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- CU METODE RAPIDE - ÎNA
INTEA TIMPULUI.

— MARCEL SEMCIUC: Scrisoare 
de la furnalul Nr. 2.

— PETRE VEDEA: In jurul frunta
șului.

— ILEANA RACOVIȚA: Mașinile 
singure nu fac minuni.

— ANGHEL DUMITRESCU : Cea
sul minerilor.

— Tn sprijinul generalizării expe
rienței înaintate (pag. 2-a).

— Prof. M. I. NEAGU : 20 ani de la 
moartea lui I. V. Miciurin — Un mare 
transformator al naturii (pag. 3-a).

— STELA FRUGINA: Din expe
riența comitetelor raionale U.T.M. Pro
pagandiștii în timpul verii (pag. 3-a).

— MARILENA BICALIS și GH. 
LORENTZ : Cum vom organiza acti
vitatea clubului (pag. 3-a).

— Din emisiunile muzicalei ale 
săptămîttii: Robert Schumann (pag. 
3-a).

„Festivalul filmului polonez", (pagi
3- a).

Ecouri din străinătate la declarația' 
guvernelor U.R.S.S. și R.P.F.I. (pag.
4- a).

Cultură fizică și sport (pag. 4-a);In interesul păcii și al colaborării internaționale
Cu deosebită bucurie i-a primit poporul 

rom’n pe membrii delegației guverna
mentale a U.R.S.S. care a participat la 
tratativele sovieto-iugoslave de la Bel
grad: tovărășii N. S. Hrușciov, N. A. 
Bulganin și A. I. Mikoian. Atît la sosire 
cît și la plecare, zeci și zeci de mii de 
oameni ai muncii au salutat cu căldură 
pe scumpii oaspeți, exprimîndu-și astfel 
și cu acest prilej dragostea și recuno
ștința față de marele popor sovietic, eli
beratorul patriei noastre, față de glorio
sul partid comunist și de guvernul sovie
tic.

Din manualele de istorie mai află doar 
tinerii de vremurile apuse cînd țara noa
stră era obiect de negocieri la bursele din 
Londra, Paris sau New-York. Astăzi, de
plina independență a țării noastre este 
asigurată, prestigiul ei internațional este 
în continuă creștere. Și aceste cuceriri 
poporul nostru este ferm convins că nu-i 
vor putea fi răpite sau ciuntite, dată fiind 
existența marelui lagăr al păcii, demo
crației și socialismului.

întrevederile și largul schimb de pă
reri dintre delegația guvernamentală so
vietică care se întorcea de la Belgrad și 
conducătorii Bulgariei, Romîniei, Unga
riei și Cehoslovaciei — care au avut loc 
la Sofia și București — constituie o nouă 
și puternică confirmare a prieteniei, 
alianței și colaborării frățești dintre țările 
lagărului socialismului, o nouă manifes
tare a unității lor de monolit.

După cum se arată în Comunicatul pu
blicat în numărul de azi al ziarului, de
legația sovietică a informat în cursul 
acestor întrevederi despre desfășurarea 
tratativelor de la Belgrad. Au fost exami
nate toate problemele de politică externă 
la care se referă Declarația comună asu
pra tratativelor sovieto iugoslave. Schim
bul deschis de păreri care a avut loc cu 
acest prilej a dovedit deplina unanimitate 
a țărilor respective în toate problemele in
ternaționale, precum și satisfacția față de 
colaborarea prietenească realizată între 
U.R.S.S. și Iugoslavia.

Tratativele de la Belgrad au fost ur
mărite cu cel mai mare interes de po
porul nostru, cunoscută fiind contribuția 
pe care aceste tratative o aduc cauzei 
păcii și socialismului. Tocmai de aceea, 
a fost salutată cu atîta bucurie Declarația 
sovieto-iugoslavă, mărturie a succesului 
întîlnirii la cel mai înalt nivel între repre. 
zentanții Uniunii Sovietice și R. P. F. 
Iugoslavia.

Această Declarație corespunde întru 
totul politicii guvernului nostru, urmă
rind slăbirea încordării internaționale. 
Principiile cuprinse în Declarație, ca și 
stabilirea unor măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea relațiilor internaționale, 
sînt sprijinite în totul de poporul nostru, 
de toate celelalte popoare democratice, 
de opinia publică din lumea întreagă. In 
special oamenii muncii din Uniunea So
vietică și țările de democrație populară, 
care timp de mulți ani au fost uniți cu 
glorioșii patrioți ai Iugoslaviei în lupta 
pe care au dus-o pentru cauza comună, 
au înțeles că normalizarea relațiilor so
vieto-iugoslave dă o lovitură cercurilor 
agresive interesate în ațîțarea vrajbei 
între popoare. Căci este știut că turbura- 
rea relațiilor din ultimii ani dintre Iu
goslavia și vecinii ei — Bulgaria, Romî- 
nia, Albania și Ungaria — a fost folo
sită de imperialiști tocmai pentru înăspri
rea încordării în Europa.

In comunicatul despre vizita delegației 
guvernamentale a Uniunii Sovietice în 
țara noastră se arată : „Conducătorii Ro
mîniei, Ungariei și Cehoslovaciei, salutînd 
acordul realizat între U.R.S.S. și Iugosla
via, și-au exprimat speranța și convin

Vizita delegației U.T.M. în U.R.S.S.
LENINGRAD 5'(Agenpres). — TASS 

transmite: O delegație a Uniunii Tinere
tului Muncitor din Romînia, în frunte cu 
Cornel Fulger, prim-secretar al U.T.M-, 
a vizitat timp de patru zile Leningradul.

Reprezentanții tineretului romîn au luat 
cunoștință de viața tinerilor locuitori ai 
Leningradului, au vizitat uzina „Electro- 
sila“, au stat de vorbă cu muncitorii. 
Membrii delegației au vizitat de aseme
nea Palatul Pionierilor „Jdanov*, o școală 
și o grădiniță de copii.

La Casa învățătorului din Leningrad, 
oaspeții au participat la o reuniune de 
odihnă a tineretului. Ei au fost salutați cu 
căldură de Leonid Andreev, secretar al 
Comitetului raional al Comsomolului din 
raionul Octombrie. Vorbitorul a subliniat 
că prietenia indisolubilă dintre tineretul 
JJniunii Sovietice și tineretul Romîniei

gerea că între țările lor și Iugoslavia se 
va ajunge la o colaborare prietenească în 
interesul întăririi continue a cauzei păcii 
și socialismului". Astfel, acordul realizat 
la Belgrad deschide drumul normalizării 
și dezvoltării relațiilor de prietenie între 
U.R.S.S. și toate țările de democrație 
populară cu R.P.F. Iugoslavia. i

In ceea ce privește țara noastră, tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej în discursul 
rostit la mitingul din Piața Victoriei, a 
arătat: „Poporul romîn, ca și celelalte 
popoare ale țăridor de democrație popu
lară, ca și toate popoarele iubitoare de 
pace și oamenii muncii din toate țările, 
sprijină călduros principiile enunțate în 
Declarație.

Poporul romîn, care are străvechi legă, 
turi de prietenie cu poporul iugoslav, se 
bucură de fiecare pas nou în calea îmbu
nătățirii relațiilor dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Populară Fe 
derativă Iugoslavia. Guvernul Republicii 
Populare Romîne este hotărît să aducă 
contribuția sa continuă la normalizarea și 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, bună 
vecinătate și colaborare cu Republica 
Populară Federativă Iugoslavia".

Acordul realizat la Belgrad este salutat 
și de oamenii cinstiți din țările capita
liste. Acest lucru este și normal, deoarece 
ei văd că s-a întreprins o nouă acțiune 
pe calea consolidării păcii. Rezultatele fa
vorabile ale tratativelor de la Belgrad vin 
să se adaoge altor inițiative menite să 
ducă la slăbirea încordării internaționale. 
In acest sens, se poate aminti Tratatul 
încheiat Ia Varșovia care pune la respect 
pe eventualii agresori, propunerile sovie
tice prezentate în subcomitetul Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, eforturile gu
vernului U.R.S.S. pentru convocarea unei 
conferințe a marilor puteri, tratativele so- 
vieto-austriace care au dus ia semnarea 
Tratatului de stat cu Austria, propunerile 
făcute de premierul Ciu En-lai privind 
tratativele directe chino-americane în pro
blemele Extremului Orient. Toate acestea 
au încurcat socotelile cercurilor imperia
liste care speră în dezlănțuirea unui nou 
război. Ele sînt și mai neliniștite dat fiind 
succesul tratativelor sovieto-iugoslave. 
Este semnificativă în această privință re
latarea corespondentului din Washington 
al ziarului „New-York Journal American", 
care scrie că acordul de la Belgrad a adus 
pe funcționarii Departamentului de Stat 
într-o stare de „consternare sumbră". De
partamentul de Stat, scrie același ziar, 
„bîjbîie în întuneric". De bună seamă, 
această „stare de consternare”, de care 
vorbește ziaristul american, este provo
cată de faptul că cercurile imperialiste 
doresc ca politica Iugoslaviei să fie în
tocmită nu la Belgrad, ci la Washington- 
Pe de altă parte, după cum remarcă ziarul 
vest-german „Spandauer Volksblatt", tra
tativele sovieto-iugoslave au provocat 
„nemulțumiri în S-U.A.“, deoarece ele pot 
îndemna țările care urmează politica ame
ricană să adopte o poziție mai indepen
dentă și să refuze să participe la blocuri 
militare precum și la marile cheltuieli în 
scopuri militare.

Rezultatele tratativelor sovieto-iugo
slave dau un nou imbold popoarelor în 
lupta lor pentru pace, pentru colaborare 
între state.

Poporul nostru este hotărît să-și aducă 
o contribuție mereu sporită la întărirea 
lagărului democrației și socialismului, la 
apărarea păcii în lumea întreagă. Poporul 
nostru, alături de celelalte popoare ale 
lagărului democratic, este ferm hotărît 
să-și aducă contribuția sa la lărgirea și 
întărirea prieteniei cu popoarele Iugosla
viei, de care ne leagă o străveche prie
tenie, să lupte cu noi și noi forțe pentru 
pace și securitate în lumea întreagă.

contribuie la întărirea păcii în întreaga 
lume.

Luînd apoi cuvîntul, Cornel Fulger a 
vorbit despre viața tineretului romîn. îm- 
părtășindu-și impresiile culese în timpul 
vizitei în U.R.S.S., el a declarat:

— Delegația romînă se află în U.R.S.S 
de aproape o lună. Pretutindeni — în în
treprinderi industriale, în colhozuri, în 
instituții de învățământ superior și școli 
am fost întîmpinați cu dragoste de oa
menii sovietici. întîlnirile noastre au do
vedit încă odată că prietenia dintre po
poarele noastre crește și se dezvoltă.

Părăsind Leningradul — oraș care este 
un simbol al curajului și eroismului — 
noi ducem cu noi impresii de neuitat.

Tineretul din raionul Octombrie a dă
ruit reprezentanților Uniunii Tineretului 
Muncitor din Romînia o machetă de 
vapor,

COMUNICAT
despre vizita delegației guvernamentale 

a Uniunii Sovietice în Republica Populară Romînă
Delegația guvernamentală a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 

'oompusa din N. S. Hrușciov, membru în Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și A. I. Mikoian, prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care a sosit la București, a avut întrevederi și un larg schimb 
de păreri cu Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, Petru Groza, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale și Gheorghe Apostol, prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, și cu alți conducători ai Republicii 
Populare Romîne, precum și cu Mătyâs Râkosi, prim-seoretar al Comitetului 
Central al Partidului celor ce muncesc din Ungaria, și Andrâs Hegediis, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, cu An- 
tpnin Novotny, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslova
cia și Jiri Hendrich, secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovac 
cia, care au sosit în Republica Populară Romînă într-o vizită de prietenie.

In cadrul acestor întrevederi, delegația guvernamentală a Uniunii So
vietice a informat despre desfășurarea tratativelor pe care le-a dus în Iugo
slavia. Au fost examinate toate problemele de politică externă atinse de 
Declarația comună a Guvernelor Uniunii Sovietice și Republicii Populare 
Federative Iugoslavia.

In urma schimbului deschis de păreri care a avut loc la București, s-a 
constatat deplina unanimitate cu conducătorii Romîniei, Ungariei și Ceho
slovaciei în toate problemele internaționale privind interesele acestor state 
și a fost exprimată satisfacția față de colaborarea prietenească realizată 
între U.R.S.S. și Iugoslavia.

Conducători; Romîniei, Ungariei și Cehoslovaciei salutînd acordul rea
lizat între U.R.S.S. și Iugoslavia, și-au exprimat speranța și convingerea 
să între țările lor și Iugoslavia se va ajunge la o colaborare prietenească 
tn interesul întăririi continue a cauzei păcii și socialismului.

Schimbul de păreri de la București s-a desfășurat într-un spirit de 
înțelegere reciprocă, într-o atmosferă de cordialitate și prietenie.

Plecarea din j ucurești
a delegației guvernamentale sovietice

Duminică dimineața au părăsit Bucu- 
reștiul membrii delegației guvernamentale 
sovietice, tovarășii N. S. Hrușciov, mem
bru al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
N. A. Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., pe care poporul romîn 
a avut marea cinste și bucurie de a-i 
avea ca oaspeți dragi în Capitala Repu
blicii Populare Romîne.

O mare mulțime de oameni ai muncii 
au venit de dimineață pe aeroportul Bă- 
neasa și pe străzile care duc spre aero
port pentru a saluta pe conducătorii de 
partid și de stat al U.R.S.S.

Intrarea pe aeroport a tovarășilor N. S. 
Hrușciov, N. A. Bulganin șl A. I. Mikoian 
este întîmpinată de urale puternice, pre
lungite, ale miilor și miilor de oameni al 
muficii prezenți.

Pe aeroportul Băneasa delegația guver
namentală a Uniunii Sovietice a fost con
dusă de tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, dr. 
Petru Groza, Gh. Apostol, I. Chișinevschi, 
Chivu Stoica, Al. Moghioroș, general de 
armată Emil Bodnăraș, Miron Constan- 
tinescu, P. Borilă, C. Pîrvulescu, D. Co- 
liu, N. Ceaușescu, general-locotenent Al. 
Drăghicl, J. Fazekaș, acad. C. I. Parhon, 
președintele A.R.L.U.S.-ului, S. Bughlci, 
D. Petrescu, Constanța Crăciun, M. Da- 
lea, L. Răutu, Sorin Toma, acad. I. Mur- 
gulescu, Marcel Popescu, general-locote
nent L. Sălăjan, membri ai C.C. al P.M.R., 
membri ai guvernului, Stellan Moraru, 
președintele Consiliului Central al Sindi
catelor, acad. P. Constantinescu-Iași, vice
președinte al Comitetului național pentru

Plecarea din București a tovarășilor 
Mătyâs Răkosi și Andrăs Hegediis

Plecarea din București a tovarășilor 
Antonin Novotny și Jiri Hendrich

Duminică după amiază au părăsit Bu- 
cureștiul tovarășii Mătyâs Răkosi, prim- 
secretar al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria și Andrâs Hegediis, 
președintele Consiliului de Miniștri el 
R. P. Ungare.

Gara Băneasa era împodobită cu dra
pelele de stat ale R. P. Ungare și R.P.R.

Pe peronul gării s-a aliniat o companie 
militară de onoare cu muzică și drapel.

La plecare, oaspeții maghiari au fost 
însoțiți de tovarășii: Gh. Gheorghiu-Dej, 
dr. Petru Groza, Gh. Apostol, I. Chiși- 
nevschi. Chivu Stoica, Al. Moghioroș, ge
neral de armată Emil Bodnăraș, Miron 
Constantinescu, C. Pîrvulescu, general 
locotenent Al. Drăghici, J. Fazekaș, S. 
Bughici, membri ai C.C. al P.M.R., mem
bri ai guvernului, ing. Ștefan Bălan, pre

Daruri pentru Festival
Tinerii de la orașe și sate confecționează 

daruri pe care le vor oferi în zilele Festi
valului de la Varșovia tinerilor din în
treaga lume.

în regiunea Oradea, tinerii au început 
de pe acum să aducă la comitetul regional 
U.T.M. darurile pe care le-au pregătit: 
obiecte lucrate cu artă din ceramică și 
sticlă, sculpturi în lemn, țesături și al
tele. Pe țesăturile pe care le-au lucrat ti
nerele din raionul Salonta au brodat în 
mai multe limbi cuvintele dragi tineretu
lui din lumea întreagă: „Pace Și Priete
nie”.

Frumoase daruri pregătesc și tinerii din 
raionul Turda, regiunea Cluj. La fabricile 
„Electroceramica”, „Sticla” și „Industria 
Sîrmei” tinerii muncitori lucrează în orele 
libere miniaturi și bibelouri din metal, 
sticlă sau ceramică.

Daruri ale prieteniei pentru Festival 
lucrează și tinerii de la sate din regiunea 
Suceava, Cei din comuna Streja, raionul 
Rădăuți, de exemplu, au lucrat o frumoasă 
bondiță cusută cu motive naționale, iar ti
nerele din raionul Trușești pregătesc cu
sături brodate cu motive de artă populară 
specifica regiunii.

apărarea păcii, Alexa Augustin, M. Ro- 
șianu, președintele Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinăta
tea, T. Iordăchescu, V. Trofin, secretar al 
C.C. al U.T.M., V. Cristache, prim-secre
tar al Comitetului regional București al 
P.M.R., ing. Șt. Bălan, președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, general-locotenent M. Haupt, 
comandantul garnizoanei București, Flo

ședintele Comitetului Executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, general locotenent 
M. Haupt, comandantul garnizoanei Bucu
rești și alții.

Au fost de față L. Pataki, ambasadorul 
R. P. Ungare la București și membri ai 
Ambasadei.

Oaspeții au fost însoțiți de asemenea de 
alți membri ai corpului diplomatic.

Au fost intonate Imnurile de stat ele 
R. P. Ungare și R.P.R.

Tovarășii Mătyâs Râkosi și Andrâs 
Hegediis, însoțiți de tovarășii Gh. Gheor
ghiu-Dej și dr. Petru Groza au trecut în 
revistă compania de onoare.

Oaspeții maghiari și conducătorii parti
dului și guvernului au schimbat calde 
ștrîngeri de mînă.

Ultimele pregătiri 
pentru campanie de recoltare

PITEȘTI (de la cores
pondentul nostru). — Oda
tă cu lucrările de întreți
nere a culturilor, la gos
podăria agricolă de stat 
Piatra Olt regiunea Pi
tești, se desfășoară cu in
tensitate și pregătirile pen
tru recoltare. Ajutați de 
comunistul Stancu Dumi
tru, șef de atelier și de 
utemistul Bătrînu Arghir, 
inginer mecanic al gospo
dăriei, muncitorii au reu
șit să realizeze în bune 
condiții repararea mașini
lor și uneltelor agricole 
necesare recoltării.

Sarcinile din planul de 
reparații au fost împărțite 
pe zile și oameni, iar în 
organizarea echipelor s-a 
ținut cont de calificarea 

fiecărui muncitor. Munca 
a început cu mașinile și 
uneltele care au avut ne
voie de reparații mai mari. 
Pînă acum au fost termi
nate în întregime repara
țiile la tractoare, combine 
și batoze, iar din cele pa
tru secerători-legători au 
fost reparate trei. Pentru 
dezmiriștit au fost repara
te toate cele zece pluguri 
ș; trei din cele patru dis- 
cuitoare.

Urmînd exemplul co
muniștilor Stancu Ion și 
Calciu Constantin, utemiș- 
tii Cărcău Toma și Ghițu 
Gheorghe au adus un aport 
deosebit în repararea ba
tozelor și a secerătorilor.

La fel de importantă ca 
și reparațiile mașinilor și

rian Dănălache, prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R.

De asemenea delegația a fost salutată 
de tovarășii Mătyâs Râkosi, prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria și Andrâs Hegediis, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, 
Antonin Novotny, prim-secrețar al C.C. 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Duminică la amiază au părăsit Capitala 
tovarășii Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din Ceho
slovacia și Jiri Hendrich, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

Aeroportul Băneasa era împodobit cu 
drapelele de stat ale R. Cehoslovace și 
R.P.R. Pe aeroport este aliniată o com
panie militară de onoare cu muzică și 
drapel.

Oaspeții cehoslovaci au fost conduși la 
plecare de tovarășii: Gh. Apostol, I. Chi
șinevschi, Chivu Stoica, Al. Moghioroș, 
general de armată Emil Bodnăraș, Miron 
Constantinescu, P. Borilă, membri ai C.C. 
al P.M.R., membri ai guvernului, ing. Ște
fan Bălan, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al Capitalei, ge.

uneltelor este aproviziona
rea cu combustibilul nece
sar. Muncitorii gospodăriei 
au învățat acest lucru din 
experiența anului trecut, 
cînd unele tractoare au a- 
vut timpi morți din cauza 
lipsei de combustibil. Anul 
acesta, s-au luat din timp 
măsurile necesare pentru 
prevenirea lipsei de com
bustibil. Pînă acum la sec
ții și în depozitul de la 
centrul gospodăriei au fost 
aduse peste 18 tone com
bustibil.

Urmînd experiența co
muniștilor, muncitorii gos
podăriei agricole de stat 
Piatra Olt continyă mun
ca pentru a termina cu- 
rînd ultimele pregătiri ale 
campaniei de recoltare, 

și Jiri Hendrich, secretar al C.C. al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia.

A fost de față M. B. Mitin, membru al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. A parti
cipat de asemenea general-colonel F. I. 
Golikov.

Delegația a fost însoțită la plecare de 
P. S. Dedușkin, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la București 
și de membrii ambasadei U.R.S.S.

Erau de față de asemenea membri al 
corpului diplomatic.

Pe aeroport, comandantul companiei de 
onoare a prezentat raportul. Fanfara a In
tonat Imnurile de stat ale U.R.S.S. și 
R.P.R.

Tovarășii N. S. Hrușciov, N. A. Bulga
nin șl A. I. Mikoian, împreună cu tova
rășii Gh. Gheorghiu-Dej și dr. Petru 
Groza, trec în revistă compania de 
onoare.

Un grup de pionieri înconjoară pe 
membrii delegației șl le oferă flori.

Membrii delegației sovietice își iau 
rămas bun de la șefii misiunilor diplo
matice prezenți pe aeroport.

în ovațiile miilor de oameni ai munj 
cii, tovarășii N. S. Hrușciov, N. A. Bul
ganin, A. I. Mikoian, schimbă calde strin
ger! de mînă cu conducătorii Partidului 
Muncitoresc Romîn și ai Guvernului Re
publicii Populare Romîne și cu oaspeții do 
peste hotare.

Membrii delegației sovietice se în
dreaptă spre avion. Uralele îndelungate 
ale mulțimii adunate pe aeroport exprimă 
hotărîrea poporului nostru de a întări și 
dezvolta prietenia frățească și de nez
druncinat dintre popoarele sovietic șl 
romîn.

neral locotenent M. Haupt, comandantul 
garnizoanei București și alții.

Se aflau de față: J. Ședivy, ambasado
rul R. Cehoslovace la București și mem
brii Ambasadei.

Oaspeții au fost salutați de asemenea de 
alți membri ai corpului diplomatic.

A fost de față M. B. Mitin, membru al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

Comandantul companiei de onoare pre
zintă raportul. Se intonează Imnurile do 
stat ale R- Cehoslovace și R.P.R.

Tovarășii Antonin Novotny și Gh. 
Apostol trec în revistă campania de 
onoare.

Oaspeții schimbă calde strîngeri de mînă 
cu conducătorii partidului și guvernului și 
urcă apoi în avion.

(Agerpres)

Spectacol extraordinar cu baletul 
„Călărețul de Aramă"

Duminică seara, la Teatrul de Operă și 
Balet al R.P.R., a avut loc cel de al doi
lea spectacol extraordinar cu baletul „Că
lărețul de Aramă” prezentat cu concursul 
artiștilor sovietici Olga Lepeșinskaia, ar
tistă a poporului din U.R.S.S., laureată a 
Premiului Stalin și Juri Gofman, soliști ai 
Teatrului Mare Academic de Stat al 
U.R.S.S.

In opera coregrafică a compozitorului 
Reinhold Glier, inspirată de poemul lui 
Pușkin, marii soli ai baletului sovietic au 
realizat o strălucită creație.

Juri Gofman a interpretat cu o înaltă 
măiestrie rolul personajului principal, Ev
ghenii. Alături de valorosul dansator so
vietic a apărut excepționala balerină Olga 
Lepeșinskaia care a interpretat rolu.i Pa- 
rașei.

In creațiile jor, cei doi artiști sovietici 
au fost susținuți de soliști, corpul de ba; 
let și artiștii mimanți ai Teatrului da 
Operă și Balet al R.P.R.

Conducerea muzicală a spectacolului a 
aparținut dirijorului Robert Rosensteck.

Spectacolul extraordinar cu baletul „Că-, 
lărețul de Aramă” s-a bucurat de un mare 
succes, L (Agerpres)



CU METODE RAPIDE înaintea timpului
Scrisoare 

de la furnalul nr. 2
înainte — ne povestesc de multe ori muncitorii 

Vîrstnici — în uzina de la Calan secțiile erau întu
necoase, cu un utilaj primitiv, adecvat pentru folo
sirea muncii manuale, ieftine.

Dar timpurile acestea au apus de mult.
Muncitorii de altădată au devenit acum oameni 

liberi, 'stăpîni pe uzina șl munca lor.
în anii puterii populare, întreaga uzină a fost în

zestrată cu mijloace tehnice moderne. Noi, tinerii, 
neavînd însă cunoștințe temeinice nu puteam stă
pîni tehnica. Pentru a merge în pas cu viața, pentru 
a face față noii tehnici, era absolut necesar, înainte 
de toate, să ne însușim temeinic meseria. Și astfel 
am început să învățăm.

Munca la furnale reprezintă pentru tineri o ade
vărată școală. Muncim și în același timp ne lărgim 
orizontul cunoștințelor. Tinerii din sectorul furnale 
Sînt conștienți de răspunderea pe care o au față de 
Sarcinile de producție. Nimeni nu vrea să rămînă 
în urmă. Fiecare se străduiește să-și aducă aportul 
său pentru a smulge furnalelor cît mai multă fontă 
din care să se poată fabrica mai multe mașini și 
utilaje necesare dezvoltării industriei grele și pe 
această bază — a întregii economii naționale.

împreună cu tinerii din schimbul tineretului con
dus de Szabo Ștefan ne-am dat seama că pentru 
obținerea unor succese deosebite nu este de ajuns 
efortul depus zi de zi. S-a văzut că rezultatele obți
nute anul trecut în îndeplinirea planului s-au dato
rat aplicării unor metode înaintate de lucru și in
troducerii unor inovații în urma cărora procesul de 
producție a fost îmbunătățit în mod simțitor. Pen
tru a merge mai departe pe această linie, ne-am 
gîndit cum se poate aplica experiența înaintată a 
maistrului furnalist sovietic Alexandru FiLipov la 
specificul nostru de muncă.

în acest scop, comitetul organizației de bază U.T.M. 
din sector, îndrumat de organizația de partid, s-a 
ocupat îndeaproape de organizarea superioară a 
muncii echipelor de tineret, pentru coordonarea cît 
mai perfectă a operațiilor și utilizarea cît mai bună 
a timpului de lucru. Pe lingă aplicarea acestei îna
intate experiențe au fos.t luate și măsuri tehnico- 
organizatorice, ca modificarea paturilor de turnare, 
schimbarea rapidă a gurilor de vînt, construirea 
unui dispozitiv prin care evacuarea fontei din hala 
de turnare se face cu circa 70 la sută mai repede, 
punerea în funcție la furnalul nr. 1 a unei macarale.

Acum, imediat ce preiau schimbul, echipele de 
tineret fac un control amănunțit al locului de muncă, 
se interesează de situația exactă a funcționării fur
nalului, a aparatelor de control, precum și de sta
diul de topire a metalului. Pentru a asigura descăr
carea rapidă și în bune condițiuni a fontei cînd 
aceasta se află în faza de topire, ne îngrijim din 
timp ca toate materialele necesare operației să fie 
pregătite.

Aplicarea cu sucqes a metodei Filipov de 
către toți furnaliștii este strîns legată de coordo
narea lucrului după grafic în toate secțiile uzinei 
de care depinde sectorul nostru. Buna aprovizionare 
a furnalelor cu minereu și combustibil, livrarea la 
timp de către magazie a materialelor necesare, func
ționarea satisfăcătoare a transporturilor — pentru 
a nu menționa decît factorii mai importanți — asi
gură continuitatea muncii noastre, ne dau posibili
tatea folosirii din plin a timpului de lucru. Munci
torii și tehnicienii din sectorul nostru depun eforturi 
pentru a obține o producție sporită de fontă de o 
calitate mai bună. în primul trimestru din acest an 
s-au obținut succese însemnate, planul de producție 
fiind îndeplinit în fiecare lună între 104 și 123 la 
sută, iar coeficientul de utilizare a furnalelor sporind 
cu 7 la sută față de trimestrul IV al anului trecui. 
In prima decadă a lunii aprilie, sectorul furnale și-a 
depășit planul cu 6,2 la sută.

Un rol important în mobilizarea tinerilor pentru 
a da patriei tot mai multă fontă, l-a avut organi
zația de bază U.T.M. din sector.

O problemă analizată nu de mult într-o adunare 
generală U.T.M. a fost aceea a șarjelor declasate, 
care ridicau prețul de cost al fontei. Se știe că anul 
trecut fonta de proastă calitate fabricată uneori la 
noi a provocat rebuturi la unitățile beneficiare. Unii 
participanți au arătat că deși tinerii din echipa lui 
Munteanu Romuluț sînt furnaliști buni, .totuși, minați 
de ambiția de a da cantitate cu orice preț, nu res
pectau întotdeauna indicațiile procesului tehnologic. 
Cu prilejul adunării generale, membrii comitetu
lui U.T.M. au putut să cunoască în ansamblu situa
ția fiecărei echipe. Ținînd seama de propunerile fă
cute în adunare, comitetul organizației de bază a 
întocmit un plan de măsuri concrete, care a dus la 
îmbunătățirea situației.

Utemistui Pilii Nicolae, tehnologul sectorului, a 
fost de un mare folos în înfăptuirea măsurilor adop
tate de organizația U.T.M. El a organizat tinerea 
în fața tinerilor a unor conferințe cu diferite teme : 
despre calitatea fontei, despre sporirea productivi- 

- tații muncii la fiecare furnal, despre reducerea pre
țului de cost.

Angajamentele luate în cinstea zilei de 1 Mai au 
fost cu mult depășite. Declasatele s-au redus cu 36 
la sută, prețul de cost operativ cu 6,67 la sută, con
sumul specific de combustibil cu 4,24 la sută, obti- 
nîndu-se și economii de materiale în valoare de 
294.156 lei. Pentru rezultatele obținute, sectorul 
furnale a primit drapelul roșu de producție.

în cinstea celui de al V-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de la Varșovia și a zilei de 
23 August cu cîteva zile în urmă a avut loc în secto
rul nostru o consfătuire a inginerilor, maiștrilor și 
șefilor de echipă în scopul extinderii experienței fur-

nalistului sovietic Filipov în mărirea coeficientului 
de utilizare a furnalelor.

Cu acest prilej maistrul Ștefănescu Iosif, care fo
losește această metodă, a arătat modul în care 
echipa sa și-a organizat munca pentru obținerea 
unor rezultate cit mai bune. Aplicînd această me
todă, furnaliștii din brigada sa au depășit planul 
de producție în luna aprilie cu 11,39 la sută, iar_în 
prima decadă a lunii mai cu 3 la sută. Succese în
semnate au mai obținut prin aplicarea metodei Fili
pov și alte echipe de furnaliști. Echipa condusă de 
prim-topitorul Bîra Traian a dat tot în prima decadă 
a lunii mai cu 12,97 la sută mai multă fontă decît 
prevedea planul, iar echipa condusă de prim-furna- 
listul loan Moraru, și-a depășit planul în aceeași 
perioadă cu 7,2 la sută

în discuțiile ce au avut loc participants la con
sfătuire au hotărît extinderea acestei metode în 
întreg sectorul.

în modul acesta, vom putea aduce o contribuție și 
mai mare la înfăptuirea politicii partidului, la ridi
carea continuă a nivelului de trai al celor ce 
cesc.

mun-

MARCEL SEMCIUC 
maistru de șarje la furnalul

Uzina „Victoria"-Calan

I
nr. 2

Nu există om tînăr care să nu iu
bească viteza. Privirea admira
tivă care însoțește zborul reactoa

relor, alegerea trenului cel mai ra
pid chiar cînd nu trebuie neapărat să 
ajungi urgent la destinație, concursu
rile de ciclism — toate demonstrează 
acest lucru.

Și iată, acum, anii noștri au creat — 
alături de cei care înving spațiul, o 
altă categorie de campioni ai vi
tezei — pe cei care înving timpul, 
muncind așa îneît apropie ziua înfăp
tuirii socialismului. Victoriile lor nu 
cer încordare de o clipă sau de cea
suri, ci o muncă neobosită, nu numai 
dîrzenie, ci și răbdare, studiu și multe 
ceasuri de frămîntare — și tocmai pen
tru asta merită mai multă admirație, 
învingătorii timpului nu sînt oameni 
care se mulțumesc să lucreze repede, 
muncitori care 
clipă de răgaz, 
cu metode noi 
la prieteni din Uniunea Sovietică sau 
din țară, altele descoperite chiar de ei.

Au îndeplinit planul lunar sau tri
mestrial ; le stă acum în față planul 
cincinal. Străduindu-se să-l îndepli
nească, ei au o cauză puternică în nu
mele căreia grăbesc pasul. E vorba de 
a susține un Tratat frățesc, de a făuri 
un scut păcii, de a întări economia na
țională. de a face ca omul să trăiască 
mai bine. învingătorii timpului știu 
că avem mereu nevoie de alte ma
șini, tot mai moderne, dar și cele 
de care dispunem azi trebuie folosite 
astfel îneît să dea totul. Fiecare ceas, 
fiecare minut, fiecare secundă trebuie 
cucerită pentru muncă, pentru o mun
că făcută cu metode rapide, la un ni
vel crescînd de productivitate.

In numele nostru, al tuturor, frun
tașii în producție o iau timpului îna
inte. Să-i urmăm. Nu numai un grup 
de fruntași — ci noi toți, cu metodele 
lor, pe drumul spre mai bine, care 
n-are limită!

nu s-ar bucura de o 
Ei muncesc științific, 

— unele cunoscute de

Ceasul minerilor
Sînț numai cîțiva ani de cînd am văzut pentru 

prima dată o mină ; n-a trecut mult nicj de cînd am 
coborît planul înclinat al minei Pescăreasa.

Așa cum nu cunoșteam atunci mina, nu-i cunoș
team nici pe mineri. Se spunea că minerii sînt 
oameni tăcuți, chiar scumpi la vorbă. De cînd am 
început însă să fac primii pași în meserie și cînd 
am auzit cu cîtă dragoste vorbesc minerii despre 
munca lor, despre cărbunele pe care-1 dau pentru 
înflorirea patriei, am putut să-mi dau seama că 
minerii nu sînt oameni tăcuți ci mai de grabă oa
meni care pun greutate în fiecare cuvînt.

Acum, de pildă, luînd cunoștință de documentele 
Conferinței de la Varșovia minerii noștri și-au ex
primat complecta lor adeziune față de hotărîrile 
luate și și-au manifestat dorința de a le sprijini cu 
to,t mai multe tone de cărbune peste plan.

Așa căutăm noi să punem temei trainic muncii.
Brigada al cărei responsabil sînt, aplică azi prin

cipala metodă de lucru în minerit — metoda gra
ficului ciclic. Au trecut aproape doi ani de cînd 
brigada noastră a început să o folosească. De atunci 
însă nu a fost lună în care să nu ne fi îndeplinit 
sarcinile de plan în proporție de 120—130 la sută. 
Am fi de aceea bucuroși dacă ceva din experiența 
noastră ar folosi și altor mineri.

La multe din brigăzile care aplică metoda grafi
cului ciclic se manifestă încă credința că totul constă 
aici numai în întocmirea ciclogramei — graficul de 
operații al fiecărui schimb. E adevărat, aplicarea 
graficului ciclic începe cu întocmirea ciclogramei, 
care se cere atent pregătită. în mina unde lucrez 
de pildă, ciclogramele sînt întocmite de un specia
list anume desemnat, care împreună cu maistrul de 
schimb calculează durata executării fiecărei operații 
ca și numărul de oameni necesar.

Respectarea întocmai a prevederilor ciclogramei — 
ceasul minerilor, și adaptarea lor gospodărească la 
realitatea de fiecare zi din abataj — iată ce socotim 
noi, pentru mineri, principalul în folosirea graficului 
ciclic. Aceas.ta a făcut ca pe primele 10 zile ale lunii 
mai, brigada Pe care o conduc să-și îndeplinească 
sarcinile de plan în proporție de 145 la sută.

Un dușman al nostru, ai minerilor, este timpul 
neproductiv. în brigada noastră întreruperile din 
muncă au fost înlăturate aproape în întregime. 
Respectînd planograma, ordinea de repartizare a 
oamenilor pe faze de operații, am reușit ca în tim
pul în care cei doi tăietori taie cărbunele să reali
zăm evacuarea complectă a materialului. Cînd însă 
încărcătorul nu reușește să încarce cărbunele pe

n jurul fruntașului
Multă Vreme la uzinele „23 Au

gust" din București răspîndirea me
todelor înaintate în producție a fosi 
subapreciată. Lipsa de grijă din par
tea organizației sindicale și a celei 
de U.T.M. pentru organizarea mun
cii politice de masă în vederea ge
neralizării experienței înaintate a 
făcut ca multe metode bune să nu 
fie aplicate decît de un număr res- 
trîns de muncitori. Din această 
cauză productivitatea muncii în uzi
nă n- a crescut suficient.

Analizînd această situație, organi
zația de partid a hotărît să inten
sifice răspîndirea metodelor înain
tate. In acest scop comitetele de 
secții sindicale, în colaborare cu bi
rourile organizațiilor U. T. M. de 
secții, au fost îndrumate ca în ca
drul întrecerii socialiste să sprijine 
organizarea săptămânală a unor 
schimburi de experiență și demons
trații practice.

O asemenea demonstrație — din 
cele care au loc acum în fiecare vi
neri — s-a organizat și cu cîteva zile 
în urmă.

La secția mecanică, parțicipanții, 
muncitori tineri și vîrstnici, maiștri 
și ingineri, au învățat lucruri noi în 
legătură cu așchierea rapidă a me
talelor.

După cuvîntul introductiv al in
ginerului utemist Pacioagă Alexan
dru, care a arătat că pentru crește
rea continuă a productivității mun
cii și reducerea prețului de cost al 
produselor în vederea realizării pla
nului cincinal toți strungarii trebuie 
să aplice metodele rapide, s-a apro
piat de mașina sa fruntașul în pro
ducție Matei Nicolae.

Pe baza experienței dobîndite pînă 
acum — a spus el — m-am convins 
că cheia succeselor în profesiunea 
noastră pe calea ridicării continue 
a productivității muncii o consti
tuie aplicarea metodelor de așchie- 
re rapidă și intensivă a metalelor.

„E necesar ca noi să cunoaștem 
dinainte piesele pe care le avem de

prelucrat, pentru a ne alege metoda 
cea mai corespunzătoare, iar pentru 
operațiile necesare să avem posibi
litatea să ne asigurăm din vreme 
cuțitele potrivite".

El a demonstrat apoi cum face aș
chierea frontală, interioară și exte
rioară a genților asamblate pentru 
autocamioane, 
218/508 mm.

Tov. Matei Nicolae a folosit pen
tru strunjirea piesei un cuțit cu plă
cuță din aliaj dur, avînd un unghi 
dte degajare negativ de 2 grade, după 
geometria recomandată de strunga
rul sovietic Bortchevici.

cu diametrul de

Lucrînd cu ISO turații pe minut 
strunjirea interioară, cu o adîncime 
de șpan de 2,5 mm. pe rază și cu 
un avans de 0,5 mm. pe tură, el a 
realizat o viteză de tăiere de 260 
metri-șpan pe minut. La operația de 
strunjire frontală strungarul a atins 
o viteză de tăiere de 320 metri pe 
minut, iar la strunjirea exterioară, 
cu un avans de 0,33 mm. pe tură și 
cu adîncime de șpan ele 3 mm. pe 
rază, a obținut o viteză de tăiere 
de 240 metri pe minut.

In acest fel timpul de strunjire al

la

acestor piese față de normă a fost 
redus cu 54,2 la sută.

După demonstrație s-au purtat 
discuții aprinse.

Tînărul Șologan Ioan a arătat că 
larga răspîndire a metodelor de nș- 
chiere rapidă și intensivă, obținerea 
de rezultate cît mai bune în urma 
aplicării lor, cere din partea cadre
lor administrative și tehnice să în
curajeze noul și să se îngrijească să 
creeze tuturor muncitorilor condiții 
bune de lucru

„Acum am văzut — a spus el — 
că aceste metode se pot aplica și la 
mașini vechi. Or, pînă acum — a 
continuat vorbitorul — s-a mani
festat în secția noastră poziția gre
șită a unor tehnicieni și maiștri, 
care căutau să limiteze în mod ne
justificat aplicarea acestor metode la 
Un număr redus de mașini, sub mo
tiv că unele strunguri nu rezistă la 
avansuri mai mari.

Probleme interesante au fost ridi
cate printre alții și de utemistui 
Ștefan Andrei. „Avem nevoie — a 
spus el — ca conducerea secției să 
stabilească reperele ce pot fi prelu
crate cu cuțitele Colesov sau Bort
chevici șj să sporească numărul cu
țitelor cu geometrie nouă.

Membrii comitetului U.T.M. îm
preună cu cei ai comitetului sindi
cal — a cerut el — trebuie să ana
lizeze periodic felul cum tinerii a- 
plică aceste metode, trebuie să fo
losească din plin toate mijloacele de 
popularizare a metodelor Colesov, 
Bortchevici și a celorlalte metode 
înaintate1'.

...Demonstrația s-a terminat de 
mult. Străbătînd aleile uzinei, mulți 
dintre participanți se și gîndeau 
cum, în întrecerea cu care întîm- 
pină Festivalul Mondial și ziua de 
23 August, vor începe imediat să lu
creze și ei cu metode de așchiere 
rapidă.

care-l dislocăm, atunci planograma nu e înțeleasă 
mecanic : unul din noi nu mai taie cărbune ci trece 
să-ț ajute.

De felul cum se execută armarea depinde în parte 
munca noastră. Pentru a evita eventualele neplă
ceri, am stabilit în cadrul brigăzii noastre ca șeful 
de schimb să execute facerea pilugilor, iar ceilalți 
doi, tineri, să execute armarea.

Aplicarea metodei graficului ciclic cere însă și o 
serie de măsuri tehnico-organizatorice. Aproviziona
rea cu materiale și în special cu vagonete goale și 
material lemnos, iată principalele sarcini pe care 
maistrul nostru, ca și conducerea sectorului, caută 
să le ducă la bun sfîrșit.

Un factor de seamă care ne-a ajutat să obținem 
zi de zi rezultate bune este făptui că brigada noas
tră se află în întrecere cu brigada condusă de tînă- 
rui miner Stoica Vasile, care de asemenea aplică 
metoda graficului ciclic. Au existat zile cînd ținerii 
din brigada cealaltă au obținut depășiri mai în
semnate decît noi. Succesele „adversarilor" noștri 
ne-au făcut însă să cunoaștem și să învățăm din 
experiența lor și astfel să ne ridicăm mereu pre
gătirea.

Odată cu îndeplinirea ciclurilor prevăzute în ciclo- 
gramă, în urma creșterii productivității muncii au 
crescut și salariile noastre. în luna trecută, de pildă, 
eu am câștigat peste 3200 lei, iar tineri caAlexe 
Năstase, Creațu Gheorghe și alții între 2700-2900 lei.

La noi, în bazinul carbonifer, nu merg însă toate 
chiar pe roți. Deși succesele pe care le obțin brigă
zile care aplică metoda graficului ciclic sînt cunos
cute minerilor din bazinul carbonifer Cimpulung, 
totuși numărul celor ce folosesc această metodă ra
pidă este încă foarte redus. Din cauza aceasta, uti
lajul cu care au fost dotate minele e încă insuficient 
folosit. O preocupare mai serioasă în acest sens a di
recțiunii ca și a comitetelor sindical și U.T.M. eu o 
văd foarte necesară pentru a face posibilă îndepli
nirea înainte de termen, a sarcinilor ce ne revin din 
cadrul primului plan cincinal.

ANGHEL 
responsabil de 

mina

DUMITRESCU 
brigadă a tineretului, 
Pescăreasa

R.. ■

un ciclu de

au avut loc 
muncitorilor

PETRE VEDEA

In sprijinul generalizării 
experienței înaintate

In scopul extinderii experienței brigăzilor fruntașe 
în aplicarea metodelor sovietice de foraj și de con- 
strucții-montaje, Direcția Generală a Petrolului îm
preună cu C.C. al sindicatului muncitorilor din pe
trol, chimie și gaz metan au organizat 
consfătuiri cu caracter regional.

Pînă în prezent, astfel de consfătuiri 
la Momești și Boldești, cu participarea
fruntași, a inginerilor și tehnicienilor de la oficiile de 
foraj, de construcții și montaje, precum și a specia
liștilor din cadrul tresturilor regiunii petrolifere a 
Moldovei și ale regiunii Ploești.

Referatele prezentate, ca și discuțiile purtate cu 
prilejuj acestor consfătuiri, au scos în evidență po
sibilitățile largi de dezvoltare, pe baza metodelor so
vietice, a lucrărilor de dare in producție a sondelor. 
Parțicipanții la consfătuiri au subliniat în mod deo
sebit eficiența metodelor de foraj rapid cu apă, cu 
noroi obișnuit, cu noroi tratat cu cărbune, a mon
tajului în blocuri mari, a mutării turlelor în picioare 
și a altor metode avansate.

inr75iHr?r3'iro^7roT5Tro'75TroTnriroinn5Tnriririr7riri57roiroTir3TJ'5_iriSTnr3’'3 ★

Mașinile singure nu fac minuni
O prietenă mi-a arătat, deunăzi, un dar 

adus dintr-o pădure de munte : un ghio
cel crescut printr-o frunză uscată. Ghio
celul era firav, minunat în transparența 
lui, dar învingător. Frunza foșnea, sfă- 
rîmîndu-se la orice atingere, cunoscîndu-și 
condamnarea, știind că vor mai răsări și 
alți ghiocei, că va fi definitiv înfrântă, 
total sfărîmată de puterea primăverii, a 
ghioceilor.
. Mi-am amintit — aparent, fără nici o 
legătură — acest episod, cu întreaga lui 
semnificație, ascultînd povestea secției de 
războaie rapide de la Industria Textilă 
Lugoj.

Aici, oamenii au lucrat ani de-a rîndul 
așa cum s-au obișnuit, 8 ore de muncă 
liniștită, conștiincioasă, uneori cu izbuc
niri de pasiune, fără schimbări esențiale 
însă. Cu timpul, viața le-a cerut să creeze. 
Nu erau destui muncitori, unele războaie 
stăteau. Din dosare, cifrele de plan sco
teau capul ; era nevoie de mai multe țe
sături.

La sfîrșitul anului trecut un colectiv 
de ingineri și tehnicieni — Ovidiu Hodoș, 
Nicolae Boaru și alți câțiva — au pornit 
să-și petreacă lingă războaie ceasuri în
tregi, să le urmărească mersul, să le 
asculte bătaia : mai re-pe-de, mai re-pe- 
de! Trebuia mărită turația, războaiele 
trebuiau clintite din obiceiul lor — 165 de 
turații pe minut și nu mai mult. Atunci 
a venit și sarcina : măriți turația răz- 

. . boaielor, cereți-le mai mult, pot să ne 
dea. S-au adăugat colectivului de cerce
tători și alți ingineri din București și au 
început să lucreze împreună. Ici, colo, 
cîte unui țesător din cei mai buni 1 se în-
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credința soarta experienței. Lucrau, dis
persate, cîteva războaie rapide — ghio
cei, dacă vreți, la fel de îndrăznețe ca și 
aceștia, bătând răzlețe în uruitul uniform 
al sălilor imense.

în iulie 1954, după 6 luni de încercări, 
după ce totul fusese pregătit cu minuțio
zitate, prim-a echipă de 15 războaie ra
pide a început să lucreze. Ca pentru un 
vapor ce pornește în cursă lungă și că
ruia l-a ieșirea din port i se verifică toate 
instalațiile, fabrica făcuse mult pentru ele: 
la bobinat se introdusese înnodătorul 
Bașkirov, se verificase curățitorul de fir, 
se introdusese șablonarea bobinelor re
zultate de la bobinat, se scurtaseră bra
țele de bătaie si se modificase limba pi
păitoare la războaie ; la ancolat tem
peratura era urmărită tot timpul. Și răz
boaiele au izbutit să meargă la turația de 
190 ș,- 200 pe minut. De la 7300 bătăi-
război-oră — maximum atins vreodată — 
în aprilie anul acesta războaiele din prima 
echipă au atins 8700 bătăi-război-oră.

Primul ghiocel ai îndrăznelii, avînd 
multi prieteni, sfărîmase cu curaj frunza 
uscată a obiceiului. Era primăvară^ ră
săreau alți ghiocei: un lot de încă 36 
războaie rapide, care au trecut de la 174 
turații la 190. apoi altele și altele. Asta, 
pentru că țesătoarele din fabrică — iu
bitoare pasionate ale ghioceilor, ale pri
măverii, a tot ce-i nou și îndrăzneț — au 
văzut cu ochii lor că n-au de ce să se 
teamă, că războaiele rapide le cer doar 
multă atenție, că se lucrează mai pro
ductiv cu ele și multe au cerut ca și răzj- 
boaiele lor să meargă cu turație mărită.

încetul cu încetul, fără -să devină rapide 
încă, aproape toate războaiele din fabrică 
au pornit să lucreze mai repede : turația 
medie a crescut considerabil pe întreaga 
fabrică. Iar secția rapidă, mândra fabri
cii, care aduce în Lugoj atîția vizitatori, 
își merită din plin faima.

Cifre : numai în luna aprilie 1955. gru-

războaie rapide au dat 
în plus. Raportând la 

războaielor pe întreaga

8376 m. 
creșterea 

fabrică,

a anului trecut.

pele de 
țesătură 
turației 
s-au țesut cu 35.000 m. liniari mai mult 
de cît în luna aprilie 
înainte de introducerea acestui nou sis
tem. Ideea unor oameni a făcut să bată 
mai repede războaiele și din această bă
taie s-au țesut mii de rochii și ștergare, 
perdele și cămăși. în rapoarte figurează 
că s-a mărit productivitatea muncii și 
aceasta înseamnă că mii de oameni au 
căpătat lucruri mai multe și mai frumoase, 
că s-au țesut mii de metri în plus fără 
cheltuieli sporite. în rapoarte figurează că 
s-a redus prețul de cost. Așa s-au putut 
reduce prețurile și oamenii au putut cum
păra țesături mai ieftine. Și toate astea, 
folosindu-se cu 66 războaie mai puțin de
cât ar fi fost necesare dacă s-ar fi men
ținut vechiul număr de turații. E ca și 
cum colectivul fabricii ar fi dăruit pa
triei 66 de războaie și muncitori calificați 
care să le deservească !

Mașinile singure nu înfăptuiesc minuni. 
Alături, stăpîni trebuie să le fie oameni 
care să le îndrăgească, să le cunoască fie
ce mișcare — și atunci îți vor da tot ce 
pot. La Industria Textilă Lugoj mașinile 
fac minuni pentru că le mînuiesc oameni 
cu mîini de aur. Pentru ca țesătoarele — 
cele mal multe dintre ele, foarte tinere 
— să învețe bine meseria, pentru ca ma
șinile lor să funcționeze perfect, de gru
purile de războaie rapide se preocupă cei 
mai buni maiștri.

Comunistul loan Lung lucrează de 26 
de ani în țesătorie — o viață de om, în 
care nici o clipă n-a fost irosită. îi e dragă 
fabrica, nu poate trăi mult timp în liniș
tea din afara sălii de războaie — îl dor 
tîmplele de liniște. Cîteodată glumește '• 
dragostea asta-i moștenită de la tata; nu 
era meseriaș, dar și-a întocmit acasă din 
lemn un război de țesut, la care-i plăcea 
să meșterească toată ziua. Maistrul a în-

vă ța t-o țesutul și pe soție'și-i va învăța 
și pe feciori. Iar în fabrică își cunoaște 
toți oamenii din brigada de tineret, ca 
pe copiii lui. Rudolf Szekereș e ajutor de 
maistru și responsabil cu producția 
calificarea într-un birou U.T.M.

Și 
de 

schimb. Nu cu mult în urmă Rudolf era 
cunoscut de chiulangiu și mutat din loc 
în loc, pentru că nu i se putea încre
dința nici o treabă serioasă. Maistrul 
Lung l-a cerut la el, „pe cuvînt de o- 
noare", și băiatul a respectat această 
mare încredere, răspunzîndu-i prlntr-o 
muncă încordată, plină de ambiția cea 
mai pozitivă. Acum e una din bucuriile 
comunistului; se pregătește să devină și 
el maistru.

Dar nu numai maistrul sau ajutorul lui 
sînt legați cu trup și suflet de fabrică. 
Muncitoarele din secție au absolvit școli 
profesionale sau cursuri de calificare, dar 
știu că nu-i deajuns atît. Au nevoie toate 
de o anume măiestrie, de un fel de a 
munci propriu, pe care și-1 formează, în 
supravegherea necontenită a războiului, 
în legarea atentă și rapidă a firului, în 
păstrarea unei curățenii desăvîrșite. In 
brigada tovarășului Lung multe țesătoare 
se întrec pentru locul de frunte. Iuliana 
Toth, Veronica Bar sau Irina Tokodî lu
crează la cîte 6 războaie — și lucrează 
în așa fel îneît norma rămâne totdeauna 
î-n urmă. Cîștigul lor a sporit cu mult de 
dînd țes la războaie rapide : peste 1000— 
1200 de lei pe lună pentru o țesătoare 
fruntașă î-n muncă, asta înseamnă o răs
plată pentru o muncă la nivel superior 
și o sumedenie de bucurii pe care fetele 
vrednice le merită cu prisosință.

Dar fetele nu se întrec numai între ele. 
Intre brigada lor și brigada de tineret a 
maistrului Hugo Iuhasz s-a pornit între
cerea cea mai fierbinte. Hugo s-a întors 
de la București, de la școala de maiștri, 
cu părul tot atît de blond și de ciufulit, 
dar cu o mie de idei și hotărîri. Și-a or
ganizat de îndată o brigadă de tineret — 

nici una din fete nu lucra de mal mult 
de 6 luni în producție și n-avea mai mult 
de 18 ani. Erau absolvente ale școlii pro
fesionale, cu ceva cunoștințe, dar fără 
practică, nedisciplinate. Curînd însă, în- 
tr-o consfătuire, brigada aceasta a chemat 
la întrecere toate brigăzile de țesătoare. 
„N-am văzut o asemenea ambiție extra
ordinară de cînd lucrez în țesătorie“ a 
avut în scurt timp prilejul să spună des
pre fete maistrul Lung. în ora schimbu
lui, brigada care prelua lucrul năvălea 
stol la graficul celeilalte. In ultima zi a 
lunii februarie în schimbul II, Hugo a 
cerut dispecerului să-î calculeze exact cu 
cîte bătăi-război-oră trebuie să lucreze 
brigada lui după amiază ca să-și întreacă 
adversarul cel mal primejdios — brigada 
lui Lung. Cifra era greu de atins : 7.800. 
Cu binecunoscuta lui încredere în viață și 
în oameni1, Hugo a hotărît că vor atinge a- 
ceastă cifră neapărat, orice ar fi, cu toate 
că 6 războaie stăteau, nu aveau țesătoare. 
Trebuia lucrat cu atenție, nu trebuia ș'ă 
se rupă nici un fir, războaiele nu trebuiau 
să stea nici o secundă. Hugo și fetele n-au 
stat mult de vorbă, n-avea nici un rost — 
trebuia doar să ia împreună o hotărîre. 
După amiază, brigada lui Lung a plecat 
liniștită acasă : oricum, avansul era mare, 
a doua zi era 1 martie — frumos ca măr
țișor un drapel de brigadă fruntașă, nu ? 
Fetele au lucrat și mai atente' ca deobi- 
cei, sub privirea încurajatoare a tînăru- 
lui lor maistru. Nu era doar ușor pentru 
ele, niște copile, să întreacă cea mai bună 
brigadă de țesătoare din fabrică, și cu 
toate astea o voiau cu orice chip.

Seara, fetele au cercetat graficul, pri
mind mărțișorul odată cu victoria : —
8100 bătăi-război-oră !

Poate că tocmai aici stă frumusețea 
acestei întreceri înflăcărate, că nimeni 
dintre învinși nu s-a supărat. Maistrul 
Lung, maistrul celei mai renumite bri
găzi, și-a vădit încă odată calitățile de 

comunist. în ultlmile ceasuri ale schim
bului, el l-a încurajat pe Hugo : „dacă te 
ții, o scoți bine la capăt”, în primele cea
suri după victorie l-a felicitat și i-a ame
nințat: „las’ că te-ntrec eu Iară”. Pe 
urmă, ca și cum nimic nu s-ar fi întîm- 
plat, a continuat să-l învețe alte taine ale 
meseriei, pe care le știe un maistru ve
chi dar pe care unul tînăr nu le poate 
afla nicidecum numai din cărți.

E minunată această luptă aprigă, ti
nerească, pentru primul loc. Minunată nu 
atît pentru iureșul ei nestăvilit, ci pentru 
ceea ce ascunde în spatele entuziasmului 
— conștiința omului care știe precis pen
tru ce luptă, care are felul lui bine sta
bilit de a contribui la marea lupta a to
varășilor săi, a omului care știe că nu 
țese pentru o cifră, pentru un plan, ci 
pentru ca oamenii să fie mulțumiți, să 
aibă tot ce le trebuie, să se bucure de 
pace și de viață. •

Acum, fetele lui Hugo s-au înflăcărat 
iar. Le aprinde exemplul Lidiei Griijici, 
cu ochii el concentrați ca două puncte de 
foc, care le obligă pe toate, cu grijă de 
soră mai mare, (la optsprezece ani.. ) să 
doarmă după amiaza ca să fle odihnite 
cînd sînt în schimb de noapte, exemplul 
Măriei Focșa, responsabila brigăzii, care 
zîmbește totdeauna la fel de calm și lu
crează liniștit, parcă nici n-ar atinge răz
boiul... Oricum, vor ca brigada lor să 
devină ,,de calitate”, și asta cere ca fie
care dintre ele să fie fruntașă. Mal trag 
cu ochiul la brigada lui Lung — acolo-s 
muncitoare cu mal multă experiență — 
și se străduesc să nu greșească. Hugo e 
optimist — mulțumit deocamdată parcă 
mai mult de voința lor decît chiar de 
rezultate — îneît, e lucru sigur, cînd va 
fi gata casa pe care și-o construiește, o să 
le invite pe toate la inaugurare. Va fl și 
asta un fel de sărbătoare a victoriei ghio
celului, a ghiocelului care a învățat oa
menii să năzuiască departe.

ILEANA RACOVIȚA
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QTn experfența comitetelor raionale U’T.M.

Propagandiștii
Tn momentul de față în cea mai mare 

parte e organizațiilor de bază din raionul 
nostru se desfășoară seminariile de închi
dere și analizele asupra felului cum a de
curs învățămîntul politic în anul 1954— 
1955. Odată cu acestea, anul de învățămînt 
politic ia sfîrșit. închiderea anului de în- 
vățămînt politic nu înseamnă însă și stag
narea muncii de ridicare a nivelului poli
tic și ideologic al elevilor și propagandiș
tilor.

Comitetu] nostru raional și organizațiile 
de bază recomandă propagandiștilor și ele
vilor să-și continuie studiul individual și 
să-și consolideze cunoștințele căpătate în 
cursul anului de învățămînt politic. Stu
diind munca organizațiilor de bază U.T.M. 
comitetul nostru raional a constatat că 
unele comitete U.T.M. au folosit pînă 
acum propagandiștii și pentru ținerea in
formărilor politice în fața tineretului. 
După părerea noastră această metodă este 
importantă mai ales acum după termina
rea anului de învățămînt politic. După 
cum se . știe, propagandiștii sîn,t oameni cu 
un bagaj de cunoștințe politice, ideologice 
și culturale mai bogat .și pot lămuri tine
retului fie prin informări politice, fie prin 
conferințe sau chiar discuții mai strînse. 
probleme de politică internă și externă.

Comitetul nostru raional, cercetînd acea
stă experiență a unor organizații de bază 
— de a folosi propagandiști utemiști și în 
tinerea de informări politice sau conferințe 
în fața tineretului, bineînțeles fără su
praîncărcarea lor — a hotărît să o ex
tindă în întreg raionul. Cei 90 de propa
gandiști care au condus în acest an cursu
rile de învățămînt politic vor fi în pe
rioada de vară de un real folos în munca 
comitetului raional U.T.M. pentru tinerea 
cu regularitate a informărilor politice în 
organizațiile de bază, a conferințelor pen
tru popularizarea concursului „Iubiți car
tea".

Comitetul raional U.T.M. Arad va în
credința în perioada verii fiecărui propa
gandist utemi'St sarcina de a ține cu regu
laritate informări politice în organizațiile 
de bază unde a condus cercul lor. Ține
rea informărilor politice, pe lîngă faptul 
că va informa tineretul asupra evenimen
telor interne și externe, va contribui la 
întărirea pregătirii profesionale a propa
gandiștilor cît și la orientarea viitorilor 
cursanți ai formelor de învățămînt poli
tic de organizație.

Cu ocazia ședinței de analiză ținută eu

Urmînd sfaturile tehnicianului
PITEȘTI (de la corespondentul nos

tru).
Nu. este așa de ușor să fi.i tehnician a- 

gricol într-o comună ca Vișina din ra
ionul Găiești, care întrece cu suprafața 
ei agricolă toate comunele din raion. 
Poate fi însă aceasta o greutate pentru 
tehnicianul utem’s't Dragnea Luca, care 
a hotărît să sprijine pe toate căile țăra
nii muncitori să obțină o producție agri
colă cît mai mare ?

Nu, fiindcă el știe să înlăture această 
greutate folosind din plin sprijinul orga
nizației de partid, al comitetului execu
tiv și al țăranilor muncitori fruntași din 
comună. Chiar în această primăvară el 
tiu a reușit să lămurească pe toți țăranii 
muncitori să-și însămînțeze cît mai re
pede pămîntul ; a cerut atunci ajutorul 
țăranilor muncitori Dumitru Galbenu, 
Gheorghe Diaconu și al altor fruntași al 
muncilor agricole. Cu ajutorul lor a reu
șit să-l lămurească pe toți țăranii munci
tori și astfel comuna Vișina și-a îndepli
nit planul de însămînțări încă de la 8 mai.

A fi comună fruntașă la însămînțări 
•ste un lucru bun. Cel mai bun lucru 
este însă să fii fruntaș pe comună și la 
ridicarea producției de cereale. Acest lu
cru îl frămîntă pe utemistul Dragnea de 
la terminarea îns'ămînțărilor. La crește

cu visuri atît de îndrăznețe 
Vladimirovici Miciurin, omul 
închinat întreaga viață luptei 
smulge naturii cît mai multe

aceștia din a doua jumătate a 
pomiculturii din 

Majo- 
întin- 

valoa 
multe 
pădu-

de către amatori ce dispuneau de 
materiale bogate.
cultură a pomilor în regiunile 
nici nu era vorba.

Cu opt decenii în 
urrțiă, în orășelul 
Cozlov, un mic sluj
baș de. cale-ferată de 
pe linia Moscova-Sa
ratov, în vîrstă de 
numai 20 ani, dorea să dea dezlegare unei 
probleme străine de ocupația sa zilnică 
de copist și controlor al ceasornicelor din 
gări.

Problema care-1 frămîntă pe tînărul 
funcționar era aceea de a schimba fața 
ogoarelor, a grădinilor și a livezilor din 
patria sa, de a înlocui în livezi și grădini 
vechile soiuri de pomi fructiferi cu roade 
slabe prin altele mai rezistente la geruri 
aspre, mai productive, cu fructe mai fru
moase. mai bune.

Tînărul 
era Ivan 
care și-a 
pentru a 
daruri.

In anii 
veacului XIX situația 
Rusia era mai mult decît jalnică, 
ritatea livezilor erau sub 1/4 ha. 
dere și cuprindeau soiuri de mică 
re, cu fructe mici, fără gust, de 
ori semi-sălbatice sau chiar pomi 
reți.

Specii ca cireșul, piersicul, vița de vie 
erau rarități. Ele nu erau cultivate decît 
în sere 
resurse

De o 
nordice

Cînd își începe activitatea sa creatoare, 
în Rusia nu exista nici o știință adevă
rată a pomiculturii și nici literatură de 
specialitate sau alte lucrări în această di
recție.

Născut la 28 octombrie 1855 dintr-o fa
milie săracă, I. V. Miciurin duce din 
fragedă copilărie o viață plină de greutăți.

El- nu poate urma cursurile unei școli 
superioare și la vîrsta de 17 ani e nevoit 
să intre in serviciu la calea ferată ca 
impiegat la biroul de mărfuri din stația 
Cozlov și mai tîrziu ca ceasornicar și ve
rificator al aparatelor de semnalizare. 
Dar dragostea lui față de natură și firea 
sa independentă nu puteau să se împace 
cu atmosfera înăbușitoare a birourilor, cu 
slugărnicia funcționarilor țariști.

Pasionat ca și părintele și bunicul său 
de pomicultură și de plante în genere. 
Miciurin părăsește serviciul de la căile 
ferate, își dedică întreaga activitate gră
dinii sale, în care strînge sute de soiun 
și forme de plante, cele mai felurite și 
din cele mai îndepărtate regiuni ale pă 
mîntului pentru observații și experiență.

întreaga viață și-o va dărui de aci îna 
inte plantelor, pe care le-a îndrăgit ca 
nimeni altul.

Lucrînd permanent în mijlocul naturii. 
Miciurin observă și notează pînă la știr- 
șitul vieții, sute și mii de fapte despre 
plantele dragi, care se leagă sub formă 
de legi și metode într-o nouă știință care-i

in timpul verii
toți propagandiștii utemiști în luna maî 
asupra felului cum s-a desfășurat învăță
mîntul politic de organizație, comitetul ra
ional U.T.M. n-a scăpat din vedere in
struirea lor în legătură cu aceste sarcini.

Comitetelor organizațiilor de bază 
U.T.M. li s-au trasat sarcina de a ajuta 
și controla pe propagandiști asupra felu
lui cum se pregătesc să țină informări po
litice.

în munca de propagandă prin conferințe, 
noi am obținut în ultima perioadă unele 
rezultate frumoase. Cei 15 tovarăși din 
grupul de referenți ai comitetului raional 
cît și activul și biroul comitetului raional, 
țin cu regularitate conferințe în fata ti
neretului.

In vederea intensificării muncii de pro
pagandă prin conferințe, comitetul raional 
și-a propus, pe baza experienței de anul 
trecut, ca pe lîngă grupul de referenți și 
activiști ai comitetului raional, să antre
neze în această muncă în perioada de vară 
și propagandiștii cercurilor politice. Orga
nizațiile de bază U.T.M. au și folosit pe 
unii propagandiști pentru ținerea de re
cenzii în fața tineretului, sau pentru în
drumarea lor în citirea cărților.

De exemplu, propagandiștii Nicolae Pet- 
sch, Magda Varitz și alții țin deseori re
cenzii în fața tinerilor și îndrumă în ace
lași timp tinerii ce cărți să citească la bi
bliotecă.

Propagandiștii pe lîngă pregătirea lor 
ideologică, au și un nivel de cultură ge
nerală mai ridicat decît ceilalți .tineri. Ți- 
nînd seamă și de aceasta, comitetul raio
nal, cu ocazia desfășurării concursului 
, .Iubiți cartea", va îndruma propagan
diștii să facă cunoscute tineretului como
rile literaturii clasice romîne, ruse și uni
versale, .lucrări din literatura noastră de 
az.i cît și din literatura sovietică și mon
dială, prin ținere de recenzii, organizarea 
de seri literare, ajutorarea bibliotecarilor 
în nopularizarea cărților etc.

Elanul cu care propagandiștii din raio
nul nostru au muncit pentru buna desfă
șurare a învățământului politic de organi
zație, ne dă încrederea că și în perioada 
de vară ei vor depune toate eforturile 
pentru ducerea ia îndeplinire a acestor 
sarcini menite să contribuie la educarea 
comunistă a tineretului.

STELA FRUGINA
Secretar al comitetului raional U.T.M.- 

Arad

rea producției la hectar contribuie în 
mare măsură întreținerea culturilor.

Sânt mulți țărani muncitori care nu știu 
că semănăturile lor trebuiesc plivite, sau 
că porumbul lor este gata de prășit. Con
trolând culturile după un plan bine sta
bilit, prin paznici cîmpeni sau agitatori, 
tehnicianul agronom anunță pe țăranii 
muncitori că trebuie să-și plivească păioa- 
seie s-au să-și prășească porumbul.

Țăranii muncitori din Vișina știu că tot 
ceea ce îi învață tehnicianul este spre 
binele lor și de aceea îi urmează sfatu
rile. în scurt timp ei au plivit peste 1.585 
hectare cu grîu. Printre fruntași au fost 
și utemiștii Iancu Mazilescu, . Gheorghe 
Diaconu, Dumitru Galbenu și alții.

Tot datorită îndrumărilor lui, țăranii 
muncitori au început acum cîteva zile 
prășitui porumbului. După ce și-au pră
șit porumbul lor, comunistul Traian Su- 
ditu, secretarul organizației de partid și 
comunistul N. Dragnea au lămurit și pe 
alți țăran; ca să-și prășească ia vreme po
rumbul. Printre cei care și-au terminat 
prășitui porumbului se numără și țăranii 
muncitori Constantin Sinescu, Vasile 
Ivașcu, Dumitru Galbenu, Gheorghe 
Gheorghe, Ion D. Gheorghe, Gheorghe 
Diaconu și alții.

Pînă acum în comună s-au prășit peste 
26 hectare cu porumb.

20 ANI DE LA MOARTEA LUI I. V. MICIURIN

mare transformator al naturii
Prof. dr. M. I. Neagupoartă numele, știin

ța despre transfor
marea plantelor și 
animalelor în folosul 
biologică miciurinistă.

Spiritul îndrăzneț al 
la îndoială, cercetează 
me care păreau a fi definitiv dezlegate. 
El elaborează noi teze, imaginează noi 
metode și procedee de lucru izvorîte din 
însăși natura vie în mijlocul căreia a 
trăit.

Miciurin studiază și duce mai departe 
învățătura marelui biolog englez Ch. Dar
win care stabilise evoluția continuă a or
ganismelor pe baza unor legi naturale.

Miciurin merge mai departe și stabi
lește :

1. Cauzele care provoacă transformările 
(schimbările) la plante.

2. Căile prin care. cunoseînd aceste 
cauze, omul poate interveni pentru a di
rija, după voie, dezvoltarea unora sau a 
altora din aceste schimbări.

3. Momentul în care trebuie intervenit 
în decursul dezvoltării plantelor pentru a 
le schimba direcția de dezvoltare, pentru 
a o dirija în sensul dorit de om.

După mii de experiențe, el găsește răs
punsul la aceste întrebări și dovedește că 
omul poate să transforme în mod dirijat 
natura plantelor corespunzător unui țel 
dinainte propus.

El ridică astfel știința biologică pe o 
treaptă calitativ superioară.

Miile de observații și experiențe făcute 
au permis lui Miciurin să stabilească le
gile generale după care se produc aceste 
fapte și modul cum ele pot fi folosite în 
dirijarea vieții plantelor, în transforma
rea dirijată a lor.

Grea și plină de lipsuri a fost prima 
perioadă din activitatea lui Miciurin. Re
gimul țarist nu vedea necesitatea unor 
astfel de lucrări și nu acorda nici un spri
jin muncii marelui cercetător. Dar lipsu
rile și greutățile nu-1 descurajează pe 
Miciurin.

Abia după Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, cu sprijinul puternic al 
Partidului Comunist al Uniuni, Sovietice, 
Miciurin a putut să-și desfășoare rodnica 
sa activitate, creînd pentru patria socia
listă sute de noi soiuri de pomi și arbuști 
fructiferi, făcînd astfel din știința sa un 
bun al întregului popor.

în anii de după revoluție grădina lui 
Miciurin a fost mărită la sute de ha., 1 
s-au asigurat colaboratori și resurse bă
nești pentru continuarea experiențelor și 
au fost create institute de cercetări 
științifice care au început să se ocupe cu

oamenilor, știința

lui Miciurin pune 
și rezolvă proble-

Cum vom organiza activitatea clubului ii

îh curînd cursurile școlilor vor lua sfîr
șit. După un an de muncă urmează mult 
așteptata vacanță de vară. Noi vrem ca 
această vacanță să se deosebească de cele 
de pînă acum ; să fie mai plăcută, mai 
plină de bucurii pentru fiecare elev. în 
acest scop vrem să organizăm în clădi
rea școlii noastre — Școala medie nr. 8 
fete și 7 băieți din București — un club la 
care să participe toți elevii din raion.

Și iată cum ne-am gîndit să organizăm 
clubul și activitatea lui.

Pentru pregătirea condițiilor de deschi
dere vom alcătui un colectiv în care vor 
intra reprezentanți ai tuturor școlilor par
ticipante. Acest colectiv va mobiliza elevii 
la pregătirea terenurilor sportive, ame
najarea sălilor pentru cercuri, lectură, 
șah, la selecționarea cărților pentru bi
bliotecă, într-un cuvînt la pregătirea des
chiderii clubului.

încă înaintea deschiderii lui, se va face 
de către colectiv înscrierea membrilor 
clubului. Pentru a atrage cît mal mulți 
elevi în club, colectivul va asigura popu
larizarea temeinică a programului în rîn- 
dul tuturor elevilor din raionul nostru 
prin afișe, gazete, adunări, stațiile de am
plificare etc.

Colectivul se va îngriji de asemenea de 
tipărirea legitimațiilor care vor fi înmî- 
nate la deschiderea clubului fiecărui par
ticipant.

Clubul va fl condus de un consiliu or
ganizatoric de conducere care va fi ales 
la prima adunare generală a membrilor 
clubului.

în cadrul clubului vom duce o activi
tate variată, plăcută și folositoare, care 
să asigure odihna și întărirea fizică a ele
vilor, să-l ajute să-și îmbogățească cuno
ștințele, să le întărească dragostea față de 
patrie și popor.

în acest scop, vom ține un ciclu de con
ferințe în care se va vorbi despre lupta 
partidului și poporului nostru, despre 
viața și lupta tineretului nostru și a tine
retului din Uniunea Sovietică, din țările 
de democrație populară și din țările ca
pitaliste. Unele conferințe vor avea ca 
teme probleme științifice și de literatură.

Pentru cunoașterea de către elevii noș
tri a vieții tinerilor din alte țări, a mu
zicii și culturii precum și a preocupărilor 
lor, pentru întărirea prieteniei între tine
retul diferitelor popoare, vom organiza 
odată la două săptămâni „ora prieteniei". 
La această oră vom vorbi despre viața și 
tradițiile altor popoare, vom organiza au
diții din muzica popoarelor, vom face lec
turi din opere literare aparținînd acestor 
popoare, se vor învăța cîntece și dansuri, 
se vor organiza excursii pe hartă și se vor 
scrie scrisori tineretului din alte țări.

De la bun început, deschiderea și acti
vitatea clubului nostru vor fi dedicate ce
lui de al V-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților și prima scrisoare 
scrisă în ,,ora prieteniei" o vom trimite 
tineretului de la Varșovia care găzduiește 
anul acesta Festivalul.

Pe lîngă cercurile de artiști amatori 
care vor funcționa cu regularitate, se va 
organiza o brigadă artistică care va da 
spectacole pentru membrii cluburilor, 
precum și pentru muncitorii din fabrici și 
țăranii muncitori din satele mai apro
piate.

INFORMAȚII
Luni dimineața s-a deschis la Ministe

rul Căilor Ferate Conferința internaționa
lă pentru examinarea problemelor impul
sionării tranzitului de mărfuri pe căile fe. 
rate și stabilirea tarifelor de tranzit din
tre R.P.R. și R.P.F. Iugoslavia.

Tov. Wilhelm Pall, director general ad
junct al Direcției generale a mișcării și 
comercialului, a urat în numele Ministe
rului Căilor Ferate bun sosit oaspeților.

A răspuns Marko Iljadica, șeful delega
ției din R.P.F. Iugoslavia.

Lucrările conferinței continuă.
★

Dirijorul italian Carlo Zecchi, care în
treprinde un turneu de concerte în țara

problemele de creare 
a soiurilor noi și de 
înmulțire a celor 

create de Miciurin.
In prima perioadă a activității sale, 

Miciurin reușește să creeze soiuri noi de 
cireș, vișin, prun, viță de vie etc. rezis
tente la clima aspră din nordul Rusiei 
prin aclimatizarea puieților tineri obți
nuți din sămînță și mai ales a celor hi
brizi.

în a doua perioadă a activității sale 
Miciurin folosește pe scară largă alege
rea celor mai buni puieți crescuți din se
mințe și cărora le aplică o îngrijire spe
cială. Calea aceasta cerea un timp prea 
îndelungat și îmbunătățirile obținute erau 
prea neînsemnate față de efortul depus.

Experiența acumulată în aceste perioa
de de timp ii arată lui Miciurin că natura 
plantelor e strîns legată de modul în care 
s-a format soiul sau specia în trecut, de 
condițiile sale de viață șj de vîrsta sa.

O plantă tînără, constată Miciurin, se 
lasă mai ușor modificată schimibîndu-i 
condițiunile de trai decît una bătrînă la 
care însușirile sânt mai înrădăcinate, 
mai bine fixate.

întocmai ca un copil, o plantă ttînără 
este mai ușor de format în direcțiunea 
dorită de noi, este mai ușor de educat. 
Educarea trebuie însă făcută cu multă 
grijă, cu multă băgare de seamă, pentru 
dezvoltarea numai a acelor însușiri cu 
adevărat prețioase pentru practică.

Pentru obținerea acestor vlăstare tinere 
ușor de educat este nevoie să se încruci
șeze între ele soiuri și specii de plante 
îndepărtate între ele în ceea ce privește 
gradul lor de rudenie și regiunea în care 
s-au format, pentru a obține plante hi
bride, care întocmai ca un aluat pot fi 
modelate sau educate după voie.

Folosind pe scară largă hibridarea, Mi
ciurin obține astfel de organisme cu ere
ditatea sdruncinată, plastice, ușor de mo
dificat. Dar simpla hibridare nu este sufi
cientă. De-abia acum începe munca cea 
mai grea, munca de educare a tînărului 
puiet, pentru a face să se dezvolte în- 
tr-însul însușirile dorite.

Pe această cale Miciurin a obținut soiuri 
deosebit de valoroase ca : para Beurre 
Zimnaia Miciurina, mărul Candil Kitaica, 
vișinul Frumusețea Nordului Și multe 
alte soiuri deosebit de valoroase.

De asemenea, pe calea hibridării vege
tative, prin simpla altoire a unui ochi de 
la un puiet de măr ieșit din sămînță, în 
coroana unui păr sălbatic în vîrstă de 
3 ani a obținut soiul Reinette Bergamotte 
cu codița fructului așezată pe o proemi
nență și cu gust intermediar între măr 
«1 pară.

în vederea dezvoltării gustului pentru 
citit, consiliul de conducere a clubului cu 
ajutorul unui activ creat pe lîngă biblio
tecă, va organiza recenzii ale ultimelor 
noutăți literare și științifice și întâlniri cu 
scriitorii cunoscuți mai bine de noi.

Cît de interesante vor fi șezătorile. ghi- 
citorile, seratele literare sau carnavalul 
celor mai de seamă eroi ai literaturii cla
sice universale! Nu mai puțin îi vor bu
cura pe elevi vizionările de filme, audi
țiile, concertele, vizitele 4a diferite muzee 
sau expoziții ca: muzeul Lenin-Stalin, 
muzeul satului etc.

Ziua de 23 August, ziua eliiberării pa
triei noastre, o vom întîmpina și noi ca 
pe o mare sărbătoare. Ne vom înt’îlni cu 
membri de partid care au luptat în ilega
litate sau care au participat la actul re
voluționar de la 23 August 1944, vom vi
zita muzeul „Lupta revoluționară a par
tidului" și vom întocmi un program cul
tural-artistic sportiv special pentru săr
bătorirea acestei zile mărețe. Totodată în 
cinstea zilei de 23 August vom organiza 
o spartachiadă a clubului.

Ca să întărim legătura dintre elevi și 
tinerii muncitori și să-i ajutăm pe elevi 
să cunoască și să îndrăgească diferite me
serii, vom organiza cu sprijinul raionului 
U.T.M. vizite la fabrici, uzine, întîlniri 
cu muncitori fruntași, vom face îm
preună cu tinerii muncitori reuniuni to
vărășești," întâlniri sportive precum și di
ferite manifestări culturale.

Munca în aer liber recreează, ajută să 
prinzi forțe, îi apropie pe tineri unii de 
alții. De aceea vom amenaja parcul de 
lîngă școală, vom organiza brigăzi care 
se vor deplasa în G.A.C. și G.A.S. mai 
apropiate pentru a ajuta la strîngerea spi
celor și a recoltei.

Pentru că mulți dintre colegii noștri 
sînt amatori de turism, vom merge în 
excursii de o zi la Snagov și excursii de 
cîteva zile în munți. Aci vom organiza 
jocuri sportive, trecerea normelor G.M.A. 
și F.G.M.A., jocuri de orientare, focuri 
de tabără. Cîteva colective vor culege 
material didactic, pe care îl vom dărui 
școlilor la începutul anului școlar.

în cercul de navo-modele va fi intere
sant de lucrat. Aci se vor construi dife
rite modele cu care membrii cercului se 
vor prezenta la spartachiada clubului or
ganizată în cinstea zilei de 23 August.

Cercul mâinilor îndemânatice va con
fecționa jucării pe care le vom dărui co
piilor ce se vor înscrie în clasa I, precum 
și diferite materiale didactice, se vor re
para hărți etc.

O atenție deosebită vom da cercului 
mecanic. încă de pe acum vom cere spri
jinul raionului U.T.M. pentru ca să pu
tem organiza acest cerc pe lîngă o între
prindere. în felul acesta, el va fi condus 
de un specialist cu experiență, iar mem
brii cercului vcr avea posibilitatea să lu
creze practic la mașini, să învețe multe 
lucruri folositoare, să îndrăgească munca 
fizică.

Iată deci că activitatea clubului nostru 
va fi atît de variată încât fiecare elev va 
găsi ceva care să-l atragă și se va putea 
simți bine în clubul nostru.

MARILENA BICALIS
Șl

GH. LOkENTZ

noastră la invitația Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
a condus sîmbătă seara și duminică dimi
neața două concerte simfonice prezentate 
în sala Ateneului R.P.R. de orchestra sim
fonică a Filarmonicii de Stat „Geonge 
Enescu”, colectiv artistic emerit din 
R.P.R.

S-au interpretat: Simfonia în re major 
de L. Cherubini, uvertura „Vecerniile si
ciliene" de G. Verdi, Muzică pentru or
chestră de coarde de V. Mortari și Sim
fonia a IV-a de R. Schumann.

Concertele au fost îndelung aplaudate 
de un numeros public.

(Agerpres)

Spiritul de cerce
tare și perseverența 
lui Miciurin nu cu
noaște limite. Ochiul 
lui ager observă toa
te modificările și

reacțiunile plantelor pe care le educă, iar 
mintea-i pătrunzătoare dezleagă cele mai 
dificile probleme ale științei pe care le 
verifică apoi în practică.

Atunci cînd o metodă nu-i dă rezulta
tul propus, el folosește alt mijloc și nu 
capitulează pînă nu atinge scopul propus.

Astfel, folosindu-se de o serie de me
tode, Miciurin a creat pes'te 300 de for
me și soiuri noi de plante (măr, păr, cais, 
porumbar dulce, vișin, cireș, coacăz, agriș, 
smeură, actinidii, viță de vie etc.).

Cele mai multe din aceste soiuri fac 
parte în prezent din sortimentul diferi
telor regiuni din U.R.S.S.

Miciurin nu este numai un selecționa- 
tor practic deosebit de înzestrat. Miciurin 
este omul de știință conștient de menirea 
de a pune la îndemîna milioanelor de 
oameni ai muncii maț multe și mai mari 
posibilități de trai.

„Noi nu putem aștepta daruri de la na
tură, sarcina noastră este să i le smul
gem".

Să smulgă secretul naturii și să-l pună 
în slujba omenirii, iată sarcina grea dar 
măreață pe care și-a pus-o Miciurin și 
pe care a realizat-o cu o măiestrie deose
bită.

Aplicată cu inegalabilă artă de Miciu
rin și miciuriniști, noua știință biologică 
miciurinistă a schimbat aspectul vegeta
ției Uniunii Sovietice și își revarsă trium
fătoare peste hotare minunatele ei rea
lizări și îndemnuri. De-a lungul și de-a 
latul țării, din câmpiile însorite ale sudu
lui și pînă în regiunile înghețate ale nor
dului, insulele noi de verdeață, „arhipela
gurile lui Miciurin", izvoare noi de viață 
îmbelșugată, se înmulțesc cu fiecare an, 
aducînd mărturia vie a muncii creatoare 
a tuturor celor ce trudesc pentru o viață 
mai bună.

Noua învățătură biologică creatoare a 
lui Miciurin constituie astăzi un instru
ment puternic de ridicare a producției 
agricole și in țara noastră. An de an creș
te numărul cercetătorilor care aprofun
dează știința miciurinistă a transformării 
plantelor și animalelor în folosul oame
nilor. Cu fiecare an ce trece ea este cu
noscută și aplicată de mase tot mai largi 
de oameni ai muncii de pe ogoarele pa
triei noastre.

Numele lui I. V. Miciurin este simbo
lul cercetătorului neobosit, lipsit de pre
judecăți, iar opera lui este un exemplu 
de muncă perseverentă pusă în slujba 
poporului. Numele Iui I. V. Miciurin 
este pentru fiecare luptător pe frontul 
agriculturii din țara noastră 
în lupta pentru crearea pe 
patriei de grădini și livezi 
aducătoare de belșug.

un îndemn 
meleagurile 
înfloritoare

Festivalul filmului polonez *—
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O scenă din filmul „Cei 5 din strada Barșka‘‘
Producțiile cinematografiei poloneze prezentate în ultimii ani tn țara noa

stră, vorbesc grăitor despre progresele remarcabile făcute pe acest tărîm de crea
torii din țara prietenă.

Intre anii 1944—1954 au fost realizate 35 de filme artistice de lung metraj, 
918 filme documentare și jurnale de actualitate.

Cu ocazia Festivalului filmului polonez, organizat die Ministerul Culturii și 
Institutul pentru relațiile culturale cu străinătatea, cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de la înființarea primelor studiouri cinematografice din Polonia populară, vom 

viziona noi producții ale cineaștilor polonezi. Printre acestea se numără filmul 
„Pe baricadă” care evocă un episod dramatic din lupta tineretului polonez îm
potriva ocupa.nților hitleriști.

Despre vigilența oamenilor muncii care demască spionii și sabotorii ce pun la 
cale acțiuni dușmănoase menite să zădărnicească munca rodnică a poporului, să 
lovească în economia statului democrat popular, ne vorbesc filmele de aventuri 
„Urmărirea” și „Sfîrșitul unei cariere”. Specific acestor filme este forța cu care 
zugrăvesc caracterele oamenilor căliți în focul luptei pentru făurirea unei vieți 
noi, care demască și nimicesc sabotorii și spionii, uneltitori impoitriva fericirii oa
menilor, a binelui patriei.

Filmele „O noapte de amintiri” și „Sub steaua frigiană” sînt realizate după 
romanul „Amintirea celulozei" al scriitorului Igor Newerly, laureat al Premiului 
Național. Ele evocă povestea tînărului țăran Szczesny care simbolizează drumul 
parcurs de poporul polonez pînă la eliberare.

...Era în anii cruntei asupriri fasciste. O serbare muncitorească. Doi tineri 
tocmai au terminat un dans. Fata prinde mîna băiatului și privind-o cu atenție 
spune : „Ești născut sub semnul stelei frigiene. Viață întunecată... pribeagă...”

Dar Szczesny a înțeles să lupte împotriva unei asemenea vieți, și-a dedicat 
forțele transformării ei. După ani lungi de căutare, Szczesny și-a găsit adevă
ratul drum. A aderat la Partidul Comunist, alăturîndu-se tovarășilor pe care altă 
dată îi privea neîncrezător. Cei doi îndrăgostiți, Madzia și Szczesny au ales 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, pentru ca întregul popor 
polonez să poată cunoaște fericirea.

Filmul „O noapte frigiană” a fost distins la Festivalul de la Karlovy Vary 
cu „Premiul luptei pentru progresul social”.

...Varșovia 1947. Tribunalul pentru minori în fața căruia au fost aduși cinci 
adolescenți hotărăște : dacă în doi ani, sub supravegherea unui tutore, tinerii nu 
se vor îndrepta, să fie trimiși la un centru de reeducare. Datorită mizeriei pro
duse de război, ei fuseseră tiviți pe drumul aventurii, al hoției, aveau sufletul 
otrăvit. Și filmul „Cei 5 din strada Barska” ne arată mai departe cum cu ajuto- 
rul tutorelui care este zidarul Wojcikowski, muncitor pe marele șantier al recon
strucției Varșoviei, acești adolescenți se îndreaptă. Munca avîntată pentru recon
strucția patriei reușește să-i transforme pe băieți și să-i redea societății.

Rezigorul Aleksander Ford, preocupîndu-se de soarta tinerilor vagabonzi, 
lăsați la voia întîmplării, a reușit să dezvăluie în scene emoționante fondul lor 
bun sufletesc, rolul pe care-l joacă în transformarea lor munca, mediul, morala 
societății în care trăiesc.

Din emisiunile muzica'e ale săptăminii 
Robert Schumann

în prima jumătate a veacului trecut, 
după moartea marelui Ludwig van Beet
hoven (1827), flacăra muzicii înaintate, 
menită a fi înțeleasă și admirată de un 
public cît mai larg, a fost dusă mai de
parte de glorioasa generație de compozi
tori din care făceau parte polonezul 
Fryderyk Chopin (1810—1849), francezul 
Hector Berlioz (1803—1869), maghiarul 
Ferencz Liszt (1811-1886) și germanul Ro
bert Schumann (1810—1856). Noilor sar
cini sociale și estetice puse în fața com
pozitorilor din acea vreme, fiecare dritre 
ei le-a dat un răspuns original, potrivit 
cu particularitățile formației și dezvol
tării sale individuale, cu caracterul său 
național, dar ceea ce i-a unit a fost o 
comunitate de principii estetice de bază, 
ei toți militând pentru o artă legată de 
realitate, de patria natală, o artă cu un 
bogat miez emoțional-ideologic.

Robert Schumann, de la a cărui naștere 
se împlinesc la 8 iunie 145 de ani, s-a 
născut ca cel mai mic dintre cei cinci 
copii ai librarului și gazetarului Friedrich 
Schumann. Robert Schumann face parte 
dintre acei compozitori care s-au hotă
rît de-abia relativ târziu să se consacre 
muzicii, de-abia duipă ce împlinise două
zeci de ani. Atunci, muzica, dintr-o preo
cupare de mâna a doua (el fusese dat să 
studieze dreptul) a devenit țelul vieții 
sale, atunci de-abia, a început studii te
meinice muzicale. Da început a crezut 
că va fi un virtuos al pianului dar un 
accident datorat nechibzuinței în studiu 
l-a oprit de a mai cînta la pian. Cu
noașterea perfectă a resurselor pianului

A treia sesiune științifică a cadrelor didactice 
de la Universitatea „C. I. Parhon“ din București

In aula Facultății de științe juridice 
din Capitală au început luni la amiază 
lucrările celei de a treia sesiuni științi
fice a cadrelor didactice de la Universi
tatea ,,C. I. Parhon" din București.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
prof. N. Sălăgeanu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R-, rectorul Universită
ții „C. I. Parhon".

Din partea Ministerului învățămîntului 
tov. N. Dinulescu, prim locțiitor al mi
nistrului învățămîntului, a salutat Pe par- 
ticipanții la sesiune.

Au mai luat cuvîntul delegați ai uni
versităților ,,A1. I. Cuza" din Iași și 
„Victor Babeș" din Cluj, ai Institutului 
medico-farmaceutic din Tg. Mureș și Ins
titutului politehnic din București

S-a dat apoi citire scrisorii academi
cianului C. I. Parhon care urează d.eplin 
succes lucrărilor sesiunii.

în continuare, prof. M. Bălănescu a pre
zentat expunerea intitulată „învățătura 
leninistă despre industria socialistă și 
dezvoltarea cu precădere a industriei 
grele", iar prof. Horia Hulubei a vorbit 

l-a ajutat extrem de mult în activitatea 
sa de compozitor, în formarea originalu
lui său stil componistic. Schumann a fost 
un adept al muzicii cu program (adică a 
cărei concepție pornește de la o idee clar 
formulată într-un subiect, titlu, motto 
etc.) și majoritatea creațiilor sale sânt 
scrise în acest gen („Scene de copii", 
„Carnavalul", „Fluturi” etc.). Schumann 
a îmbogățit tezaurul „lied-urilor" germane 
cu nenumărate creații pline de poezie (ci
clurile „Dragoste și viață de femeie", 
„Dragoste de poet" ș.a.m.d.). Schumann 
a scris mai multe lucrări simfonice (4 
simfonii, uverturi, concerte pentru pian 
și orchestră, vioară și orchestră, violoncel 
și orchestră) și numeroase lucrări de mu
zică de cameră (sonate de pian, de vi
oară și pian, suite, trio-uri, cvartete etc.). 
Toate aceste lucrări se remarcă prin me
lodii de un farmec și de o pregnanță 
remarcabilă, prin bogatul lor m'ez poetic, 
prin plasticitatea lor, constituind o do
vadă a caracterului înaintat al principii
lor sa'e artistice. Schumann organizase 
o asociație „Davidstaiindler" — care mi
lita pentru principiile înaintate ale artei 
și a susținut cu fermitate în presă aceste 
principii realiste. Opera lui Schumann 
și-a cucerit admiratori din ce în ce mai 
numeroși fiind îndrăgită de un public 
tot mai larg.

Miercuri, la orele 10,15 pe programul
I. se va transmite un concert Schumann 
în care vor putea fi ascultate : lied-uri, 
piese pentru pian, fragmente din lucrări 
de muzică de cameră, concertul pentru 
pian și partea I-a din simfonia 4-a.

despre „Aspecte din utilizarea pașnică a 
energiei nucleare".

în cursul după amiezii, lucrările sesiu
nii au continuat pe secții și subsecții. De
canii facultăților de Filozofie, Istorie, 
Științe juridice, Filologie, Matematică și 
Fizică, Chimie, Geologie și Geografie. 
Biologie, au expus dările de seamă asu
pra activității științifice desfășurate de 
cadrele didactice ale Universității „C. I. 
Parhon" în primul semestru al anului 
școlar 1954—1955.

în cadrul subsecțiilor s-au prezen'at 
apoi 84 de comunicări științifice printre 
care cele ale academicienilor Traian Să- 
vulescu, Ilie Murgulescu, Mihail Ralea, 
Iorgu Iordan, ale profesorilor Andrei Oțe
tea, I. Vitner, Gh. Mihoc, I. Patriciu, M. 
Sîrbu, M. Ionescu, ale conferențiarilor 
Paul Popescu-Neveanu, Ion Gheorghiu, A. 
Roman etc.

Lucrările sesiunii continuă în zilele de 
7 și 8 iunie.

(Agerpres)
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Comunicatul cu privire ia vizita delegației 
guvernamentale a U.R.S.S. în R. P. Bulgaria

T MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite comunicatul cu privire la vizita 
delegației guvernamentale a Uniunii Sovietice în Republica Populară Bulgaria, 

în timpul vizitei în Republica Populară Bulgaria a delegației guvernamentale 
a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, alcătuită din : N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, membru 
în Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., N. A. Bulganin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care au sosit la invitația guvernului Republicii Populare 
Bulgaria, a avut loc un schimb de păreri între delegația guvernamentală a U.R.S.S. 
și guvernul Republicii Populare Bulgaria în probleme privind situația internațio
nală și întărirea cauzei păcii, care a scos la iveală dep.lina unanimitate a celor 
două țări în ce privește înțelegerea și aprecierea acestei situații.

Membrii delegației sovietice au informat pe conducătorii Bulgariei despre trata
tivele lor cu Iugoslavia Și în timpul schimbului de părerj a ieșit la iveală deplina 
unitate de vederi In problemele stabilirii colaborării prietenești între U.R.S.S. și 
Iugoslavia cî,t și între Bulgaria și Iugoslavia.

în cursul tratativelor, părțile au căzut de acord că colaborarea prietenească a 
Uniunii Sovietice și Bulgariei cu Iugoslavia va contribui la îmbunătățirea relațiilor 
Bulgariei, precum și ale Uniunii Sovietice cu țări vecine cu ele ca Grecia și Turcia.

Schimbul de păreri dintre delegația guvernamentală a U.R.S.S. și guvernul 
Republicii Populare Bulgaria s-a desfășurat într-un spirit de înțelegere reciprocă 
deplină și intr-o atmosferă prietenească și cordială.

Reîntoarcerea delegației guvernamentale 
a U.R.S.S. la Moscova

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 5 iunie s-a înapoiat la 
Moscova, după tratativele cu guvernul 
Republicii Populare Federative Iugosla
via, delegația guvernamentală a Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste alcătuită 
din N. S. Hrușciov (conducătorul delega
ției), membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., N. A Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
UR.S.S., A. I. Mikoian, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. (ceilalți membri ai delegației 
guvernamentale s-au înapoiat la Moscova 
mai devreme).

în drumul de la Belgrad spre Moscova, 
tovarășii N. S. Hrușciov, N. A. Bulganin 
și A. I. Mikoian au vizitat orașele Sofia 
și București unde au avut un schimb de 
păreri cu guvernele Republicii Populare 
Bulgaria și Republicii Populare Romîne, 
precum și cu delegațiile Republicii Popu
lare Ungare și Republicii Cehoslovace, 
care se aflau la București.

Tratatul de la Varșovia a intrat în vigoare
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — TASS 

transmite: Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Populare Al
bania în Polonia a predat, în numele 
guvernului său, spre păstrare guvernu
lui Republicii Populare Polone, instru
mentele de ratificare a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală semnat la Varșovia.

In legătură cu lucrările Adunării Mondiale a Păcii 
de la Helsinki

VIENA 6 (Agerpres). — TASS trens- 
mite : Secretariatul Consiliului Mondial 
al Păcii a dat publicității un comunicat 
în care se arată că potrivit datelor exis
tente la 1 iunie, la Adunarea Mondială a 
Păcii de la Helsinki vor participa aproxi
mativ 2.000 de persoane din 75 de țări.

Numeroase organizații internaționale 
au declarat că doresc să participe la lu
crările Adunării.

Anumite personalități care doresc să 
participe la Adunare, se spune în comu
nicat, au declarat că după părerea lor 
ea poate fi încununată de succes numai 
în cazul cînd în cadrul ei se va desfășura 
un schimb liber de păreri și o discuție 
principială. în conformitate cu aceasta. 
Biroul Consiliului Mondial al Păcii a 
elaborat următoarele propuneri :

1. Ordinea de lucru poate fi stabilită 
definitiv numai de toți participanții la 
adunare;

2. Temele principale ale discuției vor 
fi probleme actuale cum sînt dezarmarea 
și arma atomică, blocurile militare, secu

Redeschiderea Expoziției Agricole Unionale de Ia Moscova
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 5 iunie, Expoziția Agricolă 
Unională și-a redeschis porțile. Dis-de-di- 
mineață, mii de oameni s-au adunat în 
Piața colhozurilor, una din cele mai mari 
ele expoziției, unde s-a ținut un miting 
festiv.

...La tribună, aflată în dreptul pavilio
nului principal, urcă membri ai guvernu
lui sovietic, fruntași din colhozuri și sov
hozuri, reprezentanți ai organizațiilor ob
ștești. La deschiderea expoziției asistă 
membri ai corpului diplomatic, oaspeți 
de peste hotare.

Mitingul a fost deschis de Ivan Bene
diktov, ministrul Sovhozurilor al U.R.S.S. 
El a arătat că expoziția este o academie

Declarația
WASHINGTON 6 (Agerpres).. — TASS 

transmite : Luînd cuvîntul la 6 iunie la 
Columbia (statul Carolina de sud) la Uni
versitatea statului Carolina de sud, se
cretarul de stat Dulles a declarat că se 
îndoiește că proiectata conferință a șefi
lor guvernelor celor patru state va duce 
la slăbirea încordării internaționale, cu 
toate că a afirmat că speră că această 
conferință „va fi folositoare". Arătînd că 
după părerea Uniunii Sovietice, apropiata 
conferință este chemată „să micșoreze" 
încordarea internațională, Dulles a spus :

Un act samavolnic al autorităților portugheze
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 24 martie, în apropiere de 
coastele Portugaliei, lîngă Lisabona, 
nava spaniolă „Urola" s-a ciocnit în lar
gul mării cu nava sovietică „Al 2-lea 
cincinal" care venea de la Novorossiisk 
și se îndrepta spre portul norvegian Sta
vanger, încărcat cu cereale aparținînd 
unei organizații de stat norvegiene.

Fiind într-o situație foarte periculoasă 
din cauza gravelor avarii pricinuite de 
ciocnire, care făcea ca vasul și încărcă
tura sa să fie amenințate să se scufunde, 
nava ,,A1 2-lea cincinal" a fost nevoită 
șă intre în portul Lisabona.

Proprietarii vasului „Urola" au pretins 
că el s-a scufundat din cauza avariilor 
pricinuite de ciocnirea cu vasul „Al 2-lea 
cincinal".
L La 28 aprilie, după efectuarea repara

Pe aeroport la Moscova, delegația gu
vernamentală a Uniunii Sovietice a fost 
întâmpinată de tovarășii K. E. Voroșilov, 
L. M. Kaganovic’, G. M. Malenkov, V. M. 
Molotov, M. G. Pervuh’n, M. Z. Saburov, 
P. N. Pospelov, M. A. Suslov, membri ai 
Comitetului Central al P.C.U.S., vicepre
ședinți ai Ccnsiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., miniștri ai U.R.S.S., mareșali 
ai Uniunii Sovietice, funcționari supe
riori ai Ministerului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., Ministerului Apărării al 
U.R.S.S., conducători ai Sovietului din 
Moscova, ai Comitetului din Moscova și 
Comitetului orășenesc Moscova ale 
P.C.U.S., precum și B. Osolnik, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Federative Iugoslavia în 
U.R.S.S., I. Rab, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Romîne în U.R.S.S. și membrii am
basadelor acestor țări.

în felul acesta, în conformitate cu ar
ticolul 10 al Tratatului, toate țările sem
natare ale Tratatului de la Varșovia au 
predat spre păstrare guvernului polonez 
instrumentele de ratificare, iar Tratatul 
de la Varșovia care a fost ratifioat de 
către parlamentele celor cpt state eu
ropene, a intrat în vigoare.

ritatea și colaborarea națiunilor, inde
pendența și menținerea păcii ;

3. Lucrările Adunării vor fi organizate 
astfel încît ea să poată discuta în mod 
temeinic problemele speciale. în legătură 
cu aceasta se propune ca lucrările Adu
nării să se desfășoare atît în _ ședințe 
plenare, cît și în oadrul unor întîlnlri în 
grupuri. La ședințele plenare se vor rosti 
cuvîntări și se vor citi referate în pro
blemele prevăzute în ordinea de zi. Dife
rite probleme vor fi examinate în mod 
detailat în grupuri și subgrupuri.

Adunarea nu-și propune să adopte o 
serie de rezoluții cu majoritatea de vo
turi ; ea va căuta să găsească terenul 
pentru a pune de acord diferite păreri și 
interese ale reprezentanților în diferite 
probleme internaționale.

Tratativele preliminare care au avut 
lpc și caracterul reprezentativ al partici- 
panților la adunare ne permit să afirmăm 
că au fost create bazele pentru succesul 
lucrărilor ei.

a întregului popor, mare centru de stu
diere a experienței înaintate și a reali
zărilor științei agricole.

Anul trecut, expoziția de la Moscova a 
fost vizitată de peste 7.500.000 de oa
meni. Experiența dobîndită aci a devenit 
un bun al maselor largi ale țărănimii 
sovietice.

Benediktov a relevat că expoziția e fost 
primită cu un viu interes și peste hotare.

Apoi a luat cuvîntul acad. Nikolai 
Țîțîn, directorul expoziției, care a salu
tat fierbinte pe oaspeți și excursioniști.

Din însărcinarea comitetului principal 
al expoziției, Ivan Benediktov a declarat 
deschisă expoziția pe anul 1955 și a in
vitat pe cei prezenți să înceapă exami
narea exponatelor.

Iul Dulles
„Sper că această conferință va ajuta la 
stabilirea actualelor cauze ale încordării 
și va trasa o orientare care să poată duce 
la înlăturarea primejdiei pentru pace și 
libertate. Mă îndoiesc însă de âcea parte 
a formulării sovietice în care se vorbește 
de „micșorarea încordării".

Din declarația lui Dulles reiese în mod 
clar că S.U.A. nu intenționează să renunțe 
la politica „de pe poziții de forță" care 
după cum se știe este cauza actualei în
cordări în relațiile internaționale.

țiilor necesare, nava „Al 2-lea cincinal" 
era gata să-și continue cursa. La cererea 
armatorilor spanioli, autoritățile portu
gheze au reținut însă ilegal nava sovie
tică interzieîndu-i să iasă în larg.

Nava „Al 2-lea cincinal" continuă să 
fie reținută de autoritățile portugheze, 
deși în conformitate cu înțelegerea rea
lizată cu proprietarii navei „Urola" ca 
acest conflict să fie supus spre examinare 
organizației de arbitraj ,,Lloyd", partea 
sovietică a depus la bancă în contul ar
matorilor spanioli cauțiunea corespunză
toare în valoare de 60.000 de lire sterline.

Faptul că autoritățile portugheze con
tinuă să rețină nejustificat nava „Al 
2-lea cincinal", care este proprietate de 
stat, constituie o încălcare vădită a nor
melor îndeobște recunoscute ale dreptu
lui internațional.

Ecouri din străinătate
la declarația guvernelor U.R.S.S. și R.P.F.I.
' IUGOSLAVIA

BELGRAD 5 (Agerpres). — TASS trans
mite: într-un articol de fond intitulat „O 
contribuție la cauza păcii”, ziarul „Borba” 
scrie:

„Declarația comună iugoslavo-sovietică, 
în care sînt expuse rezultatele tratative
lor, constituie o contribuție importantă la 
eforturile comune pentru slăbirea încor
dării, la soluționarea pașnică a probleme
lor internaționale nerezolvate, la întărirea 
unei păci indivizibile și generale. Ea este 
o contribuție importantă atît prin apre
cierea actualei situații internaționale și a 
căilor de însănătoșire a ei, cît și prin de
finirea relațiilor de stat sovieto-iugo- 
slave”.

„Procesul de slăbire a încordării, proces 
care se dezvoltă în prezent în întreaga 
lume — continuă ziarul — oreează noi 
posibilități pentru soluționarea probleme
lor internaționale în suspensie”.

Analizînd Declarația comună, „Borba” 
scrie în încheiere: „Rezultatele tratative
lor iugoslavo-sovietice sînt atît de pozi
tive, atît din punctul de vedere al situa
ției internaționale generale cît și din 
punctul de vedere el relațiilor interstatale 
iugoslavo-sovietice, incit nici nu ne putem 
închipui ca cineva în lume să se pronunțe 
împotriva acestor rezultate, dacă năzu
iește cu adevărat spre pace”.

„Borba” a publicat de asemenea un ar
ticol intitulat „Metoda acordurilor” în 
care scrie :

„Tratativele iugoslavo-sovietice consti
tuie o victorie însemnată a metodei acor
durilor și tratativelor în reglementarea 
relațiilor”.

întîlnirea de la Belgrad este o_ expe
riență importantă și utilă pentru întreaga 
lume, care a urmărit-o cu mare atenție. 
Mulți au interpretat tratativele iugoslavo- 
sovietice ca un semnal, chiar ca o „repeti
ție generală” înaintea unor eventuale în
tâlniri interstatale, sau mai corect, înain
tea întâlnirii color patru. Dacă privim tra
tativele de la Belgrad sub acest aspect, și 
sarcinile și earacterul lor ne îndreptățesc 
să o facem, trebuie să constatăm că ele 
sînt da bun augur pentru întâlnirile care 
urmează să aibe loc în curînd”.

Agenția Iugopress transmite că opinia 
publică iugoslavă își exprimă marea sa
tisfacție față de încheierea cu succes a 
tratativelor dintre delegațiile guverna
mentale ale Iugoslaviei și U.R.S.S. și față 
de semnarea Declarației comune a guver
nelor celor două țări.

Agenția specifică că „tratativele de la 
Belgrad s-au încheiat prin realizarea unui 
acord asupra principalelor probleme care 
au constituit obiectul discuțiilor și au dat 
rezultate pozitive dovedind victoria indis
cutabilă a cauzei păcii și reglementării 
pașnice a litigiilor, a cauzei independen
tei popoarelor și colaborării internaționale 
bazate pe egalitate în drepturi”.

CHINA
PEKIN 5 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : La 4 iunie, ziarele centrale 
chineze au publicat în primele pagini tex
tul integral al declarației guvernelor 
Uniunii Republicilor Sovietice Soc’aliste 
și Republicii Populare Federative Iugo
slavia.

Posturile de radio ale Republicii Popu
lare Chineze au transmis știrea despre 
semnarea declarației și textul ei integral.

BULGARIA
SOFIA 5 (Agerpres). — Agenția Tele

grafică Bulgară a transmis ecourile pre
sei bulgare la declarația guvernelor 
U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia. După cum 
relatează agenția, ziarul „Rabotnicesko 
Delo” scrie: La Belgrad și la Moscova 
semnalele verzi s-au aprins —drumul în
tre ele s-a deschis. Acest drum trainic 
a fost creat pe înțelegerea reciprocă și 
respectarea intereselor reciproce. Acest 
drum a fost deschis în numele păcii, în 
numele colaborării în toate domeniile.

S.U.A.

NEW YORK 5 (Agerpres). — Cores
pondentul din Washington al ziarului 
„New York Journal American”, Sentner,

Clasamentul general al cursei 
cicliste București-Sofia

Ultima etapă din cadrul cursei cicliste 
București-Sofia a fost, cum era și de aș
teptat, disputată cu multă dîrzenie. Cicliș
tii romîni și bulgari au avut de înfruntat 
urcușuri lungi și o ploaie torențială.

Etapa Plovdiv—Sofia a fost cîștigată 
după o luptă dîrză de ciclistul bulgar Iliev, 
care a parcurs 153 km. în 4h. 23’23” (timp 
cu bonificație 4 h. 22’20”).

Clasamentul general al cursei cicliste 
București—Sofia este următorul: 1. M. 
Dimov (R.P.B.): 17h.17’04”. 2. C. Dumitres
cu (R.P.R) : 17hl7’35”. 3. G. Moiceanu 
(R.P.R.): 17h29’14”. 4. Ognenschi (R.P.B.): 
17h.31’45”. 5. N. Maxim (R.P.R.). 6. Cîrs- 
tev (R.P.B.). 7. Șt. Sebe (R.P.R.) — același 
timp. ,

Au luat sfîrșit campionatele 
europene de box

BERLIN 6 (Agerpres). — Duminică sea
ra a luat sfîrșit în sala ..Sportpalast" din 
Berlinul occidental cea de a Xl-a ediție 
a campionatelor europene de box. întâl
nirile finale pentru desemnarea celor 10 
noi campioni europeni s-au caracterizat 
printr-o luptă îndîrjită de un bun nivel 
tehnic. Din cele 10 titluri de campioni 
europeni, puse în joc, boxerii sovietici și 
cei polonezi au cucerit în total 5. Compor
tări deosebite au avut în special pugiliș- 
tii Stefaniuk (R. P. Polonă), Drogosz 
(R. P. Polonă) și A. Șotikas (U.R.S.S.), 
care au devenit pentru a doua oară con
secutiv campioni de box ai Europei. Iată 
în ordinea categoriilor cei 10 noi cam
pioni ai Europei: Basel (Germania occi
dentală) ; Stefaniuk (R. P. Polonă), Ni
cholls (Anglia), Kurschat (Germania occi
dentală) ; Drogosz (R. P. Polonă) Gar- 
gano (Anglia), Pietrykowski (R. P. Po
lonă), Șațkov (U R S S.), Schoeppner (Ger
mania occidentală), Sotikas (U.R.S.S.). 

relatează că acordul de la Belgrad dintre 
Uniunea Sovietică și Iugoslavia a adus pe 
funcționarii Departamentului de stat în
tr-o stare de „consternare sumbră”.

Departamentul de stat, scrie Sentner, 
„bîjbîie în întuneric” și adaugă că S.U.A. 
au căutat mereu „să împiedice o apro
piere între Uniunea Sovietică și Iugosla
via”.

Corespondentul ziarului „New York 
Post” scrie că evenimentele de la Belgrad 
„sînt studiate cu febrilitate la Washing
ton, iar experții sînt alarmați de faptul 
că Moscova și Belgradul siint totuși prie
teni”.

După cum relatează agenția United 
Press, liderul republicanilor din senat, 
Knowland, a declarat că tratativele so- 
vieto-iugoslave au constituit o „serioasă 
lovitură” pentru S.U.A. și aliații lor.

Knowland a reproșat. Iugoslaviei că „a 
trecut pe o .poziție și mai neutralistă decît 
anul trecut” și a dat de înțeles în mod 
limpede că Statele Unite consideră Iugo
slavia ca un factor important în planu
rile lor militare.

FRANȚA
PARIS 5 (Agerpres). — Rezultatele tra

tativelor dintre delegațiile guvernamen
tale ale U.R.S.S. și Iugoslaviei constituie 
una din principalele teme ale comentarii
lor ziarelor pariziene din 4 iunie.

Ziarul de dreapta „Le Figaro” punîn- 
du-și întrebarea „cine a cîștigat de pe 
urma acestui lucru”, se lansează în dife
rite presupuneri și-și exprimă părerea că 
„numai viitorul poate da răspunsul 
exact”.

Răspunzînd la aceeași întrebare, ziarul 
„Liberation” scrie că „la Belgrad a cîș
tigat o singură parte — pacea”. „Au fost 
încheiate acorduri în toate problemele 
car© sînt de cea maj mare importanță 
pentru cele două țări, scrie ziarul. Cauza 
fricțiunilor a dispărut. S-a făcut un nou 
pas înainte după semnarea Tratatului de 
stat cu Austria. Oricît de diferite ar fi 
divergențele, subliniază ziarul, ele pot fi 
reglementate pe calea tratativelor sincere 
dacă fiecare parte își va aduce contribu
ția sa”. în încheiere ziarul scrie : „S-a în
registrat un nou progres pe calea spre 
coexistența pașnică. Această idee triumfă 
tot mai evident asupra politicii „războiu
lui rece”.,

ANGLIA
LONDRA 5 (Agerpres). — Ziarele en

gleze continuă să comenteze declarația 
guvernelor U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia. 
„Birmingham Post” scrie într-un articol 
redacțional: „Intr-adevăr, se poate spera 
că... noile relații dintre cele două țări vor 
fi spre folosul tuturor'1.

Comentatorii mai multor ziare burgheze 
centrale cît și din provincie, fără a co
menta fondul declarației, recurg la dife
rite presupuneri neîntemeiate încercînd să 
micșoreze importanța tratativelor sovieto- 
iugoslave.

GERMANIA

BERLIN 5 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite : Tratativele dintre delegațiile gu
vernamentale ale Uniunii Sovietice și Iu
goslaviei, care s-au terminat la Belgrad, 
continuă să rămînă tema principală a co
mentariilor presei democrate germane.

Acordul realizat între guvernele 
U.R.S.S. și Iugoslaviei constituie un suc
ces pentru întreaga omenire iubitoare de 
pace și o înfrîngere pentru atîțătorii la 
război, scrie „Berliner Zeitung”.

Noi, germanii, scrie în continuare zia
rul, salutăm înțelegerea reciprocă dintre 
cele două părți deoarece ea corespunde 
intereselor păcii și constituie, după rezol
varea problemei austriece, o nouă dovadă 
a posibilității reglementării pașnice, po
sibilitate valabilă și în privința proble
mei germane.

BERLIN 5 (Agerpres). — TASS trans
mite : Ziarele vest-berlineze consacră ar
ticolele lor de fond rezultatelor tratati
velor sovieto-iugoslave.

După cum se afirmă într-o știre a agen
ției D.P.A. publicată de ziarul „Tele

CANOTORII ROMÎNI 
ÎNVINGĂTORI

După două zi.le de întreceri, canotorii 
din Republica Populară Romînă au ter
minat învingători în întîlnirea cu cano
torii din R. D. Germană, rezultatul final 
al întîlnirii fiind 82—58 pentru reprezen
tanți; noștri.

Rezultate foarte bune a obținut maes
trul sportului Mircea Anastasescu în 
proba de caiac simplu precum și ceilalți 
canotori — Mihai Balint, S. Ismailciuc, 
I. Rotman. Mircea Anastasescu a cîștigat 
în proba de fond 10.000 m. (caiac sim
plu) ca și în probele de viteză — caiac 
simplu 500 m., 1000 m., caiac dublu băieți 
1000 m. (Anastasescu și Oprea).

Sportivii germani s-au dovedit a fi mai 
buni în proba de caiac 4 persoane unde 
au cîștigat detașat atît la fond cît și la 
viteză. In proba de fond, caiac 4 persoa
ne, echipajul german: Saefkow, Holzvoigt, 
Munch, Podak, s-a clas'at pe primul loc.

P E S C U R T...
In cursul dimineții de ieri a pă- 
Capitala un lot de atlețl romîni 
vor participa în zilele de 8 și 9
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graph”, guvernul și opoziția de la Bonn 
„au salutat rezultatele tratativelor so
vieto-iugoslave ca un indiciu al micșoră
rii încordării". Liderul opoziției, Ollen- 
hauer, a subliniat că tratativele sovieto- 
iugos'lave arată că Uniunea Sovietică de
pune eforturi serioase pentru slăbirea 
încordării internaționale.

Ziarul „Spandauer Volksblatt” scrie în
tr-un articol de fond că rezultatele trata
tivelor sovieto-iugoslave au provocat „ne
mulțumiri în S.U.A.”. Din relatările zia
rului rezultă că aceste nemulțumiri se 
explică prin faptul că succesul tratative
lor de la Belgrad „poate îndemna” țările 
care urmează politica americană să adop
te o poziție mai independentă și să refuze 
s'ă participe la blocuri militare precum și 
la marile cheltuieli în scopuri1 militare. 
„S-ar putea prea bine, scrie ziarul, ca 
unele țări să nu mai considere necesară 
nici menținerea bazelor militare pe terito
riile lor'.

în comentariile ziarului „Die Welt” se 
arată că „vizita rușilor la Belgrad dove
dește că ei sînt într-adevăr interesați în 
slăbirea încordării internaționale”.

AUSTRIA

VIENA 5 (Agerpres). — Ziarul „Oester- 
reichische Volkstimme” scrie într-un ar
ticol de fond următoarele: „Declarația în 
care sînt prezentate rezultatele tratative
lor care au durat opt zile a fost primită 
în Iugoslavia și în Uniunea Sovietică 
cu o mare satisfacție. In Occident, mai 
ales în S.U.A., ea a provocat nemulțumire.

Ziariștii occidentali, care în prima zi 
a tratativelor scriau despre „criză”, în a 
doua zi despre „presiuni”, iar în a treia 
zi duspre ,neașteptata plecare a delegației 
sovietice”, încearcă o mare dezamăgire. 
Declarația dovedește că acești ziariști 
n-au făcut decît să-și exprime speranțele 
lor intime, în timp ce reprezentanții 
U.R.S.S. și Iugoslaviei au reușit să stabi
lească relații noi între cele două state, 
bazate pe înțelegere reciprocă”.

JAPONIA
TOKIO 5 (Agerpres). — La 3 iunie, 

postul de radio Tokio a transmis un co- 
mentar special al comentatorului său Io- 
șimi Anzai pe marginea declarației guver
nelor U.R.S.S. și R.P.F.I. Comentatorul 
subliniază „comunitatea de vederi a Uniu
nii Sovietice și Iugoslaviei în ce privește 
problemele internaționale actuale”.

După cum anunță agenția Kiodo Țușin, 
ziarul „Iomiuri” consideră că tratativele 
sovieto-iugoslave „vor constitui un stimu
lent pentru dezvoltarea tendinței spre 
neutralism în rîndui națiunilor libere” 
(așa numește presa burgheză țările din la
gărul capitalismului).

Ziarul scrie : „Astfel de factori ca slă
birea încordării internaționale, intensifi
carea contactului între Răsărit și Apus, 
depresiunea economică în lumea liberă și 
primejdia războiului atomic stimulează 
neutralismul. A critica pur și simplu neu- 
trâlismul înseamnă a-ți atrage acuzația 
de politică mioapă”...

GRECIA
ATENA 5 (Agenpres). — TASS trans

mite : Ziarul l„Avghi" scrie într-un arti
col consacrat declarației guvernelor 
U.R.S.S. și R.P.F.I.: „Carta coexistenței 
pașnice a fost semnată. Ce va face acum 
Grecia? Va stărui ea oare în politica blo
cului Atlantic, politică de dependență 
economică și politică, va construi ea oare 
baze militare și va tolera amestecul ame
rican? Sau Grecia va duce politica co
existenței pașnice, a colaborării și inde
pendenței?

In prezent politica pașnică de coexis
tență a popoarelor, țărilor și regimurilor 
s-a cristalizat definitiv. Această politică 
a devenit lozinca popoarelor care luptă 
pentru pace și1 îmbunătățirea vieții lor. 
După semnarea declarației comune sovie- 
to-iugoslave această politică nu numai că 
are Carta sa, dar a devenit și un exem
plu grăitor. Acest eveniment va avea o 
influență adîncă asupra dezvoltării eve
nimentelor internaționale, mai ales în 
Balcani”.

întrecerea 
tinerilor fotbaliști 

romîni șt cehoslovaci
Peste 25.000 de spectatori au ținut să 

urmărească duminică primul joc al repre
zentativei de juniori a R.P.R. desfășurat 
anul acesta în țară. „Cartea de vizită” a 
tinerilor noștri fotbaliști — foarte conclu
dentă mai ales după turneul juniorilor 
din Italia — lăsa să se întrevadă posibili
tatea obținerii unui rezultat bun. Oaspe
ții — o reprezentativă de tineret din R. Ce
hoslovacă, din care nu au lipsit o serie de 
jucători cunoscuți ca Pospichal, Urban, 
Venglos și alții — au intrat însă pe teren 
deciși să facă un joc bun și bineînțeles 
să obțină un rezultat avantajos. Ei au ter
minat această întîlnire învingători cu sco
rul de 4—2 (3—2).

In general, tinerii noștri fotbaliști au 
desfășurat duminică un joc cu mult infe
rior față de cum ne obișnuiseră. în special 
lin.ia de atac n-a funcționat așa cum ar 
fi trebuit. Jucătorii noștri au trimis multe 
pase fără adresă, de cele mai multe ori pe 
sus, la întâmplare, s-au mișcat greoi, deși 
în această privință aveau avantaj, fiind 
mai ușori. Cu un fizic mult inferior jucă
torilor cehoslovaci, tinerii fotbaliști din re. 
prezentativa noastră de juniori au comis o 
altă greșeală (și e de mirare cum după 
pauză ea nu a fost remediată), angrenîn- 
du-se în duel pentru minge cu jucători do
tați fizic, care au știut să „intre tare” dar 
reglementar.

In această întîlnire, jucătorii cehoslovaci 
au dovedit o foarte bună pregătire teh
nică, o concepție de joc modern, variat.

Trebuie spus că rezultatul întîlnirii de 
duminică nu constituie o laudă pentru ti
nerii noștri jucători.

Este bine de știut că unele succese ob
ținute în trecut de către echipa noastră de 
juniori au fost obținute numai prin mun
că conștiincioasă, printr-o pregătire per
severentă, plină de răbdare, datorită fap
tului că în cele 90 de minute de joc fot
baliștii noștri au dat totul pentru obține
rea unui rezultat cît mai bun. Nu astfel 
s-a întîmplat însă duminică.

R. CALARAȘANU

Sosirea lui Nehru la Praga
PRAGA 6 (Agerpres). — CETEKA 

transmite: La 6 iunie a sosit la Praga 
primul ministru al Indiei, Jawaharlal 
Nehru, în drum spre Moscova, unde va 
face o vizită oficială.

Pe aeroport, care era pavoazat cu dra-* 
pelele de stat ale Indiei și Cehoslovaciei, 
J. Nehru a fost întâmpinat de ; Viliam 
Siroky, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. Cehoslovace, Jaromir Do- 
lansky, prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Vaclav Kopecky și Ludmila 
Jankovcova, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Otakar Simunek, președintele 
Direcției de Stat a Planificării, Vaclav 
David, ministrul Afacerilor Externe, N. P. 
Firiubin, ambasadorul U.R.S.S., D. Vira, 
ambasadorul Indiei, șefi; reprezentanțelor 
diplomatice acreditați la Praga și alte 
personalități oficiale, precum și de repre
zentanți ai presei cehoslovace și străine.

Pe aeroport a fost aliniată o gardă de 
onoare și au fost executate Imnurile da 
stat ale Indiei și Cehoslovaciei.

Primul ministru al Indiei a fost salutat 
cu căldură de Viliam Siroki. în cuvîn- 
tarea de răspuns, J. Nehru și-a exprimat 
speranța că legăturile de prietenie dintre 
popoarele cehoslovac și indian se vor dez
volta și întări Și pe viitor.

Inaugurarea 
legăturii radiotelefonice direct* 

între U. R. S S. și India
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TAS3 

transmite:
La 4 iunie, la orele 15,15, a avut loc 

inaugurarea legăturii radiotelefonice di
recte între Uniunea’Sovietică și India.

Cu acest prilej, N. Psurțev, ministrul 
Telecomunicațiilor al U.R.S.S. și Shrj 
Jagjivan Ram, ministrul Telecomunica
țiilor al Indiei, au făcut schimb de tele- 
grame de salut.

Sosirea primului ministru 
al Birmaniei la Belgrad

BELGRAD 6 (Agerpres). — Agenția Tan, 
jug anunță că în după-amiaza zilei de 8 
iunie a.c. a sosit la Belgrad într-o vizită 
oficială primul ministru al Birmantei, 
U Nu. La sosirea pe aeroport, U Nu a fosi 
întâmpinat de loslp Broz-Tito, președin
tele R.P.F.I., M. Pjade, președinte al 
Scupșcinei populare a Iugoslaviei, și E. 
Kardelj, vicepreședinte al Vecei Federa
tive Executive, precum și de alte înalta 
oficialități iugoslave.

Qreva din Anglia 
continuă

LONDRA 6 (Agerpres). — TASS trans
mite: Greva feroviarilor, docherilor și ma
rinarilor englezi care cer mărirea sala
riilor și îmbunătățirea condițiilor de mun. 
că continuă. Cei 70.000 de mecanici de lo
comotivă și fochiști de la căile ferate din 
Anglia au intrat în a doua săptămînă de 
grevă. De trei săptămîni sînt în grevă do
cherii din 7 mari porturi care cer recu
noașterea sindicatului lor — „Sindicatul 
docherilor și hamalilor”.

Continuă de asemenea greva marinari
lor de pe marele transatlantic „Ascania” 
care se află în portul Liverpool. In semn 
de solidaritate cu ei au declarat grevă ma< 
rinarij de pe alte trei transatlantice — 
„Mauretania”, „Britannic”, „Empress of 
Australia'1, precum și marinarii de pe va
sul „New Foundland”.

Greva marinarilor împiedică plecare® 
din Anglia a peste 2.000 de pasageri.

SCURTE ȘTIRI
• La 6 iunie s-a înapoiat la Budapesta 

venind de la București Mâtyâs Râkosi, 
prim-secretar ai C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria și Andrăs Hege- 
diis. președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare.

• Agenția Vietnameză de Informații 
anunță că în cadrul unei conferințe de 
presă, Fam Van Dong, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repub’icii De
mocrate Vietnam, a declarat că guvernul 
R D. Vietnam este gata să înceapă de la 
20 iulie 1955 conferința consultativă cu 
reprezentanții Vietnamului de sud, pentru 
discutarea problemelor legate de organi
zarea alegerilor libere generale in întregul 
Vietnam în anul 1956.

• După cum transmite agenția United 
Press, la 6 iunie Departamentul de stat 
a anunțat în mod oficial că în zilele de 
16 și 17 iunie secretarul de stat Dulles se 
va întâlni la New York cu miniștrii Afa
cerilor Externe ai Angliei și Franței penu 
tru a discuta probleme legate de proiec
tata conferință a șefilor guvernelor celor 
patru puteri.

e La 5 iunie, ora 15 (ora locală), patru 
avioane ciankaișiste au pătruns în spațiul 
aerian al R. P. Chineze deasupra locali
tății Suatow din provincia Guandun. Ar
tileria antiaeriană a armatei populare de 
eliberare chineze a doborît un avion 
,,F-47“ care a căzut în mare la sud da 
insula Quemoy.

La 3 iunie, la ambasada R. P. Ungare 
de la Moscova a avut loc festivitatea de
corării cu ordine ale Republicii Populare 
Ungare a unui grup de generali și ofițeri 
sovietici de către F. Muennich, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Ungare în U.R.S.S.

• Ziarul „Politika" relatează că la Bel
grad au început tratative între delegații’e 
comerciale ale Iugoslaviei și Finlandei în 
vederea încheierii unui acord cu privire 
la schimbul de mărfuri.

Spectacolele de azi
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R. î 

Bărbierul din Sevilla; Teatrul de Stat de Operetă : 
Casa cu trei fete; Teatrul National „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia): Doamna nevăzută; (sala 
Studio): Citadela sfărîmată; Teatrul Armatei (sala 
din B-dul Magheru): Invazia; (sala din Calea 13 
Septembrie): Fîntîna Blanduziei; Teatrul Municipal: 
Don Carlos; Teatrul Tineretului: Hoții; Teatrul Mun. 
citoresc C.F.R. (Giulești): Intrigă și iubire; Ansam
blul de Estradă (sala din Calea Victoriei nr. 174): 
Cer cuvîntul; (sala din str. Al. Popov nr. 23): Visele 
se împlinesc; (sala Libertatea): O seară de muzică 
ușoară; Turneul Teatrului Național-lași (sala C.C.S. 
din str. Lipscani nr. 53): Ce naște din pisică ; 
Circul de Stat: Primăvara la circ.

CINEMATOGRAFE : Patria: Festivalul filmului 
polonez: Sub steaua frigiană; Republica. 1. C. 
Frimu:, Al. Popov: Neamul Jurbinilor; Magheru, 
înfrățirea între popoare. Victoria: Eu și bunicul ; 
Filimon. Sîrbu, Elena Pavel: Conștiința; București, 
Gh. Doja: Imblînzitoarea de tigri; Maxim Gorki : 
Pe cîmpiile Kubanului. Dansuri valahe. In lumea 
jucăriilor; Timpuri Noi : Actualitatea în imagini. 
Noutățile zilei, Țapul muzicant. Gimnaștii sovietici 
Ia Roma, Puiul de vulpe. Cursa Scînteii 1955 ; 
Lumina, Volga: Merele de aur; Tineretului: Stele 
vesele; 8 Martie: Undeva în Bizonia; Vasile Roaită: 
Examen de maturitate; Cultural: Cine-și iubește ne
vasta; Unirea: Aventurile vasului Bogatîr; C. David: 
Jucătorul de rezervă; Al. Sahia: Pumnul de fier ; 
Flacăra: Un caz în taigă; T. Vladimirescu : A fost 
odată un împărat; Arta: Umberto D.; Miorița : 
Mînuitorul de păpuși ; Moșilor: Mikluho Maklal ; 
23 August: Mănăstirea din Parma ; Donca Slmo i 
Un om teribil; Ilie Pintilie: Poteci primejdioasei
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