri.

La această școală se îhscriu 
absolvenții școlii de 7 ani în 
vîrstă de 14—17 ani.

înscrierile se fac la sediul 
școlii pină la data de 22 sep
tembrie 1957.

Pentru școala profesională 
horticolă și agricolă nu se dă 
examen de admitere.

Cursurile anului I încep la 
23 septembrie a.c.

Orice altă informație se poa
te obține de la secretariatul 
școlii din Lipova — str. Lt. 
Bugariu nr. 5 — tel. 63,

Informa
In cadrul „Vacantelor păcii4* 

marți a sosit în Capitală la invi
tația Comitetului national pen
tru apărarea păcii din R.P. Ro- 
mînă Galina Krivopalova, șefa 
sectorului de presă al Comitetu
lui sovietic pentru apărarea păcii.

★
între 26 și 31 august s-a des

fășurat la Copenhaga congresul 
societății europene de hematolo
gie. La Congres a participat și o 
delegație de specialiști din R. P. 
Romînă.

0 categoria do tineri muncitori 
și cîteva din problemele ei

(Urmare din pag. l-a)

roabă pe bolovani. Ar mai tre-O
hui adăugat că de obicei cursa 
ajunge tîrziu la destinație.

Tovarășii din Direcția regională 
C.F.R. nu s-au ocupat cu seriozi
tate de crearea unor condiții mai 
bune de transport muncitorilor 
care locuiesc în mediul rural. Ei 
n-au controlat repararea vagoane
lor, întreținerea lor în bune con- 
dițiuni. S-au mulțumit să dea în 
circulație cursa — și atît.

Se pot lua măsuri care să îmbu
nătățească condițiile de trans
port, și care totodată să înles
nească intensificarea muncii de 
educație în rîndurile tinerilor 
„cursari". Așa de pildă, vagoanele 
după ce vor fi bineînțeles reparate 
și vopsite, pot fi radioficate. în 
acest fel călătorii ar avea posibi
litatea să cunoască mai bine viața 
politică internă și internațională, 
probleme de cultură, tehnică, sport 
etc. în al doilea rînd trebuie asi
gurată mărirea vitezei acestor tre- 
uuri-cursă. Trebuie să ne gîndira 
că tinerii „cursari" au și ei familii, 
soții, copii. Ar fi bine, ca la tre
nurile de pasageri, ca și la acce
lerate, care circulă pe traseele din 
preajma Capitalei să se atașeze 
vagoane speciale pentru „cursari".

în U.R.S.S. de pildă, în a- 
propierea marilor orașe circulă 
garnituri rapide pentru muncitori. 
E timpul ca tovarășii din Direc
ția industrială a Departamentului 
C.F.R. să 
exemplu.

Comitetul 
Roșie" care

studieze și ei acest

U.T.M. de la „Grivița 
are sarcina să se o- 

cupe de viața, munca și educația 
tinerilor, a dovedit dezinteres fată 
de tinerii „cursari**. După părerea 
unor membri din comitet, aceștia 
sînt „oameni cu care nu te poți 
înțelege". Fără îndoială 
asemenea fel de a privi 
rile este cît se poate de greșit. 
Sînt printre „cursari“ și cîțiva oa
meni mai înapoiați. Majoritatea 
însă muncesc conștiincios. Și-apoi, 
preocuparea organizației U.T.M. 
față de problemele lor nu in
fluențează și ea asupra atitudinii 
acestor tineri ? Membrii comite-

că un 
lucru-

In ultima zi a lucrărilor prof, 
dr. S. Iagnov membru corespon
dent al Academiei R. P. Romine 
a prezentat o comunicare asupra 
cercetărilor sale cu privire la 
trombopeniile imunologice. Expu
nerea savantului romîn a fost pri
mită cu mult interes.

Prof. dr. Iagnov și prof. dr. C. 
Nicolau au participat de aseme- 1 
nea la dezbaterile prilejuite de i 
expunerile unor cercetători stră- 1

ț I I
Miercuri a părăsit capitala de

legația Crucii Roșii a R. D. Ger
mane compusă din dr. Werner 
Ludwig, președintele Crucii Roșii 
a R. D. Germane, Hans Schwo- 
bel, secretar general și dr. Wolf
gang Weitbrecht, președintele co
mitetului raional de Cruce Roșie 
Berlin, care timp de două săptă
mîni au făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Crucii Roșii a 
R.P. Romîne.

, Agerpres).

tului U.T.M. nu trebuie să uite 
acest lucru.

în problema asigurării condi
țiilor de viață ale acestor tineri și 
conducerea Atelierelor „Grivița 
Roșie“ are un cuvânt de spus. A- 
ceastă mare Unitate ceferistă, care 
a realizat și realizează numeroase 
construcții sociale (tabără de copii, 
blocuri muncitorești, cantină.) nu 
va găsi oare, cu sprijinul Departa
mentului C.F.R., fonduri pentru 
construirea unui cămin? Aflîndu-se 
în cămin, tinerii vor avea o viață 
mai plăcută, vor fi mai apropiați 
de întreprindere și nu-și vor mai 
irosi zadarnic o parte din forțe.

Departamentul C.F.R. trebuie să 
se ocupe negreșit de rezolvarea 
problemei „cursarilor“ care nu se 
ridică numai în București. Așa, de 
exemplu, pentru cei care lo
cuiesc în apropierea Piteștiului 
s-ar putea orgattiZa transferuri 
la unitățile C.F.R.-ului din acest 
oraș. în alte ocazii, acolo unde 
distanțele de la unitățile C.F.R. la 
satele apropiate sînt mici, să se 
organizeze transportul muncitori
lor ceferiști cu camioanele.

Soluțiile cele mai juste trebuie 
să fie date de organele compe
tente, fără tărăgănare.

Să sperăm că se vor face în cu- 
rînd, în această privință, lucruri 
bune.

După un adevărat pelerinaj pe 
la majoritatea hotelurilor din 
Capitală, avînd ca preludiu un 
important număr de telefoane, 
am „descoperit4* locul de cazare 
al echipei „Știința“-Timișoara: 
Hotel 6 Martie. Se pare însă că 
nu ne-a fost dat să întilnim ju
cătorii timișoreni cu una cu 
două. La hotel, spre dezamăgi
rea noastră, am anat că adver
sarii de astăzi ai Casei Centra
le a Armatei sint plecați în oraș. 
După o altă cursă de urmărire, 
în care am folosit ca sursă de 
informații nelipsiții comentatori 
sportivi din fața Pronosportului, 
am reușit în sfirșit să ie dăm 
de urmă la restaurantul Finanțe- 
Bănci, unde cu o lăudabilă punc
tualitate studenții timișoreni 
„prezentaseră** la 13,30 fix 
masă. Singur, efervescentul Ta- 
nase nu se îndura parcă să pă
răsească grupul 
care îl asaltau cu 
fața restaurantului. Vechea noa
stră cunoștință, fostul internațio
nal Woroncovschi s-a declarat 
imediat de acord, cu amabîlita- 
tea-i caracteristică, să ne împăr
tășească părerile asupra întilni- 
rii de azi.

— Cum e șl normal, meciul de 
azi se anunță a fi destul de 
greu pentru noi. Meci greu nu 
numai sub aspectul valorii echi
pei militare, ci și sub cel al ho- 
tărîrii acestora de a pulveriza o 
tradiție care a înscris în palma
resul echipei noastre patru vic
torii consecutive în dauna echi
pei C.C.A. Așa stînd lucrurile, 
vă dați seama că jocul prezintă 
o miză mare pentru care adver
sarii noștri vor forța cîștigul. in 
ceea ce ne { 
optimism întîlnirea și -----
reedităm victoriile precedente. 
Echipa noastră n-a atins ferma 
obișnuită, totuși, luînd în consi
derație moralul nostru excelent, 
precum și dorința de a arăta 
spectatorilor bucureșteni tot ce 
știm, avem speranța că nu voin

se 
la

de suporteri 
întrebările în

dezamăgi. Cît privește formația 
echipei ea este cea obișnuită cu 
un singur semn de întrebare: 
Lvreter sau Mazăre ? Primul nu 
se găsește în forma cea mai 
bună, ceea ce pune problema in
troducerii în echipă 
lui Mazăre, 
speranțe în 
Ciosescu.

Căpitanul echipei 
nu — ne-a întâmpinat cu zimbe- 
tul pe buze.

— Meciul cu Armata ? ne-a 
luat-o el înainte. E cel mai greu 
meci ai nosiru pînă în prezent, 
în actualul campionat. Echipa 
noastră nu este încă pe linia ei 
de plutire cu toate că de la 
la meci, ea a manifestat o 
ascendentă. Cei mal bun 
din acest sezon consider că 
făcut cu Dinamo-București 
am dominat aproape 70 de minu
te. Contraatacurile dinamoviști- 
ior cu toate că au fost mai rare, 
au fost viguroase și au vădit 
maturitate. O fericită lovitură li
beră a adus egalarea dinamoviș- 
tilor șl ne-a privat de un punct 
ce ni se cuvenea. Spre deosebi
re însă de meciul cu 
cel cu fotbaliștii din 
reș — în ciuda celor 
care le-am marcat — 
stră n-a prea mefs. 
un avantaj de 4 goluri ne-a fă
cut să slăbim aliura mai ales că 
ne așteptau 2 meciuri grele, cu

La concursul international de călărie

îmi 
forma

a jucâtoru- 
pun multe 
bună a iui

Cojerea-

meci 
linie 
meci 
l-am 
cind

Dinamo, în 
Tirgu Mu- 
5 goluri pe 
echipa noa- 
E drept ca

Noile succese ale

C.C.A. și Flamura Roșie-Arad. ' 
Totuși echipa a dovedit delicicn* 
țe. In meciul cu echipa militari, 
cred că rezultatul întîlnirii va fi 
decis de felul în care apărarea 
noastră va ști să stăvilească a 
tacurile echipei C.C.A. Avînd în 
vedere faptul că în prezent punc
tul forte al echipei il constituie 
apărarea, avem speranțe. Meci'J- ” ,r 
rile cu echipa Casei Centrale * 
Armatei le-am disputat întot- 
deauna cu mult nerv. Ne vom 
strădui ca și de data asta să o- 
punem principala noastră armă 
— însuflețirea și puterea de lup
tă — tehnicii echipei militare. 
Deși echipa noastră se bazează 
pe elan, noi însă ne aclimatizăm 
destul de bine cu echipele Mtari“ 
și tehnice. De aceea atit eu cit 
și colegii mei 
cu încredere 
depune toate 
obținerea unui 
bun. De altfel

Am 
să-și 
insă 
urări.

La 
ținut

lăsat 
contlnuie 
să le facem

de echipă privim 
întîlnirea și vom 
strădaniile pentru 
rezultat 
vă veți 

jucătorii
masa

cit mat 
convinge.

Științei 
neuitind 

cuvenitele

plecare însă Cojereanu a 
să ne strige din urmă: 
Veniți ia noi după mecL.« 

chiar dacă pierdem...
Am notat amabila și semnifi

cativa invitație obligîndu-ne s-o 
respectăm... chiar dacă Știința 
pierde.

E. PITULESCU

căfâretilor romîni
neral a revenit sportivului bulgar 
Genko Raikov pe calul Euphoria -i; 
cu 37,32 puncte urmat de Virgil 
Bărbuceanu (R.P.R.) - 41,17 - 
puncte și Valeriu Kuibîșev
(U.R,S.S.) — 45,98 puncte. Re
prezentanții tării noastre au ocu
pat locul intii in clasamentul pe 
echipe cu 197,25 puncte. Locul doi 
a revenit echipei R. P. Bulgaria 
242,58 puncte.

Astăzi, în cursul dimineții sț 
desfășoară proba de dresaj spe
cială și proba de obstacole nenu
merotată. După amiază, începind 
de la ora 16,30 are loc proba de 
ștafetă 1,30 m. și în nocturnă pro
be naționale

Călăreții romîni continuă să ob-
1 con» 

_____ . „„. călărie. 
Miercuri s-au desfășurat probele 
de dresaj și obstacole care au fost 
urmărite cu un viu Interes de 
spectatori. In proba de obstacole, 
categoria mijlocie, primele trei 
locuri au fost ocupate de repre
zentanții țării nostre. Victoria a 
revenit lui Felix Țopescu pe ca
lul Covrig cu timpul de l’21”0 ș< 
nici o penalizare.

Proba de dresaj specială a luat 
sfîrșit cu victoria lui Nicolae Mi- 
halcea pe calul Mihnea.

Miercuri a luat sfîrșit și proba 
complectă de călărie odată cu des- 
fășurarea concursului de obsta
cole. Victoria în clasamentul ge-

privește privim cu' tină noi succese în cadrul 
uluirea și vrem să cursului international de că

celor două mîini
(Urmare din pag, l-a)

mai repede printre băieți »(vrea 
printre fete.

— Di, mă 1 — strigă el și poc
nește din biciușcă 
cailor

— De ce muncești 
Vasile ?

— Păi, îmi place 
fac ? Să stau cu mîinile-n sin și 
ăilalți sa muncească^ Și pe ur
mă mai am și eu niște planuri...

II iscodesc.
— Vreau, spune el, să-mi iau 

luna viitoare niște cizme „bir- 
ghel" și să pun bani de o parte 
pentru casă. Vreau să-mi fac 
casă. Cînd m-oi însura să mă duc 
la părinții fetii cu căruța și să le 
spun: „Dați-mi fata I La voi a 
stat destul. De acuma încolo o 
să aibă o casă a ei". O iau în 
căruță, și-o duc în zbor prin sat 
pînă în fața casei. Mă dau jos, 
o iau în brațe și-o duc în casă, 
„Uite porumbițo cuibușoru*4 nos
tru. Nou-nouț I Nici Făt-Frumos 
nu te-ar duce într-o casă mai fru
moasă. Iți place ? Ei, tot ce vezi 
aici îi făcut cu astea două mîini".

Astea două mîini... El, Vasile 
Odin se minunează acum de pute-

pe deasupra

tu atîta măi

mie! Ce să

IN CALEA
TRĂZNETULUI

Cititorii romanului lui Peter 
Abrahams au-fost fără îndoială 
frapați de asemănarea cu nemuri
toarea. „Rome© și. Juliețța". Aceea
și tragedie a îndrăgostiților căzuți 
victimă urii dintre familiile lor. 
Daca însă dușmănia nobililor din 
Verona ni se pare oarecum o piesă 
prăfuită din muzeul moralei feu
dale, prejudecățile de rasă, asupri
rea negrilor din Africa de Sud — 
cadrul acțiunii romanului lui A- 
brahams, ne afectează profund ca 
cea mai mare rușine a secolului 
nostru, o imensă pată pe obrazul 
lumii capițaliste. Interesant de ob
servat că autorul, în dorința de a 
arăta cît de absurd este rasismul, 
nu opune în romanul său „în calea 
trăsnetului" pe albi negrilor și 
declanșează conflictul între albi și 
mulatri care sînt pe jumătate albi, 
în același timp el are grijă să pre
zinte un încîlcit nod de relații 
între personaje (Lanny Swartz este

să atragă atenția cinematografiei 
sovietice, purtătoare a unor înalte 
idei progresiste și este semnificativ 
că acest film — adevărat manifest 
de luptă împotriva împilării na
ționaliste a fost realizat în Arme
nia Sovietică, o fostă colonie a re
gimului . țarist ridicată azi la ran
gul de țară civilizată cu o bogată

CRONICA

FILMULUI

viață cultural-artistică, cu o valo- 
___ _ roasă cinematografie proprie. în 
de fapt fiul upei. mulatre cu un acest fel rolul demascator și mo- 
stăpân' alb* și deci, în ultimă in- bilizator al filmului „în calea 
stanță^ fratele dușmanului său — trăsnetului" este mult accentuat, 
Gert Villier, mulatrul Sam 'rin eficiența lui sporește. Se poate 
Plessis-a foșt iubitul unei albe 
etc.) pentru a demonstra tocmai 
cît de amestecate sînt jrâsele* șstăzi, 
cît de stupida este teoria purității 
rasiale. în acest feL „în calea trăs
netului" este un strigăt de alarmă 
al unei conștiințe în fa,ța flagelului 
discriminării ce tinde să coboare 
omenirea în negura înapoierii și 
abuzului, un cald îndemn la frăție 
și cooperare între popoare în lupta 
pentru o viață mai bțjnă.

Era firesc în . aceste ■ condițiunî 
ca romanul , scriitorului sudrafricap

latru Lanny Swartz și-a terminat 
studiile. Pătrunzând în camera stu
dentului, aparatul lasă în prag 
zgomotul și forfota pentru a se în
conjura de liniște și seninătate iar 
mai apoi de cîntecele vesele și 
optimiste ale lui Lanny și priete
nilor săi. Iată sugerată opoziția 
între viața populației localnice și 
spoiala de civilizație adusă de co
lonialiști, bazată pe exploatare și 
monstruoasa segregație rasială. O 
altă antiteză puternică e marcată 
între satul mulatrilor mizer, pră
fuit și secetos dar plin de viață 
și casa stăpânilor albi, Villier-ii, 
solitara, întunecată, filmată într-un 
cadru misterios, ca un adevărat 
cuib al asupririi de unde se răs
pândește teroarea.

„în calea trăznetului" este o tra
gedie ale cărei rădăcini filmul le 
explică însă foarte clar; ele nu 
sînt învăluite în negură mistică. 
Soarta tragică a eroilor este deter
minată de condițiile vitrege de 
trai ale oamenilor muncii din ță
rile capitaliste, de ura de rasă fo
losită ca mijloc clasic de diver
siune de către exploatatori. Filmul 
scoate în evidență primejdia pe 
care o reprezintă ura de rasă nu 
numai prin efectele ei imediate ci 
prin capacitatea ei de a-și molipsi 
chiar victimele. Cît de dureros tre
buie să apese întunericul în care 
se zbate populația de culoare din 
Africa de Sud dacă există prejude
căți și resentimente pînă și între 
negri și mulatri; jalnic apare ast-

rea a două mîini. Da, dar mîiniie 
lui Vasile Odin n-ar fi avut a- 
ceeași putere dacă nu s-ar fi a- 
plecat asupra aceleiași munci, lao
laltă cu alte sute de mîini. Sin
gure, ce-ar fi putut să facă ? Să 
se bătucească muncind fără spor. 
El, Vasile Odin știe bine în ce 
stă puterea celor două mîini ale 
sale. De aceea nu vrea să se 
despartă de gospodărie. In afara 
ei, nu s-ar mai simți 
puternic. Nu și-ar mai 
nui să vină cu căruța 
fetii s-o ia și s-o ducă 
tr-o casă a lui... așa 
chiar Făt-Frumos n-ar 
face.

Puterea celor două __
lui Vasile Odin stă in aceea că 
ele s-au alăturat altor sute de 
mîini care au împlinit împreună 
o putere nemăsurat de mare, o 
putere în stare să urnească bo
lovanul sărăciei așezat în calea 
oamenilor de atîta vreme. Pute
rea mîinilor acestea a zidit ze
cile de case noi ale colectiviștilor, 
a adus belșug și mulțumire în 
casele tuturor, a sporit cu mi
lioane de lei venitul comun, in
stalează lumină electrică în saț, 
a clădit magazii și grajduri, sai
vane și silozuri, a sapat eleșteul 
din care se scot acum vagoane 
de pește, i-a adus gospodăriei un 
camion și multe, nemăsurat de 
multe altele.

Așa că nu-i un miracol marea 
diferență de putere dintre mîiniie 
lui Vasile Odin individualul Și 
mîiniie lui Vasile Odin colecti
vistul.

Jocurile mondiale universitare

de călărie.
(Agerpres)

tot atît de 
putea plă- 
la părinții 

în zbor în- 
cum nici 

putea-o

tnîini ale

Echipa de atletism a 
a plecat de la
PARIS 4 (Agerpres). — Pe 

numeroase terenuri și săli de 
sport din Capitala Franței con
tinuă întrecerile Jocurilor mon
diale universitare.

In competiția de scrimă spor
tivii maghiari domină cu autori
tate. După ce au cucerit titlurile 
de campioni în probele de floretă 
pe echipe (bărbaji și ' 
prezentanjii sportului 
din R.P. Ungară au 
nouă victorie în proba 
de floretă electrică 
Titlul de campion a 
Ferenc Szikovski care în finală 
a învins pe italianul Gian Guido 
Milanesi cu 5—4, 5—0.

Marji au început meciurile din 
seriile semifinale ale turneului 
masculin de baschet. Echipa R.P. 
Polone a învins Italia cu 81—57 
(38—24), R.P. Chineză a dispus 
de Brazilia cu 73—68 (34—31), 
R. Cehoslovacă a întrecut Franța 
cu 51—39, iar R.P. Bulgaria a 
învins R.P. Ungară cu 79—67 
(40—35).

Astăzi încep întrecerile de 
atletism și natație care sînt aș
teptate cu un viu interes datorită 
valorii deosebite a participan(i-. 
lor. La atletism s.au înscris 
sportivi din peste 25 de tari.

Fphiivi Hp a.flptism a tării noa-

femei) re- 
universitar 
obținut o 

individuală 
(bărbați), 

revenit lui

Atena
R. P. R. 
la Paris

stre a 
spre 
parte Iolanda Balaș (înălțime), . 
Maria Diți (suliță), Florica Oțel 
,(800 m.), Sudrigeanu .,(400 m.), ! 
Mifceâ Pop 
(200 m.),
(disc), Gh. 
T. Ardeleanu

Concurs 
de tir la Varțovia

Intre 6 și 15 septembrie la 
Varșovia se va desfășura un mare 
concurs internațional de tir. Pină 
acum și-au anunțat participarea 
122 trăgători din 13 țări: U.R.S S., 
Anglia, Austria, R. P. Bulgar.a, 
Brazilia, R. Cehoslovacă, R. P.' 
Romînă, R. P. Ungară, Franța, 
R.P.F. Iugoslavia, R. D. Germană, 
Suedia și R. P. Polonă.

La această competiție țara noas
tră va fi reprezentată de losif Sîr- 
bu, Gh. Lichiardopol, St. Petres
cu, ludith Moscu, Lia Sîrbu, Ma
ria Juverdeanu, Felicia Iovănescu 
și Tereza Quintus. Sportivii noș
tri vor participa la probele de 
armă liberă calibru redus (seniori 
și senioare), armă liberă calibru 
mare si ni.stol viteză.

de la Atena direct 
Din delegație fac

(.100 m.), Mâgdăș 
Paraschiva Lucaci

Popescu (suliță),' 
(110 m. garduri).

internațional

observa de la început că realiza
torii (Scenariul: S. Roșal și L. 
Makeev, regia Kevorkov și E. Ka- 
ramian) s-au ferit să dea creației 
lor un caracter prozaic, „terre ă 
terre", ci, dimpotrivă, i-au impri
mat un stil particular, au creio
nat-o ca pe o tragedie modernă. 
Filmul începe într-un ritm ameți
tor, în sunetele haotice ale unui 
jazz besmetic sugerînd viața pul
sând alert într-un oraș occidental, fel preotul satului care, deși do- 
E vorba de Cape-Town, capitala rește lumina învățăturii pentru 
Africei.. de sud unde tînărul mu- copiii mulatrilor, este împotriva

înfrățirii cu negrii. Tocmai de 
aceea obiectivul aparatului îl sur
prinde la sfîrșit pe preot rămas 
singur, părăsit de oamenii din sat 
cărora nu mai poate să le fie pă
stor sufletesc deoarece aceștia în
țeleg necesitatea acțiunii, a luptei 
pentru o viață mai bună, renun- 
țînd la pasivitate și stoicism re
ligios.

Regizorii și scenariștii au schim
bat și complicat într-un fel finalul 
filmului în raport cu romanul. In 
ultimele secvențe ale peliculei 
soarta lui Lanny Swartz nu este 
hotărîtă, el rămînînd să lupte cu 
linșorii albi în timp ce o mul
țime de oameni din sat se în
dreaptă spre locul bătăliei. Aici 
este cheia concluziei optimiste pe 
care ei au imprimat-o filmului. In
diferent dacă Lanny va scăpa sau 
nu cu viață, rezultatul cel mai de 
seamă al tragediei care s-a petrecut 
în micul craal (sat din Africa de 
Sud) este trezirea conștiinței 
masei de oameni de culoare ex-

ploatați și asupriți. Pentru a scoa' 
în evidență acest prețios mesa 
colectivul de cineaști, s-a conce 
trat asupra fondului de idei 
filmului și intenționat n-a dep 
mari eforturi pentru realizarea c 
lorii locale, pentru anihilarea ai 
prentei adusă de chipurile acto 
lor armeni, pentru a face cit m 
greu de observat artificialitat 
unor decoruri. Puterea filmului s 
în ideile sale generoase, în joc 
actorilor de cele mai multe o 
foarte bine aleși; cît de elocve 
contrastează frumusețea fizică 
mulatrului Lanny interpretat < 
V. Medvedev cu sluțenia lui Ge 
interpretat de G. Djanibekian. De 
sebit de reușiți ni se par o sean 
de actori ca G. Neresian în roh 
lui Sam și Z. Zanoni în roh 
mamei, care creiază adevărai 
măști ale 
menilor 
drepturi.

și Z. Zanoni 
care creiază 

: durerii și suferinței o 
batjocoriți, lipsiți d

B. DUMITRESCU



£) Idăâ 3 UU3
0 delegație parlamentară romînă 

a sosit la Berlin
Sosirea delegației guvernamentale 

a R. P. Mongole în frunte eu J. Țedenbal

37 de țâri participa
la adunarea generală a Federației Mondiale 

a Asociațiilor pentru Națiunile Unite

BERLIN 4 (Agerpres). — Co
respondență speciala. O delega
ție a Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romine condusă de Dumi
tru Coliu, deputat în Marea A- 
dunăre Națională și membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. a sosit la 4 septembrie 
pe aeroportul central al socie
tății germane Lufthansa, din 
Schonenfeld-Berlin.

BERLIN 4 (Agerpres). — Co
respondență specială: Membrii de
legației parlamentare romîne care 
vizitează R.D. Germană au depus 
în cursul zilei de 4 septembrie

coroane de flori Ia Monumentul 
memorial al socialiștilor din Ci
mitirul Friedrichsfelde și la Monu
mentul eroilor sovietici din parcul 
Treptow din Berlin care și-au dat 
viața pentru a elibera Germania 
de sub jugul hitlerist.

In cursul după amiezii membrii 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
în frunte cu Dumitru Coliu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R. au 
fost primiți într-o vizită oficială 
în clădirea Camerei Populare de 
către Johannes Dieckmann pre
ședintele Prezidiului Camerei 
Populare.

(Urmart din pag. l-a)

’ GENEVA 4 (Agerpres). Co
respondență specială. — La 
2 septembrie, în Palatul Națiu
nilor de la Geneva s-a deschis 
cea de-a 12-a adunare generală 
a Federației Mondiale a Asocia
țiilor pentru Națiunile Unite la 
care participă reprezentanți ai 
Asociațiilor pen'ru O.N.U. din 37 
de țâri, reprezen.anți ai organi
zațiilor specializate ale O.N.U. 
și reprezentanți ai unor organi
zații internaționale neguverna
mentale.

Președintele Federației, precum 
și reprezenlanții O.N.U., ai 
U.N.E.S.C.O. și ai organizațiilor 
specializate ale O.N.U. care au 
fost reprezentate in seminarul 
Internațional pentru problemele 
educației adulților care a avut loc 
vara aceasta în R.P. Romînă, la 
Sinaia, au subliniat succesul se
minarului.

In prima ședință de lucru din 
după-amiaza zilei de 2 septem
brie a fost adoptată ordinea de 
zi a adunării generale, care cu
prinde ca temă principală pro
blema „Cum să intărim organi
zația Națiunilor Unite".

in continuarea lucrărilor, tre- 
cîndu-se la vot asupra propune
rii Asociației pentru O.N.U. din 
Argentina de a se introduce pe 
ordinea de zi discutarea așa-nu- 
mitei „probleme ungare", aceas
tă propunere a fost respinsă, 
ncobținînd decît un singur vot — 
cel al delegatului Republicii Do
minicane.

- >
In ședința din 3 septembrie s-a 

trecut la discutarea temei „Cum 
să întărim Organizația Națiuni
lor Unite".

Acad. S. Stoilov a prezentat 
raportul cu privire la problema 
dezarmării și a interzicerii ar
melor nucleare.

Asociația pentru Națiunile 
Unite din Republica Populară Ro
mînă — a declarat acad. S. 
Stoilov — a propus introducerea

acestei probleme pe ordinea de zi 
pentru că o considerăm ca un 
mijloc principal de întărire a 
Organizației Națiunilor Unite. 
Discutarea acestei probleme ar 
trebui să prevadă adoptarea unor 
măsuri concrete în scopul elibe
rării popoarelor de spectrul unui 
război nuclear, care ar avea con
secințe incalculabile pentru în
treaga omenire. Cel mai sigur 
mijloc de a atinge acest scop H 
constituie dezarmarea.

In curând va fi semnai în Siria 
un acord privitor la colaborarea economică 

și tehnică sovieto-siriană
MOSCOVA 4 (Agerpres). - 

TASS transmite: Intre 28 august 
și 3 septembrie s-a aflat la Mos
cova delegația siriană în frunte 
cu Hasan Djabbara, președintele 
Consiliului pentru dezvoltarea 
economică a Siriei.

Adunarea Generală O.N.U. 
trebuie să scoată de pe ordinea de zi 

așa-zisa „problemă ungară44
* Ședință a Consiliului național al păcii * Reuniune 

de protest a reprezentanților artelor din R. P. U.
BUDAPESTA. La 3 septem

brie a avut Ioc o ȘEDINȚA 
A CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL PĂCII DIN UNGARIA, 
în cadrul căreia a fost adoptat 
textul unei declarații în care se 
arată că ~ 
cauza păcii prin scoaterea de pe 
ordinea de zi a Adunării Gene
rale a discutării raportului co-

O.N.U. poate servi

Relații sporite economice 
și comerciale

ISTANBUL 4 (Agerpres). - 
Delegația comercială sovietică 
care a sosit la Tîrgul internațio
nal de la Izmir, în frunte cu M. 
V. Nesterov, președintele Prezidiu
lui Camerei Unionale de Comerț, 
a organizat la 2 septembrie la Is
tanbul o conferință de presă, la 
care au luat parte reprezentanți 
ai presei turcești și străine.

Impărtășindu-și impresiile din 
vizita în Turcia și în urma întîl- 
nirilor cu reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, M. V. Nesterov 
a declarat între altele :

Cercurile Industriale șl bancare 
din Turcia au manifestat un in
teres deosebit față de construirea 
de către Uniunea Sovietică de în
treprinderi Industriale complecte. 
După cum se știe, tn trecut în

sovieto-turce
Turcia au fost construite cu aju
torul U.R.S.S. fabrici textile la 
Kaiseri și Nazilly, care funcțio
nează cu succes. RECENT ASO
CIAȚIA UNIONALA „TEHNO- 
EXPORT"A SEMNAT UN CON
TRACT CU BANCA COMER
CIALĂ A TURCIEI PENTRU 
PROIECTAREA, LIVRAREA Șl 
MONTAREA UNEI FABRICI DE 
STICLtĂ CU O CAPACITATE DE 
7,5 MILIOANE DE METRI PA- 
TRAȚI DE STICLșA PE AN. IN 
AFARA DE ACEASTA, S-A REA
LIZAT UN ACORD PRINCIPIAL 
Șl S-A SEMNAT UN PROTO
COL CU PRIVIRE LA CON
STRUIREA UNEI UZINE DE 
SOD|A CU O CAPACITATE DE 
7.000 TONE DE SODA PE AN.

misiei celor cinci asupra așa-zlsel 
„probleme ungare".

Consiliul național al păcii din 
Ungaria a adresat scrisori în 
această privință Consiliului Mon
dial ai Păcii, consiliilor pentru 
apărarea păcii din diferite țări, 
precum și unor personalități de 
frunte din mișcarea mondială 
pentru pace.

*
BUDAPESTA. La 3 septembrie, 

reprezentanți de frunte ai artelor 
din R.P. Ungară au organizat o 
reuniune de protest în legătură

cu raportul Comisiei „celor cinci" 
cu privire la nșa-zisa „problemă 
ungară**. Participanții la reuniune 
au adoptat o declarație în care 
subliniază că R.P. Ungară asigură 
artiștilor o libertate de creație de 
care nu se poate bucura nici un 
artist din țările capitaliste. Arti
știi unguri doresc să-și continue 
iu pace activitatea lor creatoare 
și protestează împotriva trecerii 
pe ordinea de zi a Adunării Ge- 
neralo a O.N.U. a așa-zisei „pro
bleme ungare**, ceea ce constituie 
un amestec în treburile interne 
ale Ungariei.

Lodge continuă uneltirile
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: Reprezentantul 
permanent al S.U.A. la O.N.U., 
Lodge, a avut la 3 septembrie 
două întrevederi neoficiale cu re
prezentanții unor (ări. Scopul a- 
cestor întrevederi este de a asi
gura sprijinirea campaniei calom
nioase împotriva U.R.S.S. și Re
publicii Populare Ungare în legă
tură cu apropiata discutare la se
siunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. a așa-zisei „proble
me ungare". Dimineața, Lodge a 
avut o consfătuire cu reprezen
tanții țărilor Americii Latine, 
după-amiază cu reprezentanții 
unor țări din Europa și Asia.

Lodge le-a făcut cunoscut „do
cumentul de lucru" al delegației 
S.U.A., care constituie de fapt 
proiectul de rezoluție american 
pe marginea raportului „Comite
tului celor cinci". El a explicat 
că scopul principal pe care îl ur
măresc S.U.A. organizînd zarva 
în jurul „problemei ungare" este 
de a „exercita presiuni maxime 
asupra Uniunii Sovietice". Proiec
tul de rezoluție american, care a- 
bundă în calomnii murdare la a- 
dresa Ungariei și U.R.S.S., în
deamnă Adunarea Generală „să 
aprobe raportul comitetului spe
cial" și cere comitetului să-și con
tinue activitatea și să prezinte 
rapoarte Adunării Generale.

Delegajia siriană a dus trata
tive cu Comitetul de stat pentru 
relafii economice externe de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. In cursul acestor tra
tative părțile au discutat cu par
ticiparea experților lor diîcrite 
probleme legate de colaborarea 
dintre cele două țări, in confor
mitate cu comunicatul sovieto- 
sirian din 6 august

Părtile au căzut de acord ca 
toate problemele să fie reglemen
tate definitiv in Siria și să se 
semneze acolo acordul corespun
zător cu privire la colaborarea 
economică și tehnică. In acest 
scop peste cîteva zile va pleca 
in Siria o delegație economică 
sovietică alcătuită din experți in 
ramurile economiei naționale 
men(ionate în cursul tratativelor.

întărirea colaborării 
economice între 

Egipt și Siria
DAMASC 4 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor presei, la 3 sep
tembrie a fost semnat la Damasc 
un acord cu privire la întărirea 
colaborării economice între Egipt 
și Siria.

Acordul prevede că cele două 
părți vor duce o politică unică în 
problemele de export și import, 
își vor coordona acțiunile în 
problemele creditelor. Acordul 
prevede de asemenea renunțarea 
la taxele vamale asupra mărfu
rilor celor două țări, crearea 
unor societăți comune pentru 
construirea de întreprinderi in
dustriale, a unor societăți comu
ne de transporturi, agricole și a- 
genții de comerț exterior.

la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In întîmpinarea solilor po
porului mongol la aeroport se 
aflau mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

La ora 10 avionul aterizează 
pe aeroport. Din avion coboară 
tovarășul Țedenbal și persoa
nele care-l însoțesc.

Tovarășul Țedenbal se îm
brățișează cu tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej Chivu Stoica.

Se intonează imnurile de stat 
ale R.P. Romîne și R.P. Mon
gole.

Tovarășul Țedenbal însoțit 
de tovarășul Chivu Stoica frec 
în revistă garda de onoare ali
niată pe pista aeroportului.

Tovarășului Țedenbal și per
soanelor ce-l însoțesc le sînt 
prezentați apoi membrii corpu
lui diplomatic acreditați la 
București, membrii guvernului 
și celelalte personalități oficiale 
venite în întîmpinare.

Tovarășul Chivu Stoica ro
stește cuvîntul de bun sosit.

Ia apoi cuvîntul tovarășul 
Ț edenbal.

Un grup de pionieri oferă 
apoi flori tovarășului Țedenbal 
și membrilor delegației guver
namentale a R.P. Mongole.

Cei prezenți primesc apoi 
defilarea gărzii de onoare.

Tovarășul Țedenbal și ceilalți 
membri ai delegației se apropie 
de mulțimea de cetățeni al 
Capitalei veniți la aeroport și 
răspund cu prietenie manifesta
ției călduroase de simpatie pe 
care le-o fac bucureștenii.

Oaspeții părăsesc apoi aero
portul.

într-o mașină deschisă iau 
loc tovarășii Țedenbal, Chivu 
Stoica și Gh. Gheorghiu-Dej. 
De-a lungul drumului, pe ma
rile artere ce duc spre aeroport, 
mii și mii de cetățeni ai Ca
pitalei i-au așteptat pe solii 
poporului mongol urîndu-le un 
frățesc bun sosit în Capitala 
patriei noastre.

(Agerpres).

Depuneri 
Monumentul 
Monumentul

la 
Si

Miercuri la 
Țedenbal și persoanele care-1 în
soțesc au depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei, 
închinat memoriei luptătorilor 
pentru libertatea și independența 
țării noastre.

La solemnitatea depunerii co
roanei au fost de față tovarășii: 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion Coz
ma, ministrul Agriculturii și Sil
viculturii, Mihail Dalea, ambasa
dorul R.P. Romîne în R. P. Mon
golă, general colonel lacob Teclu, 
adjunct al 
Armate. Th. 
ministrului 
generali șl 
noastre Armate, oameni ai muncii.

O companie de onoare a 
onorul.

Au fost intonate imnurile

amiază tovarășul

de coroane
Eroilor Patriei 
Eroului Sovietic

stat ale R. P. Romîne și R. P, 
Mongole.

ministrului Forțelor 
Rudenco, adjunct al 
Afacerilor Externe, 
ofițeri ai Forțelor

Vizita la Prezidiul

dat

de

★
Membrii delegației guvernamen

tale a R.P. Mongole în frunte cu 
tovarășul Țedenbal au depus apoi 
o coroană de flori la Monumentul 
Eroului Sovietic din Piața Vie" 
toriei.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii: Șt. Voitec, I. Cozma, 
M. Dalea, general colonel I. Teclu, 
Th. Rudenco. generali și ofițeri 
superiori, oameni ai muncii.

A asistat A. A. Epișev, antba« 
sadorul Uniunii Sovietice la Bucua 
rești, și membri ai Ambasadei.

După depunerea coroanelor Ia 
Monumentul Eroilor Patriei noa< 
stre și la Monumentul Eroului Soș 
vietic cei prezenți au păstrat urt 
moment de reculegere în memoria 
eroilor romîni și sovietici card 
și-au dat viața pentru libertatea șl 
independența poporului romîn.

Marii Adunări Naționala
de-Miercuri la amiază membrii _ 

legației guvernamentale a R. P. 
Mongole în frunte cu tovarășul 
J. Țedenbal, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Mon
gole, însoțit de tovarășii 1. Cozma 
ministrul Agriculturii și Silvi
culturii T. Rudenco, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe și 
M. Dalea, ambasadorul R.P. Ro
mîne în R.P. Mongolă au făcut 
o vizită la Prezidiul Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romîne.

Oaspeții au fost primiți de to
varășii Anton Moisescu, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Avram Bunaciu, 
secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Tiță Florea, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, acad. prof. P. Constanți- 
nescu-Iași, acad. prof. dr. N. Gh. 
Lupu, acad. M. Ralea, Gh. Stoica, 
Maria Zidaru și Romulus Zăroni, 
membri în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale.

Salutînd pe oaspeți tn numele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne tovarășul 
Anton Moisescu și-a exprimat con
vingerea că vizita delegației gu
vernamentale a R.P. Mongole în

R.P. Romînă va contribui la aa 
dîncirea prieteniei care unești 
popoarele romîn și mongol, la 
dezvoltarea colaborării frățești 
dintre cele două state membrrf 
ale marii familii a țărilor lagăr 
lui socialist. Vorbitorul a tran 
mis apoi oaspeților salutul person 
nai al președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, dr} 
Petru Groza.

A răspuns tovarășul J. Țedena 
bal care din partea Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole a transmis un călduros 
salut Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și întregului popoi) 
romîn. Popoarele noastre — a 
subliniat vorbitorul — sint des. 
partite de distanțe mari dar ele 
sînt unite prin trainice legături 
de prietenie. Dați-mi voie ca în 
numele delegației noastre să vă 
urez dv. și prin dv. întregului 
popor romîn noi și mari succese 
în opera de construire a socia-i 
lismului. Tovarășul J. Țedenbal a 
rugat apoi 
rășului dr. 
tea sa un 
salut.

să se transmită tovas 
Petru Groza din part 
călduros și prietenesa

Vizita la Consiliul de Miniștri

Agravarea relațiilor
Tunisia și Franța

PARIS 4. (Agerpres). — După 
cum anunță presa pariziană, re
lațiile dintre Tunisia și Franța 
s-au agravat simțitor în urma in
vadării la 1 septembrie de către 
trupele franceze a teritoriului Tu
nisiei.

După cum relatează ziarele, 
Ladham, ministru de stat și sub
secretar de stat al Apărării al 
Tunisiei, a declarat la 2 septem-

brie la o conferință de presă că 
guvernul tunisian „va face uz de 
dreptul apărării legitime" în fața 
oricăror încercări din afară de a 
fi încălcate frontierele țării. în
sărcinatul cu afaceri al Tunisiei 
la Paris a remis o notă de protest 
împotriva „încălcării flagrante a 
integrității teritoriale a Republi
cii Tunisia de către trupele fran
ceze".

De-a bombele

A
«A

Urmlnd pilda celor mari, copiii 
din Anglia se joacă „de-a bom- 
' ' “ ' 1 acestei „edu-

este cit se poate de edifi- 
au

belo" și rezultatul
cații"
câtor: în ultimul an 3 copii

Sfîntâ libertate 
nord-americanâ I

După cum m 
Știe cineaștii so
vietici șl cel In
dieni lucrează 
împreună la un 
film despre via
ta Iul Afanasil 
Nikitin.

In fotografie: 
J. Nehru, sttnd 
de vorbă cu re
numitul artist 
sovietic Oleg 
Strife nov.

Curtea Supremă a S.UA. va ju
deca în octombrie cazul Heikki
nen. Este vorba do cetățeanul 
Knut Heikkinen, în vîrstă de 67 
ani, finlandez de origină, cere se 
află în S.U.A. din anul 1916, lu
crând ca tipograf in Wisconsin. In

- • • tt ,«_•-------

fost uciși, iar 64 răniți, in urma 
accidentelor produse de experien
țele făcute de copii intre 12 și 16 
ani, care amestecau diverse chimi
cale pentru a produce imitații de 
bombe și explozibile. Aceste date 
au fost comunicate oficial în „Ra
portul inspectorilor de explozivi" 
din Marca Britanie. Iată cîteva 
exemple citate :

Doi băieți în vîrstă de 14 ani 
au amestecat niște chimicale în
tr-un tub de metal, cu gîndul de 
a imita pe fabricanții de bombe. 
Tubul a sărit in aer și unul din 
copii și-a pierdut o mină.

Un băiat de 12 ani a pregătit, 
conform rețetei dintr-o carte pri
mită în dar pentru că urmase re
gulat cursurile așaziselor „școli du
minicale", organizate de biserici, 
un exploziv, care făcînd explozie 
l-a provocat grele răni.

Iată numai două exemple ale e- 
ducației... atomice a copiilor bri
tanici.
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Miercuri după-amiază delega
ția guvernamentală a R. P. Mon
gole în frunte cu tovarășul J. 
Țedenbal, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole, 
a făcut o vizită la Consiliul de 
Miniștri al R. P. Romîne.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășii Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al C.C. al P.M.R., Emil 
Bodnăraș și Ștefan Voitec, vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, C. Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunări Naționale, Grigo- 
re Preoteasa, secretar al C.C. al 
P.M.R., Marcel Popescu, minis
trul Comerțului, dr. Voinea Ma
rinescu, ministrul Sănătății șl 
Prevederilor Sociale, A. Mălna- 
șan, adjunct al ministrului Afa 
cerilor Externe, C. Tuzu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Petre Belle, secretar 
general al Consiliului de Miniștri.

Oaspeții au fost însoțiți de to
varășii I. Cozma, ministrul Agri
culturii și Silviculturii și M. Da
lea, ambasadorul R. P. Romine 
în R. P. Mongolă.

In numele guvernului și al C.C, 
al P.M.R., tovarășul Chivu Stoi
ca a salutat călduros pe membrii 
delegației guvernamentale a R.P, 
Mongole în frunte cu președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, tovarășul J. Țes 
denbal.

Răspunzînd, tovarășul J. Țe4 
denbal a spus printre altele: 
„Delegația guvernamentală mon- 
golă a venit în Romînia ca la 
prieteni, ca la frați adevăra'.i. 
Pentru noi constituie o cinste de 
a vizita Republica Populară Ro-: 
mînă, de a avea - - -
cern cunoștință cu 
porului romîn pe 
lismului.

Dați-mi voie ca 
porului nostru, i 
R. P. Mongole, 
Popular Revoluționar 
transmitem prin dv. 
romîn, Partidului 
Romîn, întregului popor romîn, 
un frățesc salut".

Cei prezenți s-au întreținut a- 
poi într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

prilejul să fa-* 
realizările po-< 
drumul socia-:

în 
al 
al

numele po- 
guvernului 
Partidului 

Mongol s ' 
guvernuk 

Muncitoresc

Spectacolul de gală

tn fața Tribunalului din Caii- 
jrnia, procurorul acestui stat a 
eclarat zilele trecute că se va 
ovedi că revistele ilustrate nord- 
rnericane „Confidențial" ți „Whis- 
er‘* (Șoapta) angajau „femei de 
șapte'* pentru a atrage actori de 
amă din Hollywood în situații 
mpromițătoare ți astfel să aibă 
aterial divers pentru știri sen- 
ționale. Lucrul a fost, desigur, 
atestat de apărare, care declară 

revistele ți-au făcut duțmani 
in aceea că „au citat nume** ți 
: descris fapte reale petrecute în 
cietatea stelelor cinematografiei 
n Holywood.

Nu de mult, senatorul american O’Mahoney declara, negru pa alb:
— Pe cit se pare marile corporații petrolifere exercită asupra 

politicii noastre externe o influență mai puternică decît membrii 
Congresului...

Din această cauză numeroase ziare occidentale numesc doctrina 
Eisenhower — „doctrina Rockefeller". Intr-adevăr, nu ar putea fi 
altfel numită această doctrină americană pentru Orient dacă ținem 
seama că majoritatea zăcămintelor petrolifere din Orientul mijlo
ciu aparțin lui Rockefeller (3 din cele 5 monopoluri americane— 
Standard Oil Company of New Jersey, Standard Oil Company of 
California, Socony Mobil Oil Company).

Harta publicată alăturat, reprodusă din ziarul american „New 
York Times" din 11 august, exprimă adevăratele cauze care agra
vează în permanență situația din Orient. Companiile petrolifere 
americane dețin în Arabia Saudită întreaga producție de petrol, 
în Kuweit 509!s, în Irak un sfert, iar în Iran aproape jumătate.

Concernele petrolifere americane sprijinite de politica oficială 
americană își strîmtorează mult principalii concurenți — trustu
rile petrolifere engleze și franceze. De aci desele animozități 
deschise dintre S.U.A. și prietenii 
săi, precum și între diferite state din 
Orient, care se află sub influența 
diverselor monopoluri străine.

întregul mecanism al „doctrinei 
Eisenhower" — corupția, amenin
țările, înșelăciunile — țintesc spre 
două obiective precise : să asigure 
dominația monopolurilor america
ne în regiunile petrolifere din 
Orient și totodată să dea o lo
vitură mișcării de eliberare națio
nală a popoarelor din Orient și 
Africa.

l-a tras un glonte 
în cap

Seminarul internațional studențesc 
de la Lund

STOCHOLM. — După cum a- 
unță ziarul „Dagens Nyheter". 
i 2 septembrie și-a început fu
rările la Lurid cel de-al 9-lea se- 
linar internațional studențesc, 
mul acesta, la seminarul inter- 
ațional studențesc de la Lund 
articipă studenți din 33 de țări, 
rintre care studenți din U.R.S.S.

Polonia, Bulgaria, Ungaria și Iu
goslavia.

In referatele la seminar și în 
timpul discuțiilor pe marginea lor 
vor fi dezbătute problemele legate 
de dezvoltarea tehnicii. O mare 
atenție se va acorda folosirii paș
nice a energiei atomice și automa
tizării producției.

O dramă Îngrozitoare s-a pe
trecut săptămîna trecută într-un 
orășel din Texas (S.U.A.) nu de
parte de cascada Wichita Tails. La 
cererea mamei sale, o fetiță în 
vîrstă de 8 ani și-a ucis tatăl cu 
pușca în timp ce acesta dormea. 
Mama, Rutt Marie Payne. în 
vîrstă de 33 ani a fost arestată. 
Fetița a declarat la poliție că 
mama sa i-a cerut în fața frate
lui său în vîrstă de 7 ani, să uci
dă pe tatăl ei, în vîrstă de 38 de 
ani, „pentru a duce o viață mat 
bună" 1 Apoi, mama a luat o puș
că, a controlat dacă este încăr
cată și a dat-o apoi fetiței. „Am 
intrat în cameră unde dormea tă
ticul — declară, copilul, criminal 
fără voie — și i-am tras un glonte 
în cap".

ia „SctoteU". îel. î.aO.IO. liPARl’t. Combinatul PoligrMic „Casa Sctntell 1. V. Rtalio",

Miercuri seara la Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R., a avut 
loc un spectacol de gală dat Î11 
cinstea delegației guvernamen
tale a Republicii Populare Mon
gole.

La spectacol au luat parte to
varășii J. Țedenbal, Dorjiin Sam- 
dan, secretar al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, 
Sednomîn Avarzed, locțiitor al 
președintelui Consiliului de Mi
niștri, ministrul Afacerilor Exter
ne, Șagdarn Țeveen, locțiitor al 
președintelui Comisiei de Stat a 
Planificării și Sandavin Ravdan. 
ambasadorul R. P. Mongole tn 
R. P. Romînă.

Au luat parte de asemenea to-

varășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Emil Bodnă- 
raș, Constantin Pîrvulescu, Gri-, 
gore Preoteasa, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, membri ai C.C. al 
P.M.R.,- membri ai guvernului, 
conducători ai organizațiilor obș-, 
tești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură, ziariști ro- 
mîni, mongoli și corespondenți ai 
presei străine.

Au asistat membri ai corpului 
diplomatic.

La sfîrșitul spectacolului în 
aplauzele puternice ale asistenței 
și ale artiștilor, tovarășii J. Țe 
denbal și Chivu Stoica, au mulțu
mit artiștilor pentru reușita 
spectacolului.

PARIS. Ziarul „L’Humanită" 
publică un articol de Jacques 
Duclos, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Francez consa
crat Festivalului Mondial al Tine, 
retului și Studenților de la Mos
cova.

BELGRAD. La invitația secre
tarului de stat pentru Afacerile 
Externe al Iugoslaviei, K. Po- 
povici, la 4 septembrie a sosit la 
Belgrad într-o vizită oficială Sel- 
wyn Lloyd, ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei.

MOSCOVA. La 4 septembrie 
A. N. Kosighin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și V. V. Mațkievici, ministrul 
Agriculturii al U.R.S.S. au pri
mit delegația Liberiei în frunte 
cu John W. Cooper ministrul A- 
griculturii și Comerțului al Re
publicii Liberia, care vizitează 
U.R.S.S. la invitația Ministerului 
Agriculturii al U.R.S.S.

PARIS. După cum relatează 
ziarul „Combat", la 2 septembrie 
în partea de est a Mării Medi- 
terane au început manevrele flotei 
a 6-a americane și ale navelor u- 
nor țări membre ale N.A.T.O.

PEKIN. Din inițiativa Asocia
ției chineze pentru relațiile cul
turale cu străinătatea la 3 sep
tembrie a fost inaugurată la 
Pekin o expoziție de artă plastică 
romînească contemporană. Expo-

ziția va rămîne deschisă tn to( 
cursul lunii septembrie.

MOSCOVA. La 4 septembrie, 
după ce și-a petrecut concediul 
în U.R.S.S. a plecat din Moscova 
spre patrie Maurice Thorez, se. 
cretar general al Partidului Co. 
munist Francez și Jannette Ver-. 
meersch, membru al Biroului Po« 
litic al C.C, al P. C. Francez.

PEKIN. După cum relatează 
ziarele chineze, organele securi, 
tății publice cu ajutorul popu- 
lației au descoperit și făcut ino- 
fensive mai multe grupuri con
trarevoluționare.

HANOI. In dimineața zilei de 
4 septembrie a plecat spre Re
publica Populară Chineză Vuk- 
manovici, vicepreședinte al Vecei 
Federative Executive a Iugoslav 
viei care a fost într-o vizită ofi- 
cială în Republica Democrată 
Vietnam.

MOSCOVA. La 4 septembrie 
a.c. a plecat la Tokio o delegație 
comercială sovietică condusă de 
I. F. Semiceastnov, locțiitor al 
ministrului Comerțului Exterior, 
al U.R.S.S.

PARIS. In ciuda faptului că în 
Spania grevele sînt interzise și 
se pedepsesc cu închisoare, la 3 
septembrie 8.000 de muncitori de 
la șantierele navale din Bilbao 
au încetat lucrul pentru cîteva 

ore, cerînd majorarea salariilor,
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