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pe care îi vedeți in fotogra- 
muncitori.
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RĂSPUNDEREA PERSONALĂu

Cu cîtva timp în urmă, mai 
mulți tineri muncitori strun
gari, ajustori, frezori din uzi
na noastră s-au prezentat în 
fața unei comisii și au dat e- 
xamen pentru a li se certifica 
obținerea unui grad superior 
de calificare. Erau printre ei 
și băieți din sectorul mecanică 
B unde lucrez și eu : Valeriu 
Dăescu, Petre Bozan, Aurel O- 
prișeșcu, Petre Scurtu. Bine 
pregătiți, avînd bogate cunoș
tințe tehnico-pro
fesionale, ei au ■■■! i 
dat răspunsuri cla
re, precise la în
trebările puse. La 
efîrșitul exame
nului, comisia le-a 
certificat obține
rea unei calificări 
superioare și pe 
această bază înca
drarea într-o ca
tegorie de salarizare corespun
zătoare

La același examen s-au pre
zentat însă și tinerii Petre Lu
pan, Muțu Romică și Ion llie. 
$i ei doreau să obțină o cate
gorie superioară de calificare. 
Intre răspunsurile pe care a- 
ceștia le-au dat la întrebările 
puse și cele ale celorla-ți ti
neri, era însă o mare diferen
ță. Se vedea de departe că nu 
sint pregătiți. Cum era și fi
resc. comisia de examinare a 
respins cererile acestora.

Se înțelege câ toți tinerii din 
uzina noastră au aceleași con
diții pentru ridicarea califică
rii. avem condiții dintre ce
le mai bune. Conducerea 
întreprinderii, comitetul sin
dical, sub conducerea orga
nizației de partid, se străduiesc 
să asigure pentru tineri toate 
condițiile pentru a-și 
calificarea profesională 

rul diferitelor cursuri ‘ 
e de calificare, de a 
udia cărți tehnice și 
ale documentare. Cei 

buni tineri 
pentru școli 
școli de maiștri, sînt trimiși la 
diferite institute pe cheltuiala 
uzinei. Avem de asemenea în 
uzină ingineri, maiștri, mun
citori cu experiență îndelun
gată care se străduiesc să a- 
sigure tinerilor un înalt grad 
de calificare.

Din ce pricină mai sînt însă 
în uzina noastră tineri care 
au o slabă pregătire profesio
nală ? Să-l luăm spre exem
plu pe Ion Chiazna. E un bă
iat tînăr, care dacă și-ar da 
interesul ar putea să facă 
multe lucruri bune pentru a-și 
ridica pregătirea profesională. 
Dar Chiazna nu 
semn că ar vrea

A

Cel mai
Colectivul de 

tehnicieni și ingineri 
deservește noul laminor 
profile din 
cînd inițiativa 
cu cel puțin 10 secunde tim
pul de laminare a fiecărui 
blum și utilizînd rațional 
cuptoarele și celelalte agre
gate, au reușit să scurteze

Crește numărul 
satelor 

elecfrificafe

va în această privință. Cînd 
primește o lucrare mai grea 
de executat începe să se vai
te : „Arătați-mi ! Ajutați-mă!“ 
Apoi după ce 
crarea nu mai 
un sfat de la ....
nu întreprinde nimic ca să-și. 
ridice calificarea.

Nu se vede în atitudinea u- 
nor asemenea tineri ca Ion 
Chiazna răspunderea proprie 
Pe case trebuie s-o aibă fie-

a terminat lu- 
ascultă de nici 
nimeni și nici

Puncte de vedere 
privind ridicarea calificării 
profesionale a tineretului

noi procedee tehnologice, des
pre diverse mașini și utilaje, 
despre ultimele noutăți în me
seriile respective. Intr-un cu
vint, lecții interesante, folosi
toare- Mulți tineri participă cu 
tragere de inimă la aceste 
cursuri, dornici să-și îmbo
gățească cit mai mult cunoș
tințele șj pregătirea profesio
nală. Dar în același timp sint 
tineri care, deși au o pregătire 
profesională slabă, nu urmea- 

cursuri, 
Iată-1 de 
Ion A- 
e tipul

Numărul satelor electrifica
te este în continuă creștere, 
în toate regiunile țării.

în regiunea Galați, unde 
înainte de 1944 erau electrifi
cate doar opt sate. în prezent 
sint electrificate 106 sate. în 
cursul acestui an vor mai fi 
electrificate alte numeroase 
sate. Pînă în anul 1965 ur
mează ca în această regiune 
să fie electrificate de peste 3 
ori mai multe sate decît în 
prezent.

în regiunea Iași vor fi elec
trificate anul acasta 34 de 
sate. De curînd au început 
lucrările de electrificare a sa
telor Suhuleț, Plugari și al
tele. în alte sate ca. de pildă, 
Girbești, Arsura, Ivești s-au 
executat lucrări în vederea 
extinderii rețelei existente.

Locuitorii regiunii Iași au 
contribuit în acest an la elec
trificarea satelor cu impor
tante sume de bani, precum 
și cu un mare volum d- lu
crări — pentru săparea gropi
lor, plantatul stîlpilor etc.

întregul popor 
aprobă cu însuflețire

politica de pace a partidului
și guvernului nostru

Din toata

(Ager preș)

Prin munca lor entuziastă mun
citorii întreprinderii de prefa
bricate „ProgresuP-București 
aduc o contribuție valoroasa la 
realizarea mari'or construcții 
din Capitală. In fotografie : 
depozitul de produse finite al 

întreprinderii.
Foto : AGERPRES

ridica 
în ca- 
și for- 
putea 
mate- 

i mai 
sint recomandați 

medii, pentru

dă nici un 
să facă ce-

care' tînăr pentru ridicarea 
calificării sale profesionale. E- 
xistă astfel tineri care se 
mulțumesc cu ce știu, cu lu
crurile pe care le-au învățat 
cu ani și ani în urmă. La noi 
s-au organizat anul acesta mai 
multe cursuri pentru ridicarea 
calificării profesionale. Ingi
neri și maiștri cu o bună pre
gătire teoretică și practică pre
dau la aceste cursuri despre

ză aceste 
le ocolesc, 
pildă, pe 
vram. El 
omului mulțumit 
de ceea ce a în
vățat pînă acum, 
de ceea ce știe. 
Cind îi amintești 
Iui, ca de altfel și 
altora ca el, că este 
o datorie

nerilor muncitori de a 
permanent pentru a fi 
rent cu toate noutățile 
ce, pentru a-și ridica în 
nuu calificarea, îți răspunde

Situata pregătirilor pentru 
muncile agricole de toamnă

a ti- 
învăța 
la cu- 
tehni- 
conti-

EMANOIL CORCOVEANU 
ajustor

Uzinele Mecanice 
Turnu Severin

Tn săptămina trecută, in 
multe regiuni ale țării au con
tinuat mai intens pregătirile 
pentru însămînțările de toam
nă ca și celelalte lucrări care 
se execută în această perioadă.

Potrivit datelor primite de 
Ministerul Agriculturi, trac
toarele și mașinile agricole ne
cesare executării lucrărilor a- 
gricole de toamnă au fost re
vizuite și deplasate pe terenu
rile unităților în care vor fi 
folosite. In toate regiunile au 
început arăturile de însămîn- 
țare. Această lucrare a fost e- 
x ecu tată pe suprafețe mai 
mari in regiunile Constanța, 
București și Oradea.

Fondul de semințe din solu
rile de mare productivitate a 
fost constituit și, potrivit re
comandărilor consfătuirii pe

privind cultura griului, 
repartizat regiunilor aces-

țară
s-au „ ___
ta semințe pentru a fi folosite 
în zonele cele mai corespunză
toare de cultură. Regiunile Ti
mișoara și Bacău au livrat ce
lorlalte regiuni întreaga can
titate de semințe de soi pre
văzută, iar în regiunii* Iași ți 
Ploești această operație a fost 
realizată în proporție de peste 
85 la sută. în unele regiuni 
însă această acțiune este slab 
organizată. în Constanța, de 
exemplu, nu s-a început pînă 
acum transferul de semințe de 
soi către celelalte regiuni, iar 
regiunea București a trimis 
numai 31 la sută din cantită
țile stabilite pentru alte re
giuni.

Unitățile agricole coopera
tiste au Început schimbul de 
semințe. In general, această 
acțiune se desfășoară nesatis
făcător. în regiunile Craiova, 
Timișoara, Stalin. Hunedoara 
și Cluj schimbul de semințe 
nici nu a început.

Rămînînd puțin timp pînă 
la începerea însămînțărilor. 
este necesar ca în întreaga 
țară să se intensifice schim
bul de semințe pentru ca fie
care gospodărie să poată însă- 
mința suprafețele prevăzute cu 
griu din soiuri de înaltă pro
ductivitate. Trebuie de aseme
nea urgentată condiționarea 
semințelor și mai ales efec
tuarea analizelor de laborator 
pentru a se însămința numai 
semințe de calitate, cu o bună 
putere de germinație.

în săptămina viitoareȚ tre
buie mult grăbite și celelalte 
lucrări ca insamințarea rapi- 
ței dex toamnă, transportul în
grășămintelor . pe cimp, însi- 
lozarea porumbului, iar' aoolo 
unde culturile au ajuns la 
maturitate să se înceapă re* 
coltarea lor pentru eliberarea 
terenurilor și executarea ime
diată a arăturilor de însămin- 
t*re. > <

Simbătă după masă, în aula 
Facultății de științe jur id ic e din 
Cap:tala am asistat la o aduna
re deosebită. Erau prezenți peste 
o mie de oameni dg știință, aca
demicieni, profesori universitari, 
cercetători din institutele Acnde. 
mi ți și cele departamentale, doc
tori, ingineri, pedagogi. Cei care 
în munca de fiecare zi sint de
prinși cu liniștea laboratoarelor 
In care se cercetează tainele vie
ții, pentru a stăpîni și a da un 
nou curs legilor ei, cu freamă
tul ușor, ca de pădure tinără, il 
sălilor de cum ; cei deprinși cu 
bucuria creației calculată infini
tezimal sau pe traiectorii ce se 
arcuiesc pînă dincolo de lună și 
mai departe de constelația Le
bedei liniștite, toți acești adese
ori taciturni dar entuziaști 
participanți la făurirea științei 
pusă în slujba vieții s-au strîns 
să spună răspicat un cuvint pen
tru pace. Prin vocea academicia
nului Grigore Benetato și a pro
fesorului universitar Stanciu Sto- 
ian. deputați în Marea Adunare 
Națională, a căpătat expresie 
sentimentul de înflăcărată min- 
drie ce stupînește întregul nostru 
popor, fi pe intelectualii lui,

inima, pentru cauza păcii! 
pentru politica de pace și coexis- 
lență pașnioă promovată de 
partidul și guvernul nostru, po
litică exprimată cu profunzime 
și'strălucire in Raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe Ghenr- 
ghiu-Dej la recenta sesiune, 
extraordinară a Mafii Adunări 
Naționale a R. P. ?■ Romine.

. Vorbitorii au arătat că lucră
rile înaltului for de conducere 
a statului nostru sint încă o do- 
vadă convingătoare că politica 
noastră externă nu este o ches
tiune de conjunctură, ci o sta
tornică lege izvorită din esența 
socialismului, a concepției clar 
văzătoare, consecventă și uma
nistă a întregului lagăr soci list, 
în frujite cu Uniunea Sovietică, 
o concepție determinată <le pu
terea noastră și nu de slăbiciuni. 
Pacea poate învinge războiul, 
dezarmarea generală și totală e o 
sarcină urgentă și realistă — iată 
mari adevăruri ale zilelor noas
tre, cuvinte care sintetizează as. 
pirațiile scumpe poporului ro- 
mîn, constructorilor socialismu
lui, oamenilor de știință dedicați 
creației și nu distrugerilor spre 
care cercurile agresive imperiu. 
liste ar vrea să împingă omeni-

deplinăAdeziune
la politica partidului

(Agerpres)

Muncitori, tehnicieni ți 
funcționari ai Fabricii ..Kirov" 
ascultau atenți, bucuroși, da
rea de seamă prezentată de 
tovarășul Ion Moldoveanu, 
deputat în Marea Adunare 
Națională, asupra lucrărilor 
recentei sesiuni a Marii Adu
nări Naționale. „Raportul pre
zentat de tovarășul 
Gheorghiu-Dej — a 
bitorul — constituie 
profundă a marilor 
internaționale actuale și tot
odată detinește clar poziția 
justă a țării noastre față da 
aceste probleme, poziție de a- 
pârare a păcii, de luptă pentru 
triumful ideilor coexistenței 
pașnice".

Și râspunzînd parcă gîndu- 
rilor sutelor de muncitori, 
tehnicieni și funcționari adu
nați în sală, vorbitorul a con
tinuat :

„Sîntem puternici, de neîn
vins. pentru că unite popoare
le țărilor socialiste, construind 
o viață din ce in ce mai boga
tă, întăresc lupta pentru pace. 
Astăzi există în lume un ase
menea raport de forțe incit a 
devenit pe deplin . posibilă 
preîntîmpfnarea unui nou răz
boi mondial. Ideile coexisten
ței pașnice vor triumfa!”

Și aplauzele, manifestare 
concretă a identității de gîn- 
duri și convingeri, au izbucnit 
puternic, prelungindu-se mi
nute în șir.

— Avem o patrie frumoasă 
ți bogată — a spus în cuvîntul 
țău muncitoarea Ionescu Pa- 
raschiva — și vrem să o lăsăm 
moștenire copiilor noștri și

Gheorghe 
spus vor- 
o analiză 
probleme

mai bogată și mai frumoasă. 
De aceea sîntem hotărîți să 
facem tot ce este posibil ca 
asupra omenirii să nu se mai 
abată urgia unui nou război. 
Forțele unite ale celor ce iu
besc pacea în frunte cu Uni
unea Sovietică veghează 
energie .'

Am citit cu inima plină de 
bucurie raportul prezentat 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la sesiunea Marii 
Adunări Naționale — spune în 
continuare Ionescu Paraschi- 
va. Ideile exprimate. în raport 
reflectă pe deplin simțăminte
le și convingerile noastre, 
pentru că noi credem sincer 
în posibilitatea coexistenței 
pașnice a statelor cu sisteme 
sociale diferite, pentru că 
vrem să trăim în înțelegere

I. PETRU

de

rea. Socialismul nu s-a împăcat' 
.niciodată, prin însăși firea sa, cu 
vechiul dicton latinesc, îmbrăți
șa1; de imperialism și revanșarzi 
(deși inecindu-l adeseori într-a 
vorbărie pacifistă) : Si vis pace 
para helium. Deviza noastră cea 
mai scumpă, simplă și adevărată- 
este : ,.Dacă vrei pace, luptă 
pentru pace !“ Deputății au ară
tat că in e'ectuali devotați polii 
t cii înțelepte a Partidului Mun
citoresc Romîn își fac din acest* 
cuvinte un îndreptar în munca 
de fiecare zi.

După ce a citat cu mindrie cu
vintele tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej din raportul pip- 
zentat la Marea Adunare Națio
nală, că ,,.,.în decurs de șase ani 
vom făuri o Roniîuic de don£ 
o.ri mai puternică decît cea de 
astăzi, iar pest« 15 ani —- de 26 
ele ori mai puternică decît cea. 
dinainte de război'*, tovarășul 
profesor inginer Vasile Nicolau, 
rectorul Institutului de construc
ții, a căutat să ilustreze cu cite
va date aceste minunate adevă
ruri, lată una singură : tinerii 
care intră pe poarta instiîuluivi 
în acest an, in 1965 vor fi v 
reri constructori și numai seria 
lor va reprezenta un număr egal 
cu toți inginerii constructori car» 
erau în țară înainte de eliberare. 
Asistența, emoționată, a răspuns 
cu apTauze la întrebarea pusă d& 
tovarășul Nicolau : „Poate fi oa
re o sarcină mai nobilă decît 
aceea de a învăța tineretul să 
construias&L să apere pacea și 
prietenia intre popoare

D~spre munca de mare răs
pundere a doctorilor, precum si 
a cadrelor universitare, pentru 
apărarea păcii, pentru dezvolta
rea schimburilor științifice rod
ii.ce cu cit mai multe țări, cu 
vorbit tovarășii prof, doctor Du
mitru Spîrchez și respectiv prof, 
univ. Jean Livescu, rectorul Uni»univ. Jean Lives cu, rectorul 
versității „C l Parhon“.

Pârtie'punții au aclamat 
ternic cuvintele cuprinse in 
ț.unea trimisă Comitetului Cen
tral al Partidului, Consiliului de 
Miniștri și Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale în care se spu
nea printre altele : „Noi, inte
lectualii din Capitală, apreciem

pu- 
mo-

ION BRAD

Duminică, în Parcul de Cul
tură și Odihnă „I. V. Stalin’*.

din Capitală

înalt indice de utilizare
muncitori, 

care 
de 

Hunedoara, apli- 
de a reduce

durata de laminare a fiecărui 
blum cu mai mult de 20 de 
secunde. Acesta este cel mai 
ridicat indice de utilizare rea
lizat de la intrarea în funcție 
a laminorului și pînă în pre
zent. Drept urmare, în luna 
august producția realizată a 
depășit cu 6.610 tone de la
minate prevederile planului.

TELEGRAMA
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI
Domnuie președinte,
Țin să adresez Excelenței Voastre călduroasele mele mulțumiri 

pentru mesajul pe care ați binevoit să mi-l trimiteți în legătură 
cu recunoașterea Republicii Ciad drept stat independent și suveran.

Împărtășesc cu dv. dorința de a vedea stabilindu-se intre am
bele noastre națiuni relații de încredere și prietenie.

Vă rog să primiți, domnule Președinte, asigurarea înaltei mele 
considered uni.

FRANCOIS TOMBALBAYE 
Conducătorul Statului, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Ciad

A doua facultate
a studențimii noastre

Am In față un teanc • de 
scrisori și de adrese tri
mise' de muncitori și de 

unități, industriale și agrare, 
unde studenți de la diverse 
facultăți din țară și-au execu
tat practica in producție ori 
au efectuat munca patriotică. 
Mă impresionează aprecierile 
pe care oamenii muncii și con
ducerile acestor unități produc
tive le ' fac asupra muncii și 
comportării studenților intrați, 
pentru citeva săptămîni, direct 
în mynqă, direct. .în . rindul 
muncitorilor din producție:. Cu
leg, la fritîmplare, cîteva pen
tru a ilustra problema : „Toți 
studenții Institutului politehnic 
București, constată comitetul 
UrT.M. dl Combinatului Side
rurgic Hunedoara, au fost 
exemple bune de disciplină și 
s-au străduit să-și însușească 
cit mai multe cunoștințe in ca
drul practicii efectuate in 
combinatul 
U.T.M. ol 
convins că 
se vor trimite 
combinatul 
disciplinați și 
acei din acest an.

Dumitru Almaț

efectuate 
nostru. Comitetul 

combinatului este 
dacă și in viitor 

la practică în 
nostru studenți 

sîrguincioși, ca 
organizația

U.T.M. din institut nu poate fi 
decît mulțumită că și-a îndepli
nit sarcinile trasate de partid 
cu privire la educarea cadrelor 
de ingineri".

Raportul de activitate în prac
tică a studenților politehni
cieni din București, efectuată 

.în cadrul Complexului y.Grivița 
Roșie** se. încheie cu constata
rea : „Rezultatele frumoase ob
ținute de colectivul de practică 
reflectă în mod real interesul și- 
munca depusăr de studenți in 
această perioadă’. Intr-o scur
tă dare de seamă de la șantie
rul de locuințe de p4 Bulevar- . conștienți la învățătură, 
dul llie Pintilie, Un șSf de e- *:
chipă de zidari povestește că 
studenții ou muncit pe acest 
șantier cot la cot cu toți zida
rii ; cu muncit cu rîvnă și pa
siune șî nu s-au lăsat pînă nu 
și-au îndeplinit angajamentul 
de a da gata în cinstea zilei 
de 23 August cele 20 de apar
tamente.

Un grup de șapte muncitori 
de pe șantierul nr. 8-Cămin« 
studențești « Cluj scriu, cu sim-

a tuturor studenților îh toate 
institutele noastre de învăță- 
mint superior.

Am crescut și eu în lumea 
studențească, cu ani în urmă, 

studenții au privit Uri anii regimului . burghezo? 
moșieresc și am cunoscut alte 
tipuri de student. Cu totul an- 
tipodice celor despre care 
rostesc cuvinte de laudă scriso
rile și adresele citate mai sus. 
.Reprezentativ mi se pere . uiiul 

’ contemporan rrtle, care se nu
mea, Mi huța Corb'j. Era fe-

plitete transilvăneană : „Am 
rămas plăcut surprinși de fe
lul in care 
munca pe acest șantier. Fără 
ezitare au luat parte la orice 
activitate, executind cu cinste 
orice misiune li s-a dat. Ne-am 
bucurat foarte mult observind 
la ei demnitatea de studenți, 
de oameni, împletită cu mo
destia. In tot timpul, au dat 
dovadă de o disciplină'; irepro- cior de moșier; ufh- moșier cu? 
șabilâ și de o atitudine. cipsti-z• mulat cu un industriaș . și un 
tâ, socialistă față de -rmyhcâ,"'5 • - 
ceea ce ne face să credem că.
și în facultăți sint la fel

dis-
ciplinați și cinstiți".

Mo opresc aici., îmi
inima zvîcnind. I dm văzut pe 
mtflți din.acești studenți plecînd 
la practică și la muncă patrio
tică. l-am vizitat, de cîteva ori 
și am lucrat cu dînșii pe com
bină, la prășit ori la cules de 
struguri. Și-s cum nu se poate 
mai bucuros că munca aceasta 
practică își atinge tot mai mult 
țelul și se integrează tot mei 

- deplin In activitatea obișnuită

sirrit'

barițher .capabil să sugrume în
■ juvățul ‘împrumuturilor un ju

deț întreg. Studia ; Mihuță 
ăsta... dreptul. De multi ani il 
test studia, îl răstudiq șlnu-I 
măi termina, v N-avea nici un 
interes, nici timp, nici-chef să-l 
termine la vreme. De altfel era 
și foarte ocupat. Juca pocher și 
frecventa barurile, unde, după 
ce se îmbăta și își pierdea sim
țul echilibrului și al direcției, 
se ambiționa să tragă la țin
tă, cu monede de 100 de lei, în 
toba jazzului. Moneda arunca-

(Continuare în pag, 3-a)(Continuare în pag. 3-a)

In cula Facultății de științe juridice din Capitală
Foto A. VIERU- :(Continuări în. pag. - 3-a)



Din duminică 1 
fc. in duminică J
ERMITAJUL

CEL MAI MIC ARTIST DE CINEMA Călătoria
cu etape...

Cq yn sfert de mileniu în 
upfnâ, cînd c desenat pe 
harta vastei Rusii, la 

vărsarea Nevei în Marea Balti
că planul unei noi capitale,
Petru - cel Mare a văzut-p ca o 
Veneție a Nordului, Orașul l-au 
eenstruit mari arh itecți, dar mai 
ales geniul poporului. Vremuri 
frămîntate au lăsat semne : 
orice piatră e o aducere amin
te, îți evocă un eroism, o treap
tă în cultură. De aici s-a 
adresat Lenin Rusiei revoluțio
nare, Parapetul de granit ai 
Nevei poartă - pentru toate 
timpurile — ecoul salvei istorice 
a Aurorei. Cia o fortăreață a re- 
z.i.s.tgt orașul atacului barbar al 
fasciștilor. In conștiința lumii 
Leningradul va rămîne orașul- 
erou, semnificînd victoria epo
cală asupra fascismului și erois
mul omului elibe
rat. de exploatare.

în centrul ora
șului, pe malul
Nevei, in fosta re- 
ședință a țarilor 
ruși, este prezen
tată astăzi po
porului colecție u- 
riașă de obiecte 
de artă, sțrînsâ 
aici timp de două 
sețale. Ea poartă 
țuteg unei tradiții - 
curios pentru o
academie a frumosului. Cu vreo 
două șufe d.e ani în urmă, în- 
tr-unu'l din colțurile retrase - 
înțr-un „ermitaj** — di-n noul „pa
lat de iarr»ă“ — se aranja o 
mică galerie de artă. Printre 
tablouri și sculpturi, capetele 
încoronate și apropiații lor își 
permiteau mici petreceri elibe
rate de eticheta prea strictă a 
curții. Așa a luat ființă, în 1764, 
colecția devenită mai tirziu 
una dintre cele mai bogate din 
lume. Dar ydeșa bogăție cultu
rală era proprietatea țarului ; 
nici un picior cu bocanc sau 
opincă nu a urcat, pînă la Ma
reo Revoluție Socialistă din 
Octombrie, treptele somptuoa
sei scări „a ambasadorilor**
spre sălile și galeriile Ermitaju
lui. Ermitajul este un muzeu de 
istorie materială a culturii uni
versale.

El adăpostește astăzi galerii 
de pictură, colecții de sculp
tură și ceramică grecești și 
romane, expoziții de antichi
tăți egiptene, expoziții închina
te evoluției culturii poporului 
rus, minunate colecții de artă a

— în vir
an nume 
universală

Ermitaj * una din sălile artei italiene.

cln&oațu... In athe&l&qie
Progresele impresionante ale tehnicii moderne au pus la 

indemina tuturor științelor noi și puternice mijloace 
cercetare. întrebuințarea acestor mijloace atrage posibilita
tea unor progrese rapide și de proporții vaste.

Dintre științele al căror arsenal a fost recent imbogățtt 
face parte și arheologia.

Arheologia aeriană
z~i ăutarea și identificarea 
( obiectivelor arheologice 

a constituit întotdeauna 
una din sarcinii, cele mai di. 
ficile. Mileniile care au tre
cut peste temeliile unei ce
tăți, ale unei clădiri, peste un 
mormint vechi, au dus la ni
velarea terenului și la șterge
rea majorității urmelor. In cel 
mai fericit caz, deasupra pă- 
mintylui se mai observă ușoa
re ridicători, care se confundă 
cu ondulațiile naturale ale te
renului. Deosebirile dintre in
diciile arheologice și formele 
naturale ale terenului erau 
foarte dificil de stabilit, fapt 
care ducea adeseori la costi
sitoare lucrări de săpături ce 
nu dădeau nici un rezultat, 

între timp, fotografia aeria
nă a făcut progrese importan
te. Aparatele fotografice au 
devenit mai precise, obiecti
vele au devenit mai luminoa
se, iar peliculele fotografice 
au devenit mai sensibile, pu
țind înregistra cele mai ușoa
re diferente de culoare, cele 
mai fine umbre ale terenului.

Astfel, la cercetarea unor 
fotografii aeriene au putut fi 
observate o serie de forme 
geometrice ciudate, nejustifi- 
cate de aspectul general al te
renului : cercuri, dreptun
ghiuri, pătrate. O cercetare 
mai ateptă, a arătat că aceste 

popoarelor orientului. Sînt 22 de 
kilometri de mers - aceasta e 
lungimea galeriilor Ermitajului. 
Ermitajul ocupă astăzi pe lingă 
marele palat de iarnă, construit 
la mijlocul secolului XVIII, încă 
trei clădiri alăturate. Multe săli, 
concepute de mari arhitecți și 
decorate de minunați meșteri 
ruși au ele însele o , valoare 
muzeală, lată așa-numita „sală 
albă“, luminată de o lustră 
•mare de fildeș : este operQ lui 
Petru cel Mare care a fost un 
excelent artizan. „Logiile lui Ra
fael “ reproduc întocmai pe cele 
decorate de marele pictor Io 
Roma. Valoarea lor documen
tară și artistică excepțională 
este cu ațît mai mare astăzi cu 
cît originalul a suferit mult. O 
grădină ridicată pe niște bolți 
la nivelul primului etaj deschi
de priveliștea unui parc, cu ar
buști și mici pomi. Sălile simple

Marile muzee 
ale lumii

de la parter formează un cadru 
arhitectonic sever, foarte potri
vit expunerii operelor de artă 
ale antichității. Aici, sub vitrine 
de sticlă, sînt păstrate exponate 
unice, papirusuri egiptene, vechi 
de 20 de veacuri, bronzuri și 
sculpturi egiptene în piatră, co
lecții bogate de ceramică și 
sculptură grecească și romană. 
Iar în „sala Sfîntului Gheorghe** 
— o hartă uriașă a Uniunii So
vietice executată de meșteri 
sovietici din pietrele prețioase 
pe care le dă Uralul e așeza
tă în locul unde se afla înainte 
tronul imperial ; ea semnifică 
transformarea fundamentală în
făptuită de revoluția socialistă, 
care a creat primul stat socia
list din lume pe locui fostei 
Rusii țariste.

în fiecare zi, pe scara mare 
,,a ambasadorilor*1, urcă spre 
sălile Ermitajului mulțime de 
lume : oameni de toate vîrsield, 
toate ocupațiile, toate tempe
ramentele. Sutele de oameni se 
risipesc în vastul muzeu. Unii 
trec prin fața obiectelor expuse 
în galeria lui Petru cel Mare, 
prin galeria războiului de apă
rare a patriei din 1812, căreia 
Pușkin i-a închinat minunate 

figuri erau trasate chiar de 
către plantele ce creșteau pe 
terenul respectiv, prin dife
rențele de culori. Pe liniile 
„desenului" verdele plantelor 
era ceva mai închis.

De aici pină la deducția că 
șub plantele de culoare mai 
inchisă se află niște vechi 
ruine a căror compoziție chi
mică diferită de a solului va- 
cin schimba și culoarea plan
telor. nu mai era decît un pas. 
Acest pas a fost făcut. Și ast
fel s-a născut „arheologia 
aeriană".

Zonele „suspecte" de a adă
posti obiective arheologice as
cunse sînt fotografiate din a- 
Vion în diferite perioade ale 
anului pentru a putea obser
va eventualele diferențe în 
culoarea plantelor, indicînd 
contururile ruinelor îngropate 
dedesubt.

Altă metodă constă în foto
grafierea la ore apropiate de 
răsăritul sau apusul soarelui, 
cîpd razele bat. aproape ori
zontal. în acaste condiții cele 
mai mici denivelări ale tere
nului sau Chiar ale înălțimii 
ierbii, aruncă niște umbre 
lungi, mareînd astfel în mod 
net contururile ruinelor as
cunse sub pămînț.

Arheologia aeriană este ra
pidă și ieftină. în cîteva ore 
cu un avion, un pilot și un 
fotograf, se pot cerceta tere

versuri. In mii de obiecte se în- 
șiruie istoria culturii ruse dțn 
veacul al nouălea pînă la în
ceputul celui de al douăzeceiea, 
obiecte de artă, unelte, picturi, 
•mtaunote creații ale meseriași
lor artiști ; celebrul „ceas ou“ 
lucrat de minunatul meșter me
canic Ku-likov sau piesele și 
cutia jocului de șah, turnată 
dîn ofel, acum două sute de 
ani de meșterii din Tuia, stau 
mărturie geniului tehnic și sim
țului artistic al poporului rus.

Alții aleg galeria de istoria 
artei.

E nespus de greu să prezinți 
în puține cuvinte galeria de 
artă o Europei occidentale de 
la Ermitajul lenin|rădtan. Șint 
atitea tablouri despre care ar 
trebui - neapărat! - spus mă
car un cuvînt. In sălile italiene, 
in fața celor două madone de 
Leonardo da Vinci, e totdeauna 

multă lume. Ta
blourile lui Rafael, 
laolaltă cu „Băia
tul îngenunțhiat“ 
de Michel Angelo, 
șau pînzele lyi Ti- 
zian sînt cele mpi 
frumoase lucruri 
din impresionanta 
colecție de artă 
italiană.

lată sala mare 
în care sînt expuse lucrările lui 
Rembrandt. Toate perioadele 
creației marelui pictor olandez 
sînt reprezentate, începînd cu 
minunatul portret al Saskiei, 
somptuos con$tumato in Flora 
pînă la acea tulburătoare „în
toarcere a fiului risipitor** - 
yltimo mare lucrare a maestru-? 
lui. Pictura spaniolă este re
prezentată de lucrările lui Ve
lasquez, Zurbarqn, Murillo, 
Goya, galeriile de artă fran
ceză șint deosebit de bo
gate — Clouet, frații Lenain, 
Pussin, Delacroix, Renoir pînă la 
Picassp. Cqtalpgul complect al 
comorilor Ermitajului $e întinde 
pe paginile unei cărți rntFegi. 
Și această academie a culturii 
și artei omenești, enciclopedie 
în obiecte, aparține poporului 
care a strins-o prin munca sa 
și a apărat-o in zilele de în
cercare.

...la leningrad a venit seara. 
Dar Universitatea culturii din 

inima orașului Iul Lenin nu se 
odihnește. In sălile de confe- 

ferințe, muncitori, 
elevi, studenți, iu
bitori al artei din 
toate generațiile 
ascultă lecții, pre
legeri sau comu
nicări, organizate 
în cicluri, ilustrate 
bogat, competent 
expuse de oameni 
ție știință.

Constructorii co
munismului, cuce
ritori ai Cosmosu
lui, se apleacă cu 
înțelegere și adînc 
respect asupra ce
lor mai frumoase 
lucruri pe care 
le-a creat mine și 
mintea omului-ar- 
tist în toate tim
purile*

MARIANA CELAC

nuri pentru care eu metodele 
vechi n-ar fi ajuns cîteva luni 
de cercetări efectuate de echl. 
pe numeroase.

Metodele arheologiei aerie
ne s-au dovedit deosebit de 

Această fotografie o unui mor mint etruțe a fost făcută cu 
sonde fotografică fără să se sape nici o cârme de pămint.

In acest 'mormlnt de 3.000 de ani n-cr intrat nimeni.

fructuoase. în cel cîțiva ani 
de cînd a apărut, arheologia 
aeriană a scos la iveală co
mori arheologice neprețuite, 
care nu ar fi putut fi desco
perite Pe altă cale.

Sande fotografice

O tehnică înrudită cu a ar
heologiei aerigne o pre
zintă .sonde'e fotogra

fice". Apariția lor se datdrește 
și ea progreselor tehnicii apa-

Vase sanguine din... mase plastice
Acest lucru, consți. 

tuia pînă de curînd o 
tentativă îndrăzneață. 
De cele mai multe 
ori astfel de operații 
erau imposibile. A- 
nevrismul aortei, ru
perea arțerei aorte și 
alte afecțiuni ale va
selor mari erau con
siderate drept inepra. 
bile. Astăzi, înlocui
rea vaselor sanguine 
vii, prin ^țqse artifi
ciale* este practicată

cu deosebit succes în 
multe spitale din lu
me. Astfel, la clinica 
de chirurgie a acad. 
P. Euprianov din 
Moscova, aartp este 
deseori înlocuită prin, 
tr-un vas din mate
rial plastic pe bază 
de alcool clorovinilic. 
Operații asemănătoa
re efectuează și alți 
chirurgi sovietici prin
tre care prof, Vladi. 
mir Jmur. Vasele

A fl a ț i că...
«.Viermele de mate se poate sâ țeasâ un fir lung de 900 W.
...Peștele nu își schimbă niciodată solzii,
...In zilele ploioase omul inspiră din aer ping la un litru de 

apă pe zi.
...Păianjenul are aproximativ 1.000 de glande cu ajutorul că

rora iși țese pinza.
...Ariciul se naște cu țepi dar in prima zi aceștia sînt mici și 

au o culoare albă. Abia a doua zi de la naștere cei 160.000 de 
țepi ai ariciului se întăresc și capătă o culoare închisă.

.„Un elefant de mare mănincă în fiecare zi cite 75 kg. de 
pește dar poate tot ațît de bine să trăiască timp de două luni 
fără șâ consume nimic.

...Laptele de focă conține 43 la sută grăsime spre deosebire 
de laptele de vacă care are numai 3 pînă la 5 la sută grăsime.

...Dimineață omul cînțurește mai puțin cu 500 gr. decît seara 
din cauza evaporării apei din corp în timpul nopții.

...Spre deosebire de iepurele de casă, iepurele de cîmp poate 
să înoate foarte bine.

„Arborele salam**
In piețele situate în satele din 

Gabon, Conge și Tangan:ka pot 
fi cumpărate, printre alte fructe, 
și unele care seamănă cu sala
mul. Băștinașii prețuiesc aceste 
fructe pe care le folosesc -în 
primul rind pentru a produce dj, 
ferite leacuri contra bolilor. Ele 
cresc pe copaci inciți, cu o co
roană bogată, care poartă nu

ratelor fotografice și a apara
turii de iluminare fotogra
fică.

Cu toate că cercul de pro
bleme acoperit de sondele fo. 
tografice este mai restrins, 

noua metodă prezintă și ea 
însușiri remarcabile. Iată un 
exemplu. Fotografiile aeriene 
au arătat că Intr-o zonă din 
cîmpia romană se află răspîn- 
dit un număr mare de mor
minte etrusce, a căror cerce
tare este deosebit de intere
santă pentru arheologi, dato
rită misterioasei istorii și cul
turi a acestui popor care a 
trăit pe vremuri în Peninsula 
Italică. 

prin care circulă sin- 
gele sînt înlocuite cu 
tuburi plastice de ca
libru identic cu al-ar- 
le.rei sau venei respec
tive. Introduse în or
ganismul uman, aces
te „tuburi1, sîpț asi
milate, pereții lor po- 
rpși sînt invadați de 
țesut viu conjunctiv 
și după un linip, se 
poate spune că se for. 
meazq o nouă qrleră.

mele de Kigelia sau arborele 
salam.
Cînd fructele se cpc, ele sînt 
culese și din m:ezul lor se ex
trage un praf galben folosit în 
bolile reumatice, împotriva muș
căturilor de șerpi și a altor răni, 
învelișul fructelor este păstrat 
de băștinași ca amulete atîrnate 
pe acoperișurile caselor.

Mormintele, în număr de cî
teva sute, erau insă răspîndi- 
te dedesubtul unor terenuri 
cultivate. Despăgubirile care 
trebuiau plătite proprietarilor, 
precum și costul săpăturilor 
făceau imposibilă aplicarea 
metodei clasice de săpături 
arheologice la o asemenea 
cantitate de obiective.

Mormintele etrusce sînt 
formate dintr-o cameră subte
rană în interiorul căreia sînt 
așezate cadavrele și diferitele 
obiecte însoțitoare, prezentînd 
■un mare interes arheologic.

' Majoritatea' acestor mor
minte au fost însă jefuite în 
cele cîteva mi; de ani de cînd 
există. Foarte puține din ele 
mai puteau conține obiecte 
Interesante și prețioase pen
tru arheologi.

Pentru o inspectare com
pletă a tuturor mormintelor 
s-a inventat „sonda fotogra
fică" ce se introduce în mor- 
mint prlntr-iin orificiu făcut 
cu un burghiu obișnuit de 
diametru destul de mic, din 
cele care se întrebuințează Ia 
prospecțiunile geologice. Son
da propriu-zisă se compune 
dintr-un tub în care este mon
tat un aparat fotografic de di
mensiuni mici și o lampă ful
ger electronică, asemănătoare 
cu lămpilț. întrebuințate de 
fotoreporteri.

Rotind tubul, se ia o serie 
de fotografii acoperind com
plet interiorul mormîntului. 
După analizarea fotografiilor, 
se poate hotărî dacă este sau 
nu cazul să se facă săpături 
pentru a scoate la suprafață 
materialele arheologice.

Aplicarea noilor mijloace și 
procedee tehnice în cercetă
rile arheologice va aduce ști
inței o nouă și vastă recoltă 
de date noi, care vor determi
na o cunoaștere mai bună a 
trecutului omenirii.

Ing. A. NEGREA

Filmul artistic sovietic „Se- 
rioja“ a primit cea mai înal
tă distincție la Festivalul in
ternațional al filmului de la 
Keriovy Vary, R. Ș. Ceho
slovacă. in ralul principal al 
acestui film a jucat Boria 
Barhatov, în vîrstp de șase 
ani. Nu de mult el a parti
cipat la Ziua cinematogra
fiei sovietice de la Moscova, 
unde s-a revăzut cu parte
nerii săi din filmul „$erioja“ 
In fotografie : La vila pă
rinților săi de lîngă Mos- 
cavg, Boria se cațără în 
mesteacănul sădit în ziua 

nașterii sale.

Foto : TASS-Moscova

——•--
Evoluția 

tramvaiului
Cine călătorește în zilele noas

tre cu tramvaiul nici nu-și în
chipuie că acest mijloc He trans, 
port are un trecut destul de în
delungat. Este adevărat că la în
ceputurile sale tramvaiul servea 
cu totul altor scopuri decît în 
prezent. El a fost introdus, sub 
forma primelor vagonete pe șine, 
în secolul al XVI-lea în minele 
de cqrbuni din Germania. De 
aici folosirea vagonetelor s-a ex
tins în industria carboniferă din 
Marea Britanic și abia în anul 
1825 în orașele din Germania au 
apărui primele vagoane pe șine 
pentru călători, trase de cai. In 
câteva decenii, omnibuzele, cum 
erau denumite pe acele vremuri 
vagoanele trase de cai, s-au ras. 
pîndit în toate marile orașe ale 
Europei, în primul tind la Lon
dra, Paris, Petersburg,

încă din anii 30-40 ai secolu
lui trecut, savanții s-au gîndit 
la posibilitatea și mijloacele de 
mișcare a tramvaielor cu ajuta, 
rul energiei electrice. Acest lu
cru a putut fi însă realizat abia 
în anul 1876 cînd inventatorul 
rus F. A. Piroțki a construit un 
motor acționat de electricitate 
care a pus în mișcare un vagon 
pe un traseu lung de un kilome
tru. Cele două șine de fier for
mau polul pozitiv și negativ pen
tru transportul energiei electri
ce. Cercetările ulterioare ale lui 
Piroțki au fost însă întrerupte ca 
urmare a presiunilor exercitate 
de proprietarii tramvaielor cu 
cai.

La 16 iunie 1881, în cartierul 
berlinez Lichterfeld a început să 
circule primul tramvai electric. 
Vagonul avea o capacitate de 20 
locuri și circula cu o viteză de 
30 km, pe oră, pe un traseu 
lung de 2,5 km. Din acel an, o- 
dată cu larga dezvoltare a elec. 
tricității, a început să se extindă 
și folosirea tramvaielor electrice 
în lumea întreagă.

L-am întîlnit ieri în fața ca
sei de bilele. își cumpăra locul 
la cuplaj. Era voios și nerăbdă
tor ca unul cere se pregătește să 
plece într-o călătorie qle plăcere. 
Biletul l.u cerut „mai sus" și am 
înțeles că-l atrage perspectiva 
largă a timpului gazonat. De sus, 
strategia echipelor e mai eviden
tă, ai imaginea precisă a jocului 
colectiv, a inteligenței celor două
zeci și doi. Sqs e ceva de tablou 
în mișcare. Orice imperfecțiune 
U i,peisajului" — individualismul, 
ținerea mingii pînă la exaspera
re, pasa strimbă, șutul în dorul 
Mii — e necruțător vizibilă. O. 
mul își gusta pLăcerea călătoriei 
prin lungi și subtile comentarii, 
într-o conversație ciș alți tova
răși de călătorie — asemenea lui 
,— pasionați ai jocului cu balonul 
rotund pe care, începînd din du
minica aceasta și pînă în ultima 
etapă (desfășurată poate pe ză
padă) îi vom intilni cu statorni. 
cie, cu fidelitate, în tribune.

Ar trebui odată șeris mai pe-n- 
delete despre bucuriile, suferin
ță' fi entuziasmele acestui spec
tator fidel și generos... După cum 
n.ar strica să-i vedem pe antre
nori și pe fotbaliști trăgînd mai 
des cu urechea la opiniile obiec
tive și lucide ale celor care al
cătuiesc în jurul terenului pasio
natul inel de ochi și urechi. Ar 
fi mai puține scuze și invocări 
de condiții „obiective" din par
tea unora, certați 
cu morala sportivă, 
blazați și absenți la 
antrenamente și la 
meci, și pe care nu 
odată i-am văzut su. 
plinind subtilitatea 
tehnică cu tehnica...
pi&dicii și a cotului, a tăvălirii 
simulate prin careu cu ochii la 
arbitru. Este ceea ce așteaptă să 
dispară cu desăvîrșire spectator 
rul nostru care, începînd de as
tăzi după.amiază se îmbarcă in 
lunga călătorie cu treisprezece 
etape ale acestei toamne din 
noul campionat.

..,De aici am și pornit scurta 
discuție cu spectatorul care-și 
cumpărase biletul. După ce l-am 
văzut împăturindu-și cu grijă 
dreptunghiul de hîrtie și depăr- 
tindu.se cu pași înceți de casă^ 
l-am întrebat așa, dintr-o dată :

— Te văd voios și optimist. 
De ce ?

Omul nu s-a tulburat. Mi-a 
răspuns voios și optimist :

— Cred că vom vedea un fot. 
bal mai hun in toamna asta. 
Poale nu chiar în primele etape..,

— Adică ?
— Adică se vor resimți bine

făcător măsurile preconizate de 
federația de fotbal. Criticile și 
propunerile constructive se pare 
ci~și fee efectul. $lim, in sfirșit, 
ce trebuie făcut pentru ridicarea 
calitativă a fotbalului. Pe mine 
personal, mă bucură Knock-out- 
uL.,

— lartă-mq, vorbim despre 
fotbal.

— Tocmai de aceea, îmi place 
dublul Knock-aut care a pus la 
podea două concepții care pă
reau de neînvins Una era a?a~ 
zisa teorie a jocului bărbătesc 
care urmărea să facă din tehni
că q cenușăreasă, Numeroasele 
suspendări din sezonul trecut, a. 
baterile de la disciplină își gă

Tabela 
de marcaj

Recoltatul tutunului la cooperativa agricolă din Llovina, raio
nul Argyrooastro (R.P. Albania).

Foto : ATA-Tirana

seau adăpost sub mantaua jocu* 
lui bărbătesc.

— Și a doiff ?
— A doua era întreruperea 

continuă a campionatului. Inchi- 
puie-ți ce „timp'" ar scoot# aler
gătorul care ar fi mereu oprit 
din cursă. Ce fel de ritmicita
te, de armonie, de prelungită și 
creseîndă întrecere sportivă mai 
pot fi asigurate ? De aceea am 
toată încrederea în efectul hine- 
făcăter al acestui campionat în 
cqre etapei# se vor desfășura cu 
regularitate. Gîndește-țe numai 
că urmărirea atgntă a pregătirii 
tehnico-tactice a jucătorilo.X 
treptata lor „încălzire". de la 
tapă la etapă. vor înlătura 
zisele fenomene de „cădere" a 
unor echipe. .Nu s-o intim plat 
ceva de acest gen cu, o echipa 
valoroasă ea „Petrotul" ?■

-z-. Care-ți par cele mai inte
resante fenomene pe care le a- 
nuntă campionatul ce începe f

— în pritpul rînd, repunerea 
în drepturi a tehnicii. Spei că 
antrenorii vor trage toate con
cluziile din analiza făcută fotba* 
lului. Un antrenor care nu așea
ză la căpătâiul jucătorilor săi 
tehnica — s-o viseze băieții și 
noaptea ! — poate să fie un ex
celent desenator de scheme tac
tice. Nu-i văd însă utilitatea pe 
cîmpul de joc. Un gol nu se în
scrie cu echerul, ci cu inteligen
ță și inventivitate tehnică. Toc

mai prin asta ur
mează să se afirme 
generația tînară de 
jucători. Nu prirș 
cacofonia faultulJP 
și a tălpii, ci pr/n 
subtilitate și precis 
zie tehnică. Vom a

sista încă la unele surprize. Să 
nu te mire dacă intr-un viitor 
foarte apropiat, echipe astăzi pu. 
țin afirmate și fără multe nume 
„sonore* vor trece înaintea alto* 
ra ce mențin de prea multă vre* 
me .,senatori de drept" care n-au 
stăpînit niciodată ca lumea pasul 
sau driblingul modern,

— Concret ?
— Spunîndu-ți un nume sau 

altul de echipă ai să mă bă- 
nuiești de părtinire. Ori, nu dis
cutăm aici despre preferințe de 
club, ci, despre unele aspecta 
general,, ale fotbalului nostru ca
re — dincolo de atașamentul fa
ță de o anume echipă — stau la 
inima fiecăruia dintre noi.

Deodată, omul se oprește și 
mă privește atent.

— Spune-mi nu cumva ești 
ziarist ?

— Ba da.
— Și ce-am făcut noi aici 

s-Qr chema... un interviu ?
— Cam ceva.
— Păi de ce nu mi-ai spus, 

frate ? Mă pregăteam și eu mgi 
cq lumea.

Ne-am strîns mina și ne* 
am despărțit. Știu insă că-l 
voi mai intilni. Chiar azi dupăr 
amiază, la cuplaj, fiindcă mi-am 
cumpărat biletul odată cy. el. 
Parcă-l văd ; voios și optimist.

Fotbaliști și antrenori^ aveți 
grijă de aceste calități ale spec,- 
tatorului ! Gîndiți-vă la ele, fiți 
la înălțimea lor, odată cu lovi
tura de începere a mgrii călăto
rii cu etape din această toamna 
frumoasă.

VICTOR VÎNTU

tindu.se


întregul popor aprobă 
cu însuflețire politica de pace 

a partidului și guvernului nostru
Expresia năzuințelor noastre 

de pace

Vizitele senatorilor 
francezi în Capitală

Oțelarii din schimbul doi 
îșj terminaseră lucrul. Erau 
pre£ă4ițj pentru plecare. De 
dat?, aceasta insă nu spre ca
să. ci spre colțul roșu al secto- 
rulU.i. în cîteva minute sala 
devenise neîneăpătoare. întreg 
schimbțil II se adunase pentru 
a-și exprima deplina aproba
re față de importantele hotă
riri ale recentei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale.

/Comunistul Șoiiriosi Ștefan 
•jJkUa. că raportul prezentat de 
t^șrășul Gheorghe Gheor- 
ghru-Dej a exprimat dorința 
de pace a întregului popor al 
patriei noastre. Vorbitorul 
suhHnia că. la temelia politi
cii externe a statului nostru 
s-a. aflat și se află prietenia 
indestructibilă cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări ale 
lagărului socialist. Unitatea 
lagărului socialist reprezintă 
chezășia apărării păcii, garan
ția victoriei politicii de pace 
și securitate internațională.

Oțelarii ascultau cu satisfac
ție și deosebit interes.

— Datori» noastră, » oțel», 
rllor hunedoreni — » arătat 
apoi Șoimoși Ștefan — este a- 
eee» de a depune toate efor
turile pentru Îndeplinirea și 
depășirea planului de produc
ție. pentru realizarea de cit 
mal mari economii Ia prețul 
d’ cost pe tona de oțel. Prin 

, a^rste realizări noi vom folosi 
ața cum se cuvine puternicele 
„arme ale păcii" despre care 
a vorbit tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu Dej pentru înflori
rea patriei noastre, pentru in- 
tărirea păcii in lume. Noi iu
bim pacea și aprobăm cu căl
dură politica de coexistență 
pașnic» a partidului și guver
nului nostru.

Numeroși muncitori, ingi
neri șl tehnicieni și-au expri-

Din toată inima, 
pentru cauza păcii!

(Urmare din pag. l-a) 

eo nu poate exista o dovadă sui 
rie ți mei concludentă e daria, 
ței țării noastre de a aduce • 
contribuție cil mai eficientă la 
desfășurarea celei de a XV.a 
lesiltni a Adunării Generale n 
O.N.U. decis holirirea Marii A- 
dunări Naționale ca delegația 
Republicii Populare Romine să 
fie condusă da tovarășul Gheor. 
ghe Cheorghiu-I)ejt exponentul 
cel mai autoritar al năzuințelor 
și ■ voinței de pace a poporului 
nostru".

Încă o dată, oamenii de știința 
și-au demonstrat atașamentul 
profund față de politica parti
dului nostru. Ei sint din toată 
inima pentru causa păcii 1

In numeroase localități din țară, deputați ai Marii Adu
nări Naționale prezintă in fața oamenilor muncii dări de 
seamă despre lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adu
nări Naționale. In fața a peste 300 de muncitori mineri din 
Rovinari a vorbit tovarășul Ion Predeseu, președintele Sfa
tului popular regional Craiova. La adunarea care a avut loc 
in sala Teatrului de Stat din Baia Mare sute de oameni ai 
muncii au ascultat darea de seamă a deputatului Gheorghe 
Pop. președintele comitetului executiv al sfatului popular 
regional. Un mare număr de cadre didactice din invățămin- 
tul universitar, cercetători științifici, oameni de litere și 
artă au ascultat darea de seamă prezentată la adunarea din 
Tg. Mureș de către deputatul prof. Tlberiu Andrasofsky, rec
torul Institutului medico-farmaceutic din localitate.

Numeroșii oameni ai muncii prezenți la aceste adunări, 
precum și Ia alte adunări ce au avut loc, și-au exprimat eu 
căldură aprobarea deplină fată de înțeleaptă politică de pa
ce a partidului și guvernului nostru.

A doua facultate 
o studențimii noastre

(Urmare din pag. l-a) 

tă fie ea țintea, fie că nu, ră- 
mînșp acolo pe podea. Și repe
ta figura de zeci și sute de ori. 
Dacă nimerea ținta, se umfla 
In pene și câta să-și bată pro- 

, priile recorduri : iar dacă nu, 
se ostenea pină cădea sub 
masă, frînt de oropria-i nepu
tință și tîmpenie, iăsînd chelr.e- 
rul.u’ dreptul să adune banii 
cu mătura și cu fărașul.

Și grozav, grozav moi dispre
țuia dumnealui munca oameni
lor muncii. „Domnul" student 
Mihuță nu ți-ar fi pus mina pe 
un clește, pe o cheie, ceva, 
sâ-l pici cu ceară. Măcar că 
avea două mașini.

Așa-i plăcea burgheziei ! 
studentul trebuia să fie - o făp
tură de deasupra „vulgului 
ignor", postulant la msușirea 
unor formule magice de știin
ță și artă, cu care să cpnteze 
(și desigur să devină măcar 
candidat la exploatarea mase
lor), Și asemenea t*p de stu
dent trebuia să reprezinte șf 
cultura și arta și aspirațiile 
spre lumină ale poporului. E- 
vident că atare caricatură c!e 
Intelectual, claustrat în turnul 
de fildeș al propriei bogății și 
dospit în propria-i trindovie, 
nu putea să fie iubit de Oame
nii muncii. Improșca in jur, ca 
sepia, dispreț față de muncă, 
se îmbuiba din exploatarea 
oamenilor muncii și nu primea, 
nu se putea să primească alt
ceva decît tot dispreț.

mat prin cuvintul Iar adeziu
nea deplină față de politica 
externă de pace și colaborare 
internațională promovată in 
permanență de (ara noastră, 
politică care și-a găsit o nouă 
reafirmare în lucrările recen
tei seeiuni a Marii Adunări 
Naționale.

— Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
exprimat voința neclintită a 
poporului nostru muncitor de 
a apăra pacea, de ași făuri, 
condus de încercatul nostru 
partid, o viață tot mai îmbel
șugată — a declarat bătrinul 
oțelar Dumitru Negrea. In 
prezent in lume s-a schimbat 
radical raportul de forțe. 
Aeum când se întărește ne
contenit puternicul lagăr so
cialist in frunte cu Uniunea 
Sovietică, cînd forțele păcii 
din întreaga lume Se întăresc 
tot mai mult, există deplina 
posibilitate de a se preintim- 
pina războiul mondial.

Cuvinte pline de emoție au 
fost rostite apoi de prim-topl- 
torul Drăghin Ion. responsabi
lul unei brigăzi de tineret.

— Ne-am făurit sub condu
cerea partidului nostru o via
ță fericită, am înălțat o Hune- 
doară tinără și măreață. Prin 
ferestrele larg deschise spre 
viitor de Congresul al IlI-lea 
al P.M.R. Întrevedem o Hune
doara și mai minunată. Vrem 
să ne făurim acest viitor in 
pace, vrem să apărăm rea
lizările noastre de urgiile 
războiului. De aceea spri
jinim eu căldură politica 
de Pace a partidului și guver
nului nostru. Eu mă angajez, 
in numele brigăzii noastre de 
tineret, să ne ridicăm in per
manentă nivelul profesional, 
să știm să folosim eu mai 
multă pricepere agregatele, să 
dăm patriei cit mai malt otel 
pentru a fi de folos cauzei pă
cii in lume.

A vorbit după aceea tână
rul muncitor Imbre Alexan
dru ;

— Noi sintem mindrj — a 
spus el — că delegația romină 
la cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale O.N.U. este 
condusă de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. exponen
tul coi mai autorizat al nă
zuințelor noastre de para

Astfel de adunări au avut 
loc și la oțelăria nr. 1, la fur
nalele 1, 4, 5, 6, laminoare și 
in toate celelalte secții ale 
Combinatului siderurgic Hune
doara.

Numeroșii participant! la 
discuții și-au exprimat prin 
cuvintele rostite deplina apro
bare față de politica de pace 
a partidului și guvernului 
nostru. hotărirea lor de a 
munci cu eforturi înzecite 
pentru întărirea patriei, pen
tru apărarea păcii in lumea 
Întreagă,

ROMULUS LAB

Dau cu mine să alung imagi
nea aste ca pe o gîză supără
toare.

Și-i văd pe studenții noștri 
de azi. li știu din sala de curs, 
din biblioteci, da la spectacole, 
de la serate, din excursii, de Ic 
întrecerile sportive, de la t- 
xernene.

Studenții Centrului Univer
sitar Cluj au executat în pe
rioada vacanței de vară: 
163.783 ore de muncă, reali- 
zind o economie de 295.908 
lei. Studenții noștri de azi nu 
uită că sînt fii ai oamenilor 
muncii. Câ toate marile posi
bilități care le sînt puse la dis
poziție ca să poată studia re
zultă din efortul clasei munci
toare. Nu uita câ munca este 
un factor esențial de progres, 
și că, între munca practică și 
cea intelectuală trebuie sâ se 
realizeze cea mai perfectă co
laborare și cea mai indes
tructibilă legătură. Și nu 
numai că nu uită acest lucru, • 
ci caută sâ-l și întărească, sâ-l 
verifice printr un stăruitor exer
cițiu practic. Clocotește în ei 
viața și dorința de a învăța, de 
a munci, de a cunoaște, de a 
făptui, de a se încadra în ad
mirabilul efort obștesc întru 
desăvîrșirea construirii socia
lismului.

în cea mai strînsâ legătură 
cu realitatea, viitorul specia
list de înalță calificare, viito
rul om de știință, viitorul gîn- 
ditor în domeniul filozofiei

Adeziune 
deplină la politica 

partidului
(Urmare din pag. l-a)

toate popoarele iubitoarecu
de pace din întreaga lume.

— Sînt nespus de bucuros •• 
spunea tovarășul ' Samolski 
Poldi —' că delegația noastră 
la această sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. va fi con
dusă de conducătorul iubit al 
poporului nostru, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Sint 
convins că delegația noastră 
la sesiunea O.N.U.. alături de 
delegația Uniunii Sovietice, în 
frunte cu tovarășul N. S. 
Hrușciov, de eelelalte delega
ții ale statelor socialiste, va 
face tot ce este posibil pentru 
ca în Adunarea Generală a 
O.N.U. să fie examinate în 
mod profund și eficient cele 
mai importante probleme ale 
contemporaneității și în mod 
deosebit pentru a se asigura 
dezarmarea generală și totală.

Ca un singur om, întreaga 
adunare, minute în șir, a 
scandat: ..Vom munci și vom 
lupta, pacea o vom apăra-.

Dorința lor de a contribui 
mai activ la construcția socia
listă și apărarea păcii se con
cretizează în cele pește 
2.300.000 lei economisiți în 
primele 7 luni ale acestui an. 
în munca avîntată a brigăzii 
condusă de utemistul Pană 
Gheorghe. a muncitorilor 
fruntași Gîndăreanu Paul, ini
țiatorul acțiunii : ..Fiecare 
ștanțor să realizeze peste 
1.500 lei economii", a utemiș- 
tilor Cristea Moraru, Stanca 
Maria, fruntași in producție și 
a altora ca ei, prezenți în sală 
pentru a-și arăta deplina lor 
adeziune față de politica de 
coexistență pașnică a partidu
lui și guvernului nostru.

Dînd glas acestor sentimen
te adynarea a votat o moțiu
ne, citită de muncitoarea 
fruntașă Maria Stanca, către 
C.C. al P.M.R Consiliul de 
Miniștri și Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, prin care 
muncitorii, tehnicienii și func
ționarii din întreprinderea 
..Kirov**, și-au exprima* apro
barea deplină față de impor
tantele hotăriri luate de ulti
ma sesiune a Marii Adunări ( 
Naționala.

La culesul piersicilor' bi G.A.S. Neudorf, regiunea
Timișoara

muncește, se documentează, 
se acroșează puternic de rea
litate, tocmai ca să-și sporeas
că seva ideilor ca să-i crească 
mai puternice și mai avîntate 
oripila zborului spre înaltu- 
rile creației și ale gîndirii. O 
descoperire științifică, o idee 
înaltă, o operă de artă are va
loare și vipță, numai dacă se 
întemeiază pe realități. Dacă 
nu, oricît ar părea de orbitoare 
in clipa emiterii se stinge și dis
pare în neantul din care a.apă
rut. Și tinerii noștri învață asta 
nu numai teoretic, la curs , ci 
o verifică și practic, o confruntă 
cu realitatea. Este, aceasta 
încă o dovpdă a forței, a 'mă
reției regimului nostru, care 
oferă studenților asemenea po
sibilități și prilejuri.

Practica în producție și mun
ca patriotică slujesc, în același 
timp, ca o fericită împrejurare 
pentru studenți de a cunoaște 
mai bine viața mu-netorilor și 
de a se întrajutorq. Așa după 
cum muncitorii inițiază pe stu
denți în problemele practicii, 
studenții caută să răspundă a- 
jutîndu-i pe tinerii muncitori 
să-și însușească, sâ și dezvolte 
cunoștințele teoretice. Pot fi ci
tați studenții de la Institutul 
politehnic București care au 
ajutat un grup de muncitori de 
la „Grivița Roșie“ în pregătirea 
pentru cursurile școlii medii 
serale. Sau un grup de zece 
studenți din anii I și III ai 
Facultății de metalurgie de la 
același institut care, în timpul

ieri, »n salo de festivități a Fabricii „Kirov- din Capitală
Foto N. STELORIAN

Răspunderea personală
(Urmare din pag. l-a) 

cam așa: „Ce am învă
țat In școala profesională, 
mi-ajunge pentru vreo dol-trei 
ani de-acum încolo-. Dar da
că vrei să vezi cit de mult 
a invățat Ion Avram și alții ca 
el, n-ai decît să te uiți la lu
crul care le iese din mină ■ ca
litate proastă, lucru neglijent, 
făcut de mîntuială.

Toate aceste fapte arată că 
nu este suficient să creezi 
cursuri, cercuri etc. ci este 
nevoie să fie ridicată mult 
răspunderea personală a fie
cărui tânăr față de ridicarea 
propriei calificări. Din pă
cate insă organizația de 
bază U.T M din sectorul nos
tru a făcut prea puține lueruri 
pentru educarea tinerilor în 
spiritul răspunderii pentru ri
dicarea propriei lor calificări 
profesionale.

Putem noi să educăm in așa 
fel pe țoti tinerii din sector să 
simtă răspunderea pentru ri
dicarea, propriei lor calificări? 
Desigur că da- Putem și tre
buie să le arătăm cu orice pri
lej că tehnica este in copti- 
nuu progres, să le dăm exem
ple din uzina noastră, să le a- 
rătăm că ne vin spre execu

liber din cadrul practicii, cu 
organizat un curs de pregătire 
pentru .tinerii muncitori din 
Combinatul Siderurgic Hune
doara, candidați pentru exa
menul din învăță'mîntul supe
rior.

Ce poate fi mal minunat mal 
cald și mei umân decît acest 
schimb de idei, de metode pen
tru un țel comun sprijinirea 
producției, valorificare științi
fică a resurselor materiale Ș' 
intelectuale ? Nu se poate să 
nu te impresioneze cînd vezi 
cum, un tînăr sau o tînără stu
dentă în salopetă, suprave
ghează un strung, urmărește 
prin vizor clocotul unei șarje 
o'e metal, urcă schelăria sau a- 
șează cărămida pe un zid, 
manevrează volanul și mane
tele unei combine, descarcă 
sacii cu grîu în magazia unei 
G.A.S., sau culege struguri 
brumați în coșuri albe, purtîrv 
dii-i cu cîntec și voie bună 
spre teascurile cramelor.

Am stat cîteva zile cu stu
denții de la Istorie, încadrați 
în timpul vacanței in brigăzile 
utemtste de muncă patriotică, 
în gospodăriile de stat din 
Lehliu și Valea Călugărească, 
l-am văzut cu cită dragoste 
s-au integrat în muncă și, mai 
ales, cît de mult, au căutat să 
nu piardă nici un minut, să în
deplinească pîqnul, să ajute 
efectiv producția, să stringă 
fiecare bob, ca pe un bun al 
lor și al tuturor, să-și arate 
tot respectul și toată dragostea 
pentru noii lor tovarăși de 
muncă, țăranii muncitori.

Munca în, producție, șub for
ma practicii sau a muncii pa
triotice exercită . un important 
rol educativ și instructiv. De 
asta se conving, tot mai mult, 
studenții înșiși. Contactul di

tare produse noi, pe care tre
buie să le. executăm într-un 
țimp scurt și de o calitate ire
proșabilă- Or, . cum poți să 
mîpuiești mașinile noi, cum 
poți să dai lucru de calitate 
dacă n-ai o calificare cit mai 
temeinică, la înălțimea sarci
nilor pe care partidul, planu
rile de dezvoltare a economiei 
naționale le pup în fața ti
nerilor ?

Ce ar trebui făcut pentru ri
dicarea răspunderii personale 
a tinerilor fată de ridicarea 
calificării lor profesionale ? 
Iată, s-ar putea, de pildă, or
ganiza întâlniri intre tineri și 
cei mai buni muncitori din 
uzină care să împărtășească 
din experiența k>r, să poves
tească cum și-au însușit ei a- 
ceastă experiență.

De ce. de pildă, nam organi
za o seară in care să se vor
bească despre viitorul uzine
lor noastre, despre tehnica 
nouă care se introduce zi 
de zi. despre produsele noi 
care iptră in fabricație și 
care cer o înaltă califi
care ? Adunările generale 
U.T.M. ar trebui de asemenea 
să dezbată mai des felul cum 
Utemiștii se achită de o sar
cină statutară; aceea de a și ri
dica calificarea, de a învăța, 
de a se ocupa de insușirea 
tehnicii înaintate. Dar cile alte 
acțiuni nu se pot 'organiza ? 
Trebuie să tragem totodată în 
mod hotărit. la răspundere pe 
acei tineri care nu se strădu
iesc suficient să-și ridice ca
lificarea, să avem față de ei o 
poziție exigentă, combativă

Avem posibilități pentru ca 
toți tinerii să-și ridice califi
carea profesională. Trebuie să 
formăm Insă o asemenea opi
nie în rindul colectivului, care 
sâ-i îndemne pe tineri să tin
dă mai sus. mereu mai sus pe 
calea ridicării calificării pro
fesionale, a însușirii tehnicii 
înaintate

Plecarea unei delegații guvernamentale
t R. P. Romine la 

de la
Sîmbătă dimineața a pără

sit Capitala, îndrepți ndu-se 
i spre R.D. Germană, delega- 
! ția guvernamentală a R.P. 
: Romîne, condusă de tovară- 
; șui Alexandru Sencovici, mi- 
I nistrul Industriei Bunurilor 

de Consum, care va participa 
la deschiderea festivă a Tîr- 

! gului internațional de team- 
, nâ de la Leipzig.
I La plecare, pe aeroportul

rect cu producția, legătura di
rectă cu viața, conjugarea e- 
fectivă a eforturilor^ cu efortul 
oamenilor care topesc metalele, 
ori construiesc termo și hidro
centralele, cu cei care scot 
holde bogate este pentru vi
itorii specialiști, oameni de 
știință, cum se poate ma’ in
structiv, mai concludent. Așa 
se dezvoltă intelectualul în
treg, complex, cu cele mai lar
gi posibilități de a înțelege 
viața și de a concura la tran
sformarea, la îmbunătățirea ei.

Pretutindeni studenții au dus 
și o importantă activitate cul
tural-sportivă. Au organizat și 
susținut programe artistice în 
cadrul acelor joi ale tineretu
lui din cluburile întreprinde
rilor ori din căminele culturale 
ale satelor. Studenții cîntă 
în același cor cu muncitorii 
și țăranii, joacă în aceleași 
scenete, se întrec pe aceleași 
terenuri sportive. Organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studenților 
depun cel mai stăruitor efort 
ca această muncă patrio
tică să se desfășoare în con
dițiile cele mai bune. Ca
drele didactice care conduc 
activitatea brigăzilor studen
țești au încă o dată prilejul 
să-și cunoască studenții și să-i 
ajute în munca de pregătire 
complexă și integrală pen
tru viață. Și rezultatele nu 
întîrzie să se vădească, tot 
mai îmbucurătoare. „Am avut 
ocazia să constatăm și in acost 
an, cu mare satisfacție, - 
scrie tovarășul A. Bodnăraș « 
directorul gospodăriei de stat 
„Alexandru Sahia“ — că stu
denții Facultății de filozo
fie sînt educați in spiritul unui 
înalt patriotism, al dragostei 
față de muncă, de oamenii

i înscrierile in școlile 
profesionale, 

de meserii și agricole
Ministerul Învâțămîntului și 

Culturii anunță că înscrierile la 
examenul de admitere pentru șco
lile profesionale, școlile de me
serii și școlile agricole, se pre
lungesc pină la 6 septembrie in- 
eluaiv.

Lucrările scrise încep in ziaa 
de 7 septembrie potrivit inatruc. 
țiuailer publicate în îndrumăto
rul pentru admiterea în învățâ- 
mintul profesional.

Examenul de admitere 
la Institutul 

de Culturi Fizică
(curs de zi și secția fără 
frecventă pentru anul uni

versitar 1960-1961).

Institutul de Cultură Fi
zică înscrie candidați pen
tru examenul de admitere 
în anul I — curs de zi 
(anul universitar 1960—1961) 
pină la data de 5 septem
brie 1960. orele 12.00.

Examenul de admitere 
va avea loc începînd cu 
data de 6 septembrie, orele 
8 dimineața. Examenul în
cepe cu probele practice 
Pentru vizita medicală can
didați! se vor prezența In 
alele de 4 și p septembrie, 
erele 8 dimineața.

Pentru secția fără frec
ventă înscrierile se fac 
pină la data de 1 octom
brie.

Examenele vor avea loc 
-între 8-14 octombrie.

Examenele se dau la a- 
celeași obiecte ca la cursul 
de zi.

Informații se pot lua zil
nic de la Secretariatul In
stitutului de Cultură Fizică 
între orele 7-15 și 17-19.

Tîrgul internațional 
Leipzig

Băneasa. membrii delegației 
au fost conduși de tovarășul 
Gogu Radulescu. ministrul 
Comerțului, precum și de re
prezentanți ai conducerii 
unor ministere și organizații 
economice.

Au fost de față Wilhelm 
Bick, ambasadorul R. D. Ger
mane la București, și membri 
ai ambasadei R. D Germane.

(Agerpres)

muncii, ceea ce ne confirmă că 
organizația de partid, con
ducerea facultății și cadrele 
didactice depun «forturi rod
nice pentru educarea tineretu
lui studios în spiritul sarcinilor 
trasate de partid. Ne-am aflat 
și in acest an ca și în anul tre
cut in fața acelorași studenți 
de tip nou, pe care-i caracteri
zează etanul, abnegația, o mo
rală sănătoasă, spirit colectiv 
și atitudinea tovărășeasca in 
munca. In cei doi ani conse
cutivi in care studenții Facultă
ții de filozofie au muncit in 
cadrul gospodăriei noastre s-au 
stabilit intre ei și muncitori, 
tehnicieni și conducerea gos
podăriei relații tovărășești de 
muncă, ceea ce a creat un în
ceput de tradiție, pe care o 
dorim sâ continue și să se con
solideze pe viitor".

Astfel nu greșim dacă spu
nem că universitatea devine 
tot mai mult prezentă în în
treprinderile industriale ori a- 
gricole, așa după cum pro
blemele producției industriale 
sau agrare se impun, cu nece
sitate în catedrele universita
re și în sălile de curs ale stu
denților, îndemnînd la rezolva
rea teoretică și practică și con
tribuind tot mai mult la pro
gresul producției și la dezvol
tarea științei-

Burghezia monopolistă lasă 
tineretul pe drumuri, pradă 
foametei și disperării, ori, 
după o veche și asasină metodă 
fascistă, reia educația pisto
lului și-l pregătește pentru ne
bunia unui război catastrofal.

Noi, de mult, ne creștem ti
neretul in spiritul creației utile 
vieții, îl înarmăm cu „armele 
păc’i" cu care să construiască și 
să opere viitorul lor, al po
porului, al patriei, ol omenirii, i

Sîmbătă dimineața senatorii 
francezi Jean Louis Vigier, 
președintei, grupului parla
mentar pentru relații d. prie
tenie Franța-Romînia din Se
natul francez. Andre Armen- 
gaud, vicepreședinte al grupu
lui parlamentar și Marcel 
Pellenc, care ne vizitează țara 
la invitația grupului parla
mentar rpmîn pentru relații 
de prietenie Romînia.Franța, 
au avut o întîlnire la Palatul 
Marii Adunări Naționale cu 
memhri ai conducerii grupu
lui parlamentar de prietenie 
Remînia-Franta.

Au participat: deputății a- 
cad. Simion Stoilov, președin
tele grupului parlamentar pen
tru relații de prietenie Romî- 
nia-Franța, Gheorghe Vasili- 
chi, C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu. Elena Livezeanu. Traian 
lonașcu și Mircea Biji, secre
tar general al Marii Adunări 
Naționale.

După întâlnirea, care s-a 
desfășurat înțr-p atmosferă 
cordială, oaspeții au fost pri
miți de președintele Marii A- 
dunâri Naționale, Constantin 
pirvulescu. Au luat parte de
putății Petre Drăgoescu, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, acad. Simion Stoi
lov, Gheorghe Vasilichi, C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu și Mir
cea Biji

A avut Ioc o convorbire a- 
micală, în cursul căreia pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale și-a exprimat speran
ța că vizita oaspeților va con
tribui la întărirea prieteniei 
romino-franceze. El a vorbit 
in continuare despre politica 
de pace a țării noastre, subli
niind Însemnătatea recentei 
sesiuni a Marii Adunări Na
ționale și faptul că, în rapor
tul său, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a relevat pro
gresele înregistrate în rela
țiile dintre Franța și R. P. 
Romină și posibilitățile dez
voltării rodnice in viitor a a- 
cestor relații.

La rindu! său senatorul Jean 
Louis Vigier s-a referit la re
lațiile dintre Franța și R. P. 
Romină. Ele sint tot atiț de 
frumoase ctun este vremea în
sorită de azi — a spus el. Vi
zita noastră in țara dv. a în
ceput foarte bine și sintem 
convinși că ea se va desfășura 
și în continuare la fel de 
bine. Ea va constitui un aport 
la întărirea relațiilor de prie
tenie dintre popoarele noas
tre.

Noul minisfru al Franfei la București 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

La 3 septembrie, Președin
tele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Populare Romine, Ion Gheor
ghe'Maurer, a primit pe Pier
re Paul Bouffanais, trimis 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Franței în R.P. 
Romină, care a prezentat seri- 
zorile de acreditare.

La solemnitate au luat par
te Filip Geltz, membru al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Vasile Dumitrescu, 
adjunct al Ministrului Aface
rilor Externe. Traian Micu, 
director în Ministerul Aface
rilor Externe, Nicu Șerban, 
director ad-interim al Proto
colului Ministerului Afacerilor 
Externe. Ion Vrabie, direc
torul Cancelariei Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Ministrul Franței a fost în
soțit de Jean du Boisberran- 
ger. consilier, lt-colcnel Edgard 
Mautaint. atașat militar, Marc 
Jeandet, consilier comercial, și 
Philippe Husson, prim secre
tar.

Cu acest prilej, ministrul 
Franței și Președintele Pre
zidiului Marii Adunări Na
ționale au rostit cuvintări.

Exprimîndu-și satisfacția 
pentru onoarea ce i s-a acor
dat de a fi reprezentantul Re
publicii Franceze în Republi
ca Populară Romînă, dl. Pier
re Paul Bouffanais, a declarat 
că va depune toate eforturile 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre Franța și Romînia.

Amintind că anul acesta se 
împlinesc 100 de ani de la 
stabilirea primei misiuni di
plomatice romînești la Paris, 
ministrul Franței a subliniat 
că privește cu optimism dez
voltarea viitoare a legăturilor 
economice și culturale, relua
te în mod încurajator în ulti
mii ani, menite ca, indepen- 
denț de divergențele ideologi
ce, să contribuie la realizarea 
unui ideal comun de pace, de

n
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Vorbind apoi despre proble
mele păcii și războiului oaspe
tele a spus : Si noi luptăm 
pentru a apăra pacea în lume, 
ca și poporul dv. Țelul co
mun de a întări pacea, de a 
înlătura pericolul de război 
ne apropie și mai mult Am 
cunoscut personal grozăviile 
războiului și am ajuns la 
convingerea că numai prin În
țelegere între popoare vom 
reuși să-l preîntâmpinăm.

In cursul dimineții de ieri, 
oaspeții francezi au depus co
roane de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumen
tul Soldatului Francez din 
grădina Cișmigili. .. ' ..

Au fost .de fată deputatul 
C. Paraschivescu-Bălăceapu și 
Dumitru Diaconescu, președin
tele Sfatului Popular al Capi
talei. ■ »

A luat parte trimisul extra
ordinar și ministrul plenipo
tențiar al Franței la București, 
Pierre Paul Bouffanais și 
membri și legației.

La amiază, senatorii, fran
cezi, însoțiți de deputatul C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, au 
vizitat Combinatul poligrafic 
„Casa Scinteii", unde s-au in
teresat îndeaproape de,proce
sul de producție, de salarizare, 
condițiile de odihnă și‘de în
grijirea sănătății muncitori
lor.

împreună cu oaspeții au ve
nit ministrul Franței la Bucu
rești, Pierre Pau: Bouffanais, 
și membri ai legației.

în cursul după-amiezii sena
torii francezi s-au deplasat la 
cimitirul militar Bellu unde 
au păstrat un moment de re
culegere la mormintele eroi
lor francezi căzuțf pe pămin- 
tul rominesc în anii primului 
război mondial.

Tot în cursul după-amiezii 
oaspeții au vizitat Complexul 
sportiv ,.23 August", noul car
tier de locuințe Floreașca și 
Parcul de cultură șl odihnă 
„I. V. Stalin"..

Senatorii francezi au fost 
plăcut Impresionați de locu
rile vizitate

Noul cartier de locuințe Flo- 
reasca — a spus senatorul 
Marcel Pellenc - este un an
samblu foarte frumos, bine 
înzestrat, care pare de fapt un 
oraș de sine stătător. De ase
menea m-au impresionat par
curile Capitalei dv. care dau 
orașului un aspect foarte pi
toresc.

(Agerpres!

progres și de colaborare in
ternațională, r

In Încheiere, ministrul Fran
ței a transmis urările călduroa
se ale poporului francez pentru 
fericirea șl prosperitatea po
porului rotjiîn.' ‘

Președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a mul
țumit pentru urările adresate 
poporului romîn. și, la rindul 
său, a transmis cele mai bune 
urări de belșug și fericire po
porului francez, față de care 
poporul nostru nutrește sen
timente de sinceră prietenie, 
în continuare a spus : peste 
cîteva zile vom aniversa un 
eveniment de seamă în rela
țiile romino-franceze.: cente
narul înființării primei misi
uni diplomatice a statului rn- 
mîn — Agenția Principatelor 
Unite de la Paris.

Intre popoarele noastre au 
existat încă cu mult timp,
înainte relații întotdeauna
bune, prietenești. Această, 
prietenie tradițională, precum I 
și interesele comune în dez
voltarea legăturilor dintre ță- - 
rile noastre au stat la baza 
evoluției pozitive din ultimii 
ani a relațiilor dintre Ramîp.ia 
și Franța.

Creșterea continuă a schim
burilor comerciale, culturale 
și științifice, a dovedit cu pri
sosință posibilitățile ce e.x -'ă 
ineă în dezvoltarea relațiilor 
romino-franceze. Guvernul ro
mîn, atașat principiilor coexis-. 
tentei pașnice, a promovat și 
promovează o politică de dez
voltare și îmbunătățire conti
nuă a relațiilor dintre Repu
blica Populară Romînă si 
Franța — a spus în încheiere 
Președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
a avut o convorbire amicală 
cu dl. Pierre Paul Bouffanais, 
la care au asistat tovarășii Fi
lip Geltz și Vasile Dunți- 
trescu. I



Vizita lui N. S. Hrușciov

Cuvîntul poporului Cubei
Grandioasa adunare najionala generală 

a poporului cuban
R. P. CHINEZĂ

PEKIN 3 (Agerpres)- — 
i,Jenminjibao“ și „Pekinjibao‘( 
din 3 septembrie publică ști
rea despre lucrările sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. la care 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., a 
ținut un raport cu privire la 
situația internațională și po
litica externă a R.P.R. Ziarele 
subliniază că s-a adoptat in 
unanimitate o hotărîre prin 
care se aprobă raportul tova
rășului Gh. Gheorghiu-Dej, și 
ea Marea Adunare Națională 
a hotărît numirea tovarășului 

. Gh. Gheorghiu-Dej. ca șef al 
delegației R.P. Romîne la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U,“.

R. D. GERMANA
BERLIN 3 (Agerpres). — 

' Ziarul „Neues Deutschland* a 
publicat în pagina întîia ști
rea alegerii de către Marea 
Adunare Națională a R. P. 
Romîne a tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej ca șef al 
delegației R. P. Romîne care 
va participa la lucrările apro
piatei sesiuni a O.N.U.

R. P. ALBANIA
TIRANA 3 (Agerpres). — 

Ziarele albaneze au publicat 
informații în legătură cu lu
crările sesiunii extraordinare 
a Marii 'Adunări Naționale a 
R. P. Romîne și alegerea to- 

. varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej ca șef al delegației 
R. P. Romîne care1 va parti
cipa la lucrările celei de-a 
15-a sesiuni a O.N.U.

INDONEZIA
DJAKARTA 3 (Agerpres). - 

2 septembrie agențiile de 
știri indoneziene Antara și 
PIA au publicat extrase din 
Raportul tovarășului Gh-

Gheorghiu-Dej prezentat în 
fața sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționala a 
R.P.R., subliniind pasajele re
feritoare la relațiile R. P. Ro
mîne cu țările Asiei și Africii 
și poziția guvernului romîn în 
problema dezarmării.

De asemenea s-a publicat 
știrea că Marea Adunare Na
țională a hotărît ca tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej să condu
că delegația R P.R. la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U

ANGLIA
LONDRA 3 (Agerpres). — 

In ziarele engleze „Times* și 
„Daily Telegraph" au apărut 
reportaje despre raportul to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la ultima sesiune a 
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, relevind partea 
privitoare la relațiile țării 
noastre cu Marea Britanie.

într-un alt număr, ziarul 
„Times* comentează știrea cu 
privire la faptul că delegația 
R. P. Romîne la O.N.U. va fi 
condusă de tovarășul Gheor
ghe Crheorghiu-Dej, arătînd 
că acest lucru denotă însem
nătatea pe care guvernul ro
mîn o acordă problemelor ce 
se vor dezbate în actuala se
siune a Adunării Generale a
O. N.U. și mai ales problemei 
dezarmării.

ARGENTINA
BUENOS AIRES 3 (Ager

pres). — Ziarul argentinian 
,.E1 Monde* publică la loc de 
frunte știrea că la sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne pri
mul secretar al C. C. al
P. M.R.. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. a fost ales ca șef al de
legației R. P. Romîne care va 
participa la lucrările celei 
de-a 15-a seuzuni a OJLU.

in Finlanda

Componența delegațiilor R. P. Po’one, 
R. P. Bulgaria și R. P. Albania la 0. N. U.

HELSINKI 3 (Agerpres). 
TASS transmite : La prințul 
ferit în cinstea lui N. S. Hniș. 
ciov, V. I Sukselainen, primul 
ministru al Finlandei, a rostit o 
cuvîntare în care a spus prin
tre altele :

Atît mie, cît și întregului gu
vern și popor finlandez, ne fare 
o bucurie deosebită faptul că 
avem aslazi posibilitatea să vă 

t salutăm aici și să vă mulțumim 
pentru că vă aflați alături de 
noi. la importantul eveniment 
a? sărbătoririi zilei de naștere a 
președintelui Finlandei. Sperăm 
că aceste zile, în care ați reușit 
să vâ rupeți de grelele dv. în
datoriri, vot constitui pentru, dv. 
un prilej (le recreație, iar nonă, 
finlandezilor, ne vor da nu
meroase ocazii să retrăim plăcu., 
tele amintiri pe care mulți din
tre noi le-am păstrat din timpul 
vizitei dv. precedente, 
avut loc acum mai bine 
ani.

A luat apoi cuvîntul 
Hrușciov care a apus:

Am plăcerea să mi 
persanul respectul profund față 
de șeful statului finlandez, dl. 
Urhn K Kekkonen, cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de la naș
terea sa, față de primul ministru 
Sukselainen și. prin intermediul 
lor față de întreg poporul fin
landez prieten.

In ultimii ani, m urma întă. 
ririi contactelor personale re
ciproce. noi stabilit relații 
bune, sincere n oamenii de sti.t 
și fruntașii vieții publice din 
F nlanda Intilnirile și ronvorh;- 
ril- p* care le-am avut cu pre
ședintele Kekkonen ji cu alți 
oameni de stat din Finlanda 
«>-«■ oferiț întotdeauna o mare 
satiffacție.

Guvernul sovietic, a declarat

o-

care a 
de trei

N. S

exprim

în continuare N, S. Hrușciov, 
este satisfăcut de dezvoltarea cu 
succes a colaborării rodnice din
tre Uniunea Sovietică și Finlan
da. înainte de a pleca spre țara 
dv., conducătorii de stat sovie
tici m-au rugat să transmit sâr. 
bătoritului felicitările lor căl
duroase, iar poporului și guver
nului finlandez cele mai bune 
urări.

Ne-am gindit la Moscova cum 
să marcăm cea de-a 60-a aniver
sare a d-lui președinte Kekko
nen. Este limpede pentru oricine 
că această dată remarcabilă de
pășește cadrul unei aniversa: i 
obișnuite și este sărbătorită pe 
larg de opinia publică finlan
deză. Sînt bucuros să râ comu
nic că guvernul sovietic a hotăr'A 
jâ ofere în dar — cu prilejul ce
lei de-a 60-a aniversări a nașterii 
președintelui Kekkonen — un 
elicopter sanitar Direcției medi
cale din Finlanda.

Președintele U. K. Kekkonen 
a mulțumit printr-o acurtâ cu
vîntare lui N. S. Hrușciov pen
tru darul oferit de acesta, că
ruia el îi dă o înaltă prețuire.

HELSINKI 3 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In dimineața zilej de 3 sep
tembrie. N. S. Hrușciov, șeful 
guvernului sovietic, care se află 
la Helsinki cu prilejul aniversă
rii a 60 de anj de la nașterea 
Jui U. K. Kekkonen, președinte
le Finlandei, a vizitat uzina e- 
lertruniecanică „Stremberg-,

Io curtea uzinei N. S. Hru«- 
rîov și persoanele rare ii înso
țesc au fost întimpinați de di
rectorul uzinei și de reprezen
tanți aî muncitorilor, care l-au 
sslutat pe înaltul oaspete aovi*- 
tir.

însoțit de numeroși ziariști,

fotoreporteri, operatori cinema
tografici finlandezi și străini, 
N. S, Hrușciov a vizitat uzina. 
Unul din muncitori, adresîndu- 
se înaltului oaspete sovietic, 
spus : „Vă mulțumim că ați 
nit”.

în timpul vizitării uzinei 
kita Sergheevici s-a oprit
repetate rînduri, i-a salutat pe 
muncitori, le.a urat succes in 
muncă și o viață mai bună. El a 
pus directorului tehnic întrebări 
în legătură cu specificul produc, 
ției diferitelor piese.

i-a
ve-

Ni-
în

HELSINKI 3 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 3 septembrie N, S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al UR.S.S, a făcut o 
vizită lui U. K. Kekkonen, pre
ședintele Finlandei, și l-a felici
tat cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei de naștere. 
N. S. Hrușciov i-a oferit lui 
U. K. Kekkonen in dar o vaza 
de argint și cartea lui V. Kekko
nen „Finlanda și Uniunea Sovie
tică* ‘. editată in U.R S.S.

La 3 septembrie U. K. Kekko. 
nen, președintele Finlandei, a o- 
ferit un dejun in cinstea lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S, La de
jun U. K. Kekkonen și N. S. 
Hrușciov au rostit cuvîntări.

HAVANA 3 (Agerpres). - 
Adunarea națională generală 
a poporului Cubei, convocată 
de Fidel Castro, liderul revo
luției cubane, a fost o demon
strație grandioasă a voinței 
neclintite a poporului cuban 

-de a-și consacra toate forțele, 
întreaga energie, iar la nevoie 
și viața, pentru a-și apăra pa
tria, liberă in prezent, pentru 
a asigura propășirea și pro
gresul ei.

Această adunare a poporu
lui cuban a avut loc in „Piaza 
Civica*1 din Havana, cea mai 
mare piață a orașului, 
în fața monumentului 
sului fiu al poporului 
Jose Marti. La această 
re au’ participat peste 
lion de persoane — oameni ai 
muncii din capitală și din 
toate provinciile țării.

Adunarea națională genera
lă a fost deschisă de Osvaldo 
Dorticos, președintele republi
cii. în piață a răsunat solemn 
imnul național cuban. Apoi a 
luat cuvîntul primul ministru 
Fidel Castro care a fost întîm- 
pinat cu ovații furtunoase.

Această adunare națională 
generală a poporului, a spus 
Castro, a fost convocată pen
tru a examina problemele de 
politică externă de cea • mai 
mare importanță, aceleași pro
bleme care au fost discutate 
de miniștrii Afacerilor Exter
ne ai țărilor membre ale 
O.S.A. în Costa Rica.

Castro a declarat că guver
nul revoluționar al Cubei are

situată 
glorio- 
cuban 

aduna- 
un mi-

împotriva planurilor aventuriste 
ale generalilor hitleriști!

VARȘOVIA 3 (Agerpres). - 
P.A.P, transmite : La ședința 
comună din 3 septembrie a 
Consiliului de Stat $i a Consi
liului de Miniștri ale R. P. 
Polone a fost aprobată com
ponența delegației Republicii 
Populare Polone la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Șef al delegației — Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, membru al Consiliu
lui de Stat.

nerale a Organizației Națiuni
lor Unite

Avind în vedere că la apro
piata sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. va fi discu
tată cea mai importantă pro
blemă a contemporaneității — 
problema dezarmării generale 
și totale. Prezidiul Adunării 
Populare și Consiliul de Mi
niștri au ales în unanimitate 
șef al delegație: pe Todor Jiv- 
kov. prim-secretar al CC. al 
Partidului Comunist Bulgar, 
membru al Prezidiului Adu
nării Populare.

Puternicul ecou al schimbului 
de mesaje Hrușciov — GUrsei

SOFIA 3 (Agerpres). — BTA 
transmite : La 3 septembrie a 
avut loc ședința comună a 
Prezidiului Adunării Populare 
și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, 
la care a fost aleasă delegația 
care va reprezenta Republica 
Populară Bulgaria la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge-

TIRANA 3 (Agerpres). — AT A 
transmite : Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Albania 
a aprobat componența delegației 
Republicii Populare Albania, câte 
va participa la rea d*-« 15-« ** 
■ iune a Adunării Generala a 
O3Î.U. Delegația va fi condusă 
de Mehmeț Sbehu. președintele 
Conailiului de Miniștri.

ISTANBUL (3 (Agerpies). — 
TASS transmite: Schimbul de 
mesaje dmîre preced r.tele Co:u 
silhilui de Miniștri al U.R.S.S., 
N S. Hrușciov. ș» șeful statului 
turc, generalul Gurset a stîrtrt 
un deosebi interes în rîndurile 
opiniei publice d*n Turcia. Acest 
sch’mb d« mesaje cons derat
drept un pse important pe ca’ea 
stab r-'i unor re-ați’ ce priete
nia Intre cele două |lri.

Zarjl ..Vatan- (care apare -a 
Ankara) scrie că vrr mbu’ de 
mesaj* dintre cond »că:on celor 
două state vec*ne a fost primit 
favorabil tr cercurile ?o< t;ct d n 
Ankara Aceste cecuri cvrvde'ă 
că da’ortă acestui «ch'mb de me
saje s a PJ* caoV per’oadri 
„războiului r*ce* d n*’e Uniunea 
Soviet» și Turda a început 
un dialog utl pe ma-g -^a pro
blemelor care interesează ce e

douj tir? După părerea acelo
rași cercuri. rn prezent atenfa 
principală trebuie concentrată a- 
supra problemelof care mese 
cele două țâti și r.u asupra ace. 
lora pe marginea cărora există 
puncte de vedere diferite.

In numeroasele comentarii ale 
zLarelor turce se exprimă în una- 
nimitato dorința d« a se pune 
caoăt per oade de încordare și 
neîncredere Intre ce e două *âri 
vecne și să se stab lease! rela
ții cu adevărat de bung vecml- 
tate.

„In aceste mesaje. 
..Vatan’ îu articol 
fond se 
proră a 
a stabili 
ta*e. Nu 
exiști 
sa! 
dosi

Presa 
N.

occidentală despre participarea
S. Hrușciov la sesiunea 0. N. U.

!. scrie ziarul 
J jl său de 

exprimă reci.
cekM două popoare de 
relate de buni vecină- 
n<- putem închipui că 

retm tec eare să nj 
ute din tot sufletul această 

ă* Z -arut ’ subliniază că 
ta crre Turcia va începe să 

colaboreze cu Uniunea Sovietică 
wva fi o z:.foarte taicuă pentru 
poporul turc-.

PRAGA 3 (Agerpres). — Ce. 
teka transmite : La 3 septembrie 
a avut loc la Ministerul Aface
rilor Externe al R. • S, Ceho
slovace o couferință de presă în 
cursul căreia » fost transmis re. 
prezentanților presei cehoslovace 
-i străine textul Declarației Mi
nisterului Afacerilor Externe «1 
R. S. Cehoslovace în legătură cu 
cunoscutul memorandum din 19 
august al statului major al Bun- 
deswehrului.

in declarație se spune printre 
altele : „Imperialiștii germani, a 
căror putere a fost zdrobită in 
cursul celui de al doilea război 
mondial in primul rind datorită 
Uniunii Sovietice au fost puși 
din nou pe picioare datorita spri
jinului puterilor occidentale, și 
îndeosebi al S.U.A . fi acUm ei 
consideră posibil să formuleze 
fățiș revendicările lor agresive.

Este semnificativ faptul că a. 
nunțarea aleator revendicări agre
sive a fost încredințată genera
lilor naziști care poartă răspun
derea pentru 
hitleriste.

Faptul că 
fost aprobat 
nauer și de 
război Strauss dovedește că 
este vorba de o acțiune indepen. 
denia a foștilor generali naziști**.

campaniile militare

memorandumul a 
de cancelarul Ade- 

ministrul tău de 
nu

tații 
slav 
mul 
wehrului cu privire la înzestra
rea armatei vest-germane cu ar
ma nucleară. Guvernul • R.P.F.I., 
se subliniază în . declarație, con
sideră; necesar să atragă din nou 
atenția asupra faptului că politi. 
ca de stimulare sistematică a mi
litarismului în Republica Fede
rală Germană, precum și o even
tuală acceptare de către aliații 
Germaniei occidentale a noilor 
cereri ale Bundeswvhrului. vor 
avea în mod inevitabil consecin
țe foarte grave, atît asupra dez. 
voltirii interne a R.F.G., cît și 
asupra situației internaționale.

in condițiile actuale, se subli
niază în declarație. principala 
sarcină a tuturor guvernelor este 
de a depune eforturi maxime 
pentru instaurarea încrederii in
ternaționale și pentru soluționa, 
rea pe cale pașnică a probleme
lor nerezolvate Cererea guvernu
lui și a statului major vest ger-* 
man de a se pune la dispoziția 
Bundeswehrului arma atomică 
este în flagrantă contradicție cu 
această sarcină.

fi BELGRAD 3 (Agerpres). —
La Belgrad a fost data publici-

declarația guvernului iugo- 
in legătură cu memorandu- 
statului major al Bundes.

dreptul să vorbească despre 
democrație, . întrucît rezolvă 
toate problemele împreună cu 
poporul. Dacă poporul nostru 
nu va aproba „declarați a“ de 
la Costa Rica ea nu va avea 
pentru noi nici un fel de pu
tere.

Subliniind că „declarația" 
de la Costa Rica este orienta
tă în ansamblu împotriva 
Cubei. Castro ă dat citire pri
mului articol al acestei decla
rații care tinde să constrîngă 
Cuba să respingă propunerea 
nobilă a Uniunii Sovietice cu 
privire la sprijinirea Cubei în 
cazul unei agresiuni împotri
va acesteia și să fie condam
nată Cuba, dacă ea nu va re
nunța ia acest sprijin.

Fidel Castro a adresat apoi 
poporului cuban întrebarea : 
dacă Cuba va fi victima unei 
agresiuni imperialiste vom 
primi sau nu vom primi spri
jinul Uniunii Sovietice ?

Un puternic „daM a răsunat 
în întreaga piață. Au răsunat 
ovații furtunoase prelungite 
însoțite de exclamații de sa
lut în cinstea Uniunii Sovieti
ce, în cinstea prieteniei dintre 
popoarele Cubei și U.R.S.S. 
„Cuba da. yankeii nu" — au 
scandat timp de cîteva minu
te reprezentanții poporului 
cuban.

Astfel, a spus Castro, ca re
zultat al primei votări, Adu
narea Cubei acceptă ajutorul 
Uniunii Sovietice. Poporul 
Cubei a subliniat el, a dat mi
niștrilor care au participat la 
conferința de la Costa Rjca un 
răspuns revoluționar just și 
curajos.

După ce a demascat carac
terul colonialist al tratatului 
militar bilateral semnat în 
1952 între Cuba și S.U.A., 
Castro a pus în fața adunării 
generale problema anulării 
lui. Adunarea a adoptat în 
unanimitate hotărîrea de a 
anula acest tratat. Exprimînd 
voința poporului, primul mi
nistru a rupt textul acestui 
tratat. Castro a anunțat că Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Cubei va aduce imediat la 
cunoștința guvernului S.U.A. 
anularea lui.

Referindu-se apoi la artico
lele „declarației* costaricane 
care cere membrilor Organiza
ției Statelor Americane să se 
supună necondiționat discipli
nei așa-numitului sistem inter- 
american. adică dominației in 
cadrul acestui sistem al impe* 
rialismului american, Castro 
a declarat : „Noi facem ceea 
ce ne spune poporul, și nu 
miniștrii care servesc Was
hingtonul*.

Fidel Castro a ridicat de a- 
semenea in fața Adunării Ge
nerale-următoarele problem^ 
Trebuie oare să promovW^ 
Cuba o politică de prieteWfe, 
o politică de relații comercia
le cu toate țările ? Aprobă 
oare Adunarea restabilirea re
lațiilor diplomatice cu Uni
unea Sovietică ? Este oare de 
acord poporul cuban să men
țină relații normale cu toate 
țările socialiste ?

La țoale aceste întrebări 
participanții la adunare au 
răspuns printr-un puternic 
„da", ridicînd o mare de mîini.

Guvernul revoluționar al 
Cubei, a spus în continuare 
Castro, punp poporului urmă
toarea întrebare: „Este el 
gata să stabilească relații di
plomatice cu Republica Popu
lară Chineză ?“ După puter
nicul răspuns afirmativ, Ca
stro a declarat: „Adoptăm 
hotărîrea de a stabili relații 
diplomatice cu R. P. Chineză 
și chiar din acest moment 
Cuba rupe relațiile diplon^- 
tice cu regimul marionetă ai 
lui Cian Kai-și".

încheindu-și cuvlntarea Ca
stro a subliniat :

„Nu ne îndoim că patria 
noastră va învinge, deoarece 
lupta este dusă de întregul 
popor, iar popoarele nu au 
pierdut nici odată încă bătă
liile".

Castro a prezentat spre 
examinare Adunării o decla
rație care a primit denumirea 
de declarația de la Havana și 
care constituie răspunsul po
porului cuban la „declarația" 
de la Costa Rica, pe care el a 
respins-o. Participanții la Adu
nare au adoptat în unanimi
tate declarația de la Havana.

------ •-------

NEW YORK 
„Hrușciov va

York la O.N.U.”, 
participa la

3 (Agerpres) 
sosi li New 
,,Hrușciov va 

participa la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U.” — sub 
ceste titluri ziarele din New 
York și Washington publică în 
primele pagini informații în le
gătură cu faptul că N. S. Hru,- 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., va conduce 
delegația sovietică la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.

După cît Se pare, perspectiva 
ca eeful guvernului sovietic să 
se adreseze de la tribuna O.N.U. 
popoarelor întregii lumi care 
năzuiesc fierbinte la dezarmarea 
generală și Ja micșorarea încor
dării internaționale neliniștește 
•erioi pe acei lideri din S.U.A. 
care se situează pe pozițiile 
« ursei înarmărilor și provocări
lor internaționale. John Gibson, 
comentatorul ziarului „M al) 
Street Journal”, constată cu ne
mulțumire : ..Este incontestabil 
că hotărîrea lui Hrușciov îi ofe
ră inițiativa diplomatică. Se cre
de că el va prezenta noi propu
neri dramatice asupra dezarmă
rii, la care Occidentul va trebui 
să reacționeze într-un fel. El va

a-

învinui, de asemenea, probabil, 
State]e Unite de provocări, silii»- 
du-1 pe unchiul Sam sâ se a- 
pere”,

Murray 
ziarului 
Times Herald-, 
S.U.A. și aliații 
vor fi siliți sâ-«i revixuias/â 
urgență planurile în privința 
siunii Adunării Geaerale 
O.N.U.

LONDRA 3 (Agerpres).
Știrea câ N. S. Hrușciov 

conduce delegația sovietici

Murder, comentatorul* 
„Washington Post and 

subliniază câ 
lor occidentali 

de 
se- 

a

va
___ ___ ,1a 

cea de-a lâ.a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., continuă să 
se afle în centrul atenției presei 
engleze.

Mai multe ziare cer ca guver
nul englez să răspundă la iniția
tiva guvernului U.R.S-S, și arată 
că este necesar ca primul minis
tru Macmillan să conducă dele
gația engleză la sesiunea Adu
nării Generale. Chiar și ziarul 
conservator ..Daily Express” 
subliniază că opinia publică din 
Anglia ar saluta această hotârire.

„Șefii statelor occidentale, 
scrie „News Chronicle", trebuie 
să participe și ei la sesiunea A- 
dunârii Generale pentru a con
tribui la rezolvarea unei proble-

mc atît de importante ea proble
ma dezarmării'*.

I.uînd cnrintul la 2 «eptembrie 
li Louthon. Gait«kell. liderul' 
Partidului laburist. a spus : 
..Acum, cind Hrușciov a decla
rat câ 
vietică 
nerale 
clar câ 
că 
,.prezența primilor miniștri 
Adunarea Generală ar întări în 
orice caz prestigiul ei”.

PE SCURT

v* conduce delegații so
la sesiunea Adunării Ge- 
a O.N.U.. e«te ahsolnt 
Macmillan trebuie să fa- 

acelasi lucru'*, deoarece 
U

POMA - Ministru 
Populare Rom’r.e b 
Ian C«ja a făcut o 
curt<xiz5e președ 
C-i. GoTami Gr< 
tyrl cv a □ x? za ta 
tiv* îtafb

BUDARESIa 
br.e a sosă la 
tivul Tga’.rulu:

L Repjb icii 
Roma, Ște- 
vizkă de

: Repub 
ri. în legă-

p’ecare defini-

Bucuregr:. care 
tru spectcceie pe aci 
iui „Madach"" din ca- 
Ungare.

— La J seoîem. 
Budapesta colet- 

Municipal din 
ca prezenta pa- 

•rja Teatru- 
cia'a R. P.

EL1S XBETHVILLE. - Agenți
ile de informații anunță d*n E’i- 
sab?thv!:’e că in pi bvincîa Ka
tanga pop ilația rilică împo
triva marionetei imperia iste 
Chombe. Agenția U rlted P'ess 
Internat o tai anunță că tulbu'l- 
r:!e eu cuprins regHnfle Manono. 
Kâboogo șl Bukama In urma 
c’ocniri’v dintre populație și 
partizanii lui Chombe se semna
lează mulțl morii. „Guvernul** 
din Katanga a trimis în aceste 
regiuni întăriri.

Apelul O. I. Z.
PRAGA 5 (Agerpres). — 

AGENȚIA CETERA TRANS
MITE apelul Organizației In- 
te^naționnie a Ziariștilor. în 
care se spune printre altele :

Organizația Internațională 
a Ziariștilor cere tuturor zia
riștilor și organizațiilor lor 
să sărbătorească la 8 septem. 
br.e — Ziua internațională de 
soi Jaritaie a ziariștilor.

Trebuig să ne umm șt să 
mobilizăm la 8 septembrie 
toate forțele noastre in spri
jinul măreței cauze a soli da- 
r-tâții internaționale a ziariș
tilor. se spune în încheierea 
apelului Trebuie să facem o 
largă publicitate revendicări. 
Io» drepte ale ziariștilor de
mocrat cinstiji și să luăm ■ 
măsuri pentru înfăptuirea a- 
cestor revendicări.

I

Schimburi
în cadrul convenției de cola

borare culturală dintre R. P. Un
gară și țața noastră, sîmbătă a 
sosit îd Capitală colectivul Tea. 
txului Madach** din Budapesta.

Artista ponorului Lucia Sturza- 
Bulandra. președinta Asociației 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, directoarea 
Teatrului Municipal din Bucu
rești. a urat bun sosit artiștilor 
maghiari

A răspuns Both Bela, director 
ți regizor al Teatrului „Madach".

*In aceeași zi a părăsit Capi
tala colectivul Teatrului Munici
pal în frunte cu artista poporu
lui Lucia Sturza-Bulandra, direc
toarea Teatrului,

culturale
Timp de o săplămină 

vul Teatrului Municipal, 
din peste 70 de persoane, 
zenta pe scena Teatrului 
dach" din Budapesta 4 specta
cole eu piesele ..Trei gen»'-sfii*4 
de L-ucit» Demetriu*. „Azilul de 
noapte** de Maxim Gorki. Moar
tea unui comis voiajor** de Ari. 
hur Miilor și „Mamcaret* de 
Jean Sarment.

La Hotelul „Ambasador- a 
avut loc sîmbătă o conferința 
de presă cu conducerea, acto
rii și regizorii de frunte ai 
Teatrului „Madach" din Buda
pesta.

INFORMAȚII

Cnlecti. 
ak jlu.it 
va. pre- 

,Atn-

(Agerpres)

Răsfățați ai „modului
de viață** american...
umane

Tudor Arghezi
BUDAPESTA 3. Coresponden

tul Agerpres transmite : La in
vitația Uniunii scriitorilor ma
ghiari și a Institutului ungar 
pentru relații culturale cu străi
nătatea a sosit la Budapesta 
pentru a-și petrece o parte a 
concediului, acad. Tudor Arghezi 
împreună cu familia sa.

Marelui nostru poet î s-a făcut 
o primire deosebit de călduroasă

la Budapesta
în cercurile cultura!» ale R. P. 
Ungare. Uniunea ziariștilor din 
R.P.U. a organiza* o întîlnire a 
reprezentanților pubhcațiilur u:. 
gare de literatură ș< «rtl cu 
maestrul Tudor Arghezi. De ase
menea Tudor Arghezi a fost oas. 
petele seri torilor maghiari.

Scriitorul Tudo» Arghezi a fost 
primit la 2 septemSri» de către 
Benke Valeria, ministrul Cultu
rii al R. P. Ungare.

La Congresul mondial de economie forestieră
SEATTLE 3 (Agerpres). - 

Corespondență specială. La 
deschiderea lucrărilor pe sec
ții ale celui de-al V-lea Con
gres mondial de economie fo
restieră care are loc la Uni
versitatea Washington din ora
șul Seattle - S.U.A, a luat 
cuvîntul profesor Manea Mă
nescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, 
care a adus salutul delegației 
R.P.R. participanților la con
gres.

La 1 septembrie șeful dele
gației R. P. Romine, profesorul 
Manea Mănescu, a prezentat 
comunicarea „Creșterea nive
lului de trai al muncitorilor 
forestieri din R. P Romînă*. 
Profesorul Manea Mănescu a 
arătat că ridicarea continuă a 
bunăstării populației din țara 
noastră este rodul operei de 
industrializare a întregii eco
nomii naționale.

zul șobolanilor sint siguri de 
reușita. Neamul șoricesc — iată 
anul dintr» risfățații „modului 
de viață" american.

In materia de program electo
ral. șobolanii nu sini preten
țioși. Ei vor ca să nu se dârime 
zecile de mii de cocioabe in 
care s-au instalat ți in care con
viețuiesc împreună cu 1.000.000 
de newyorkezi, după datele zia
rului ^New York World Tele
gram and Sun**. In privința 
ceasta nu trebuie 
să-și faci gri ji. 
Niciunuia dl a can
didații in ale
geri nu i-a tre
cut prin cep o a. 
semenea idee năstrușnică. Reven- 

__r___  _ - Fiața le .dicârile rozătoarelor nu prevăd 
este sigura. E drept. Congresul nici măcar cerința ca tradiționa- 
S U.A. nu a votat o lege împotri- —Lt----- -,—*—— —-
va pisicilor, dar mare nenoro
cire sus-i. Au grijă congresme
nii ca sâ nu se aloce fonduri 
pentru construcția de locuințe 
noi, așa incit șobolanii pot sâ 
huzurească după pofto inimii pi- 
nâ la adinei bitrîneți. Trîmbița. 
șii „modului de viațnu american 
proclamă adesea „prosperitatea** 
de dincolo de ocean. Dar ce te 
faci cînd auditorii te cheamă la 
proba faptelor concrete ? Pro
blema argumentelor concrete, 
dumnealor iată că au rezolvat-o. 
Dacă referindu-se Ia oameni, la 
americanii simpli, o nimeresc cu 
oiștea in gard, in schimb in ca-

Presa americană 
n a șoptit nici o 
vorbi, dar surse 

ce se declari bina »«- 
formale confirmi ves
tea. Zice re cu șobola
nii din New York s-ar 
fi revoltat. Lj ora ac
tuali onorabilii patru
pezi rozitori sint la fel 
de numeroși ca si ființele
ce populează întinsul oraș ame
rican ^Asțizi in orașul New 
York se numiri aproximativ 
8.000 000 de șobolani — sint tot 
atiția șobolani ciți oameni — 
dezvăluia recent ziarul ,.Dailv 
News". Și atunci de cg la apro
piatele alegeri șobolanii să nu 
aibă drept la rof ? Doar sint o 
atît de numeroasă populație a 
New Yorbului și nude mai pui 
ci ei se înmulțesc mai repede ca 
oamenii. In plus, cum de nu în
țeleg boss ii electorali câ în timp 
ce voturile oamenilor nnt nesi
gure din pricing țomajului. impo
zitelor. nesiguranței vieții, ei — 
șobolanii — nu au de ca sâ se 
plingă ? Șomajul nu-i lovește. 
Impozite nu plătesc.

trăiesc mai prost caoamenii
șobolanii. Grație huzurului de 
care au parte în 
minusculii 
niște veritabili 
ria „modului
can", Ziarul „New York Journal 
American**. a părți ni nd trustului
Ilenrst, relata câ „șobolani «ivind 
mărimea unei pisici alungă pe 
oamenii, adulți di a locuințe iar 
pe dini din stradă". Același ziar 
comunică ci nunuii din ianuarie 

1959, șobolanii 
mușcat 1025 băr
bați, femei și 
copii. „Viața mul
tor familii n 
devenit un coș- 

insuportabil* — afirmi 
ziarul lui Hearst și îl putem cre
de pe curiei in acest caz. Re
porterul ziarului descria cele ce 
i-au fost relatate d9 locatarii 
imobilului eu nr. 305 de pe stra
da nr. 46. aflată la o distanță de 
numai un minut de „Times 
Square**. Doamna Kaplin care o- 
cupă camera nr. 310 a declarat t 

. ,,Mă tem să rămin singură în 
cameră chiar și ziua. Odată am

New York, 
șoricei au devenit 

pisoi spre glo- 
de viață ameri.

lele embleme electorale — mă. 
garul și elefantul — fi fie împo
dobite și cu un șobolan. Au cer 
decU drepturi electorale. Atita 
tot.

Mișcătorul devotament electo
ral al șobolanilor newyorkezi 
pare-se câ a stirnît interesul can. 
didaților aflați la vinătoarea de 
voturi. Cu dreptul de vot nu ar deschis ușa și asupra mea a să. 
fi greu. Ar vota Congresul le
gea. Doar cite n.a votat Con
gresul I Grav e ci pe pămint in 
afară de șobolani mai există și 
oameni. Ce ar spune ei ? Nu pu
țini sint acei americani care 
și pînă acum spuneau că

rit un șobolan uriaș, Sint ne
voită să mă plimb ore întregi 
pe străzi" Soții Guadalup au 
povestit că fiul lor Robert a fost 
cumplit mușcat de șobolani in
cit a trebuit dus la spital. „Am 
luat copilul și am fugit din ca. 
meră — povestește doamna

Guadalup — împreună 
cu fiica mea de 5 ani. 
După un minut stăteam 
în camera vecinei mele 
și plingeam in hohote. 
Vecina a traversat cu- 
luuarul și a deschis 
ușa camerei mele, dar 
șobolanii a>j constrîns.o 
să se retragă**, 
șobolanii neuyorkezi, 

încurajați de grija edililor ora. 
șului pentru prosperitatea nea. 
mului șoricesc, și-au cam luat 
nanii la purtare. E firesc : pro
babil șobolanii cu mic și cu ma
re s-au obișnuit cu năravurile e- 
lectorale ale celor două partide 
ti s au convins că nici o primej
die nu-i amenință nici în viitor. 
Candidații la cucerirea Casei 
Albe nu 
mod real 
locuințe, 
cursei înarmărilor, 
contribuabilului american se duc 
pe bombe atomice, se înmulțesc 
fi la Neto York cocioabele, înflo
resc mizeria, suferința, iar 
șobolanul huzurește. Șobola
nul prosperă pe fundalul mi. 
seriei umane. Raționamentul a. 
certa l-au dedus chiar și rozătoa
rele, deși inteligența lor nu a 
fost pînă acum precis evaluată.

Șobolanii nu pot avea nici un 
fel de griji pentru ziua lor de 
miine. In schimb, oamenii au. 
Sg vor supăra atunci oamenii ? 
Ciudați mai sînt și ei ! Nu 
cumva ar dori ca din pricina lor 
să fie nemulțumiți drăgălașii de 
șobolani, fala New Yorkului ? 
Așa ceva nu poate fi admis de 
inegalabilul „mod de viață” a. 
merican.

Deci,

sint preocupați in
de construcția de
c* de stimularea

Cind banii

EUGENIU OBREA
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Un grup de artiști din țara 
noastră a plecat într-un tur
neu de două săptămîni in 
Uniunea Sovietică. Grupul 
este alcătuit din balerinii Iri
nei Liciu și Gh. Cotovelea. 
mezzosoprana Mihaela Botez 
și basul Nicolae Florei, soliști 
ai Teatrului de Operă și Balet 
al R. P. Romine, Constanța 
Cîmpeanu ți Mircea Nemens, 
soliști ai Teatrului de Stat de 
Operetă din București, violo
nistul Mihai Constantinescu, 
solist al Filarmonicii de stat 
„George Enescu" și pianistele 
acompaniatoare Letiția Du
mitrescu și Victoria Ștefăne- 
scu. Artiștii romini vor da o 
serie de recitate in mai multe

localități din R.S.S. Ucrai** 
neană.

★
Sîmbătă dimineața a plecat 

la Geneva delegația țării noa
stre care va participa la cea 
de-a 8-a sesiune a grupului 
de lucru pentru mecaniza 
agriculturii din cadrul Cc\|te) 
siei Economice pentru EuropiT 
a O.N.U. Delegația este for\ 
mată din ing. Petre Moldo
van, director general în Mi
nisterul Agriculturii și ing. 
Dumitru Tomescu. director 
științific al Institutului de 
cercetări pentru mecanizarea 
agriculturii.

(Agerpres)

ROMA 3 (prin telefon de la 
trimisul Agerpres — Tudor 
Vornicu);

S-a încheiat turneul de PO
LO PE APĂ pentru stabilirea 
locurilor 5-8 în clasamentul 
final. Echipa R. P. Romînp a 
jucat simbâtâ dimineața cu 
echipa S U.A. pe care a învin
s-o cu scorul de 6—4 (4—1). E- 
chipa R. P. Romîne s-a clasat 
pe locul cinci cu 5 puncte ur
mată de echipele Germaniei 
cu 5 puncte dar cu un golave
raj inferior. S.U.A. cu 2 puncte 
și Olandei cu. zero puncte.

Pe lacul Albano s-au desfă
șurat finalelp celor 7 probe de 
CANOTAJ ACADEMIC. Cu 
mare succes a concurat vîsla- 
șul sovietic Viaceslav Ivanov, 
care a reeditat victoria obți
nută Ia J. O. de la Melbourne. 
Ei a cîștigat Medalia olimpică 
de aur la schif cu un avans de 
peste î” asupra lui Hill.

Rezultate valoroasa printre 
care și trei noi recorduri olim
pice. victoria categorică a a- 
tletului sovietic Rudenkov, 
eșecul americanului Conolly 
și alte cîteva surprize au ca
racterizat cea de-a patra zi a 
competiției olimpice de ATLE
TISM. Mult așteptatul „duel" 
la aruncarea ciocanului din
tre sovieticul Rudenkov și 
Conolly (S.U.A.) nu a avut, 

deoarece recordmanul lu- 
Connollv (70,33 m) a arun- 
numai 63,59 m și a ieșit 
cursa pentru titlul olim- 
în schimb, Rudenkov.

loc, 
mii 
cat 
din 
pic. 
confirmed ultimele sale re
zultate a aruncat 67,10 m per
formanță Cp corectează cu

peste 4 m vechiul record olim
pic.

Din nou americanii au fost 
învinși la sprint, proba de 
200 m. încheindu-se cu victo
ria italianului Livio Berutri 
care a egalat recordul mon
dial (cu viraj) și a stabilit un 
nou record olimpic.

Cu viu interes au fost ary- 
mărite disputarea celor 3 serii£ 
la 1.500 m. plat. Atletul romîn 
Zoltan Vamoș s-a calificat 
pentru finală, clasîndu-se pe 
locul 3 în seria treia cu timpul 
de 3*44”9/10.

Lia Manoliu s-a calificat în 
finala probei de aruncarea 
discului cu 48,57 m. Cel mai 
bun rezultat l-a înregistrat 
Nina Ponomareva (U.R.S.S.) — 
53.68 m.

în preliminariile probei de 
ARMA LIBERA calibru mare 
(300 m) s-au calificat printre 
cei 20 de finaliști și trăgătorii 
romîni C. Antonescu și M. Fe- 
reratu.

în cele 9 zile de întreceri 
desfășurate pînă acum din 
cadrul Jocurilor Olimpice de 
la Roma sportivii din U.R.S.S. 
s-au afirmat puternic cucerind 
în acest interval 19 medalii 
de aur. 8 de argint și 11 de 
bronz. Urmează în clasament 
S-U A. cu 16 medalii de aur, 
12 de argint și 13 de bronz si 
Germania cu 8 medalii de 
aur. 13 argint și 16 d« bronz.

Pînă acum reprezentanții 
R. P Romîne au cîștigat 1 
medalie de aur. 1 de argint și 
3 de bronz, ocupînd în clasa
mentul neoficial pe țări locul 
9 cu 44 puncte.

STAS 3452 52.


