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Calea spre întărirea 
păcii generale

CONFERINȚA DE LA GENEVA 
a șefilor guvernelor celor patru 
puteri și-a încheiat lucrările 

sub semnul tendinței comune de a 
realiza o înțelegere reciprocă, de 
a găsi soluții pentru problemele în 
suspensie. Declarațiile făcute de șefii 
guvernelor la ședința de închidere a 
conferinței au subliniat rezultatele 
pozitive ale conferinței de la Geneva. 
N. A. Bulganin a subliniat că 
„nu încape îndoială că întîlnirea șefi
lor guvernelor Franței, Marii Britanii. 
Statelor Unite ale Americii și Uniunii 
Sovietice care a avut loc în Geneva 
are o importantă pozitivă pentru slă
birea încordării în relațiile dintre 
state, pentru restabilirea încrederii ne
cesare între ele“. Președintele Eisen
hower a declarat: „Aceasta a fost o 
întîlnire istorică. In cursul acestei săp- 
tămîni am desfășurat o activitate 
bună“. A. Eden și E. Faure au făcut 
aprecieri în același spirit.

Constituind începutul unei etape 
noi în relațiile dintre cele patru mari 
puteri, conferința de la Geneva va 
contribui la întărirea relațiilor dintire 
aceste state și nu numai dintre ele, la 
consolidarea păcii generale.

Conferința de la Geneva a ilustrat 
prin desfășurarea lucrărilor ei că 
coexistenta pașnică este pe de
plin posibilă, că în epoca noastră exis
tenta a două sisteme social-politice 
deosebite nu trebuie în mod inevitabil 
să ducă la ciocniri sîngeroaseașa cum 
încercau să afirme politicienii anumi
tor state.

O problemă de cea mai mare impor
tantă discutată la Geneva a fost aceea 
a organizării securității europene. 
A asigura securitatea europeană în
seamnă a face cu neputință ca statele 
europene să fie aruncate în războaie 
unele împotriva altora. Dar nu numai 
atît. Asigurarea securității europene 
poate duce la crearea condițiilor pen
tru o grabnică reglementare a unora 
din cele mai spinoase probleme inter
naționale. Iată de ce, guvernul sovie
tic a arătat că el consideră că crearea 
unui sistem de securitate colectivă în 
Europa, la care să participe statele 
europene precum și S.U.A., air cores
punde pe deplin intereselor consolidă
rii păcii. La Geneva, guvernul sovie
tic a prezentat noi propuneri care por
nesc de la o apreciere realistă a situa
ției actuale, caracterizată prin exis
tenta unor grupări de state opuse 
unele altora. Aceste propuneri prevăd 
de aceea două etape în organizarea 
sistemului de securitate colectivă, în 
prima etapă urmînd să nu se lichideze 
grupările existente în prezent. Ca un 
prim pas, guvernul sovietic a propus 
închfeierea unui tratat între statele 
participante la grupările existente în 
Europa, tratat în virtutea căruia 
aceste state se obligă să renunțe la 
folosirea forței și să utilizeze mijloace 
pașnice pentru rezolvarea litigiilor 
dintre ele. Pasul următor ar putea fi 
lichidarea grupărilor existente și înlo
cuirea lor prin sistemul general de 
securitate colectivă în Europa.

N. A. Bulganin a subliniat că 
schimbul de păreri care a avut loc în 
problema securității europene a arătat 
că toti participant la conferință și-au 
manifestat dorința de a găsi o rezol
vare de comun acord a acestei pro
bleme importante. Fără îndoială că 
dacă se va persevera pe calea exami
nării cu seriozitate și bună credință a 
acestei probleme, se vor putea obține 
pe viitor rezultate și mai importante.

In atentia conferinței de la Geneva 
s-a aflat de asemenea problema dezar
mării, problemă de însemnătate vitală 
pentru normalizarea relațiilor între 
state. Poziția înțelegătoare a delega
ției sovietice a făcut cu putință ca asu
pra unor aspecte ale problemei dezar

Ridicați tot mai sus flacăra prieteniei! 
Acad. Prof. R. Cernătescu

președinta!« Filialei Iași a Academiei R.P.R.

Tineri prieteni, care vă întîlniți In cadrul celui de al V-lea Festival la Var
șovia, vă transmit salutul meu din toată inima șl doresc deplin succes însufîețltel 

voastre adunări.
Sosiți la Varșovia din toate colturile lumii pentru a vă cunoaște, pentru a vă 

împrieteni, pentru a vă înțelege cum să apărați pacea. Vă poartă avînturl înalte, vă 
mină dorința de pace, liniște și fericire pentru omenire; șl vă veți înțelege, veți găsi 
căile și mijloacele cele mai eficace pentru împlinirea unor țeluri atît de demne să 
li se închine sacrificii, jertfe, căci năzuințele acestea reclamă tot ce e bun, curat, 
luminos în voi.

Adunarea voastră e un semn strălucit că oamenii se pot înțelege, că pot trăi 
în pace, in prietenie.

Urmăriți scopuri nobile șl acestea ne mișcă, ne bucură pe noi cel care am 
încercat experiențele, adesea triste, ale multor decenii de viață.

Viitorul vă aparține și noi, cel mal încercați de vreme, simțim o mare satis
facție pentru că generațiilor mai vechi le urmează generații animate de țeluri atît 
de nobile. Noi, cei ce lucrăm pe tărîmul științei slujitoare progresului și bunăstării 
oamenilor, avem o mare mulțumire sufletească știind că urmașii îșl consacră talen
tele și priceperea operei de făurire a unei vieți mal drepte, mal bune, mai fericite 
popoarelor.

Voi răspundeți așteptărilor, speranțelor noastre, speranțelor omenirii în tim
puri mai hune.

Fie ca adunarea voastră de la Varșovia să se încununeze cu gloria unei indes
tructibile prietenii, a unei hotărîte înțelegeri în apărarea păcii;

fie ca unitatea voastră să devină de neclintit și să servească înțelegerii și 
colaborării între popoare ;

fie ca flacăra prieteniei voastre să se aprindă în inimile tuturor tinerilor pămîn. 
tului, ca forța voastră la apărarea păcii să fie do nebiruit I - —

mării să se realizeze un acord deplin, 
iar alte puncte de vedere să se 
apropie considerabil. Este vorba mai 
ales de stabilirea nivelului armamen
telor statelor, interzicerea armei ato
mice, necesitatea stabilirii unui sis
tem eficient de control internațional. 
Pentru căutarea unor soluții de co
mun acord în problema dezarmării 
s-au pronunțat toti participanții la 
conferință.

Conferința de la Geneva a prilejuit 
un schimb de păreri în problema ger
mană. In legătură cu aceasta a reieșit 
că în aprecierea problemei germane 
cele patru puteri adoptă puncte de ve
dere diferite. Se știe că U.R.S.S. s-a 
pronunțat, în trecut ca și în prezent, 
pentru unificarea națională a statului 
german. Evoluția evenimentelor a 
creat însă serioase dificultăți mai ales 
după ratificarea acordurilor de la Pa
ris care prevăd atragerea Germa
niei occidentale pe făgașul remi- 
litarizării. Cele două părți ale 
Germaniei au pornit pe două căi deoj 
sebite de dezvoltare și din această 
pricină nu se poate pune problema 
contopirii mecanice a Germaniei occi
dentale și răsăritene, deoarece acea
sta ar însemna nesocotirea realității.

Uniunea Sovietică consideră că 
problema germană trebuie reglemen
tată pas cu pas prin eforturile armo
nizate ale celor patru puteri și ale po
porului german. Singura cale ce poate 
duce în mod real la unificarea Ger
maniei este cea a eforturilor comune 
ale marilor puteri, precum și ale po
porului german, pentru slăbirea în
cordării în Europa, pentru crearea 
unui climat de încredere între state. 
Tocmai acestui scop i-ar sluji încheie
rea unui tratat de securitate colectivă 
europeană la care ar putea participa 
și cele două părți ale Germaniei, pînă 
la unificarea statului german. Prin 
crearea unui sistem de securitate co
lectivă. ar putea fi înlăturate piedicile 
care stau în prezent în calea unifică
rii Germaniei.

Șefii guvernelor au examinat la Ge
neva și problema contactelor între 
Apus și Răsărit. Hotăirîrile adoptate 
în legătură cu aceasta vor avea de 
asemenea o mare însemnătate pentru 
întărirea legăturilor economice și cul
turale între Est și Vest.

Conferința de la Geneva va avea 
fără îndoială un mare rol în desfă
șurarea ulterioară a evenimentelor.

Directivele șefilor de guverne însăr
cinează pe miniștrii de externe să se 
întrunească în octombrie la Geneva 
pentru a examina problemele în pri
vința cărora a avut loc un schimb de 
păreri.

Lucrările conferinței de la Geneva 
au dus desigur la obținerea unor bune 
rezultate. Delegația sovietică și-a ex
primat însă regretul pentru faptul că 
problemele Asiei și Extremului Orient 
nu și-au găsit locul în cercul proble
melor discutate de șefii guvernelor. 
Situația existentă în această parte a 
globului prejudiciază cauzei păcii și 
abordarea lor este o necesitate ce nu 
poate suferi amînare.

Poporul nostru salută rezultatele 
conferinței de la Geneva ca o nouă do
vadă a faptului că, în lupta pentru 
apărarea păcii, popoarele au obținut o 
victorie importantă.

împreună cu toate forțele păcii, 
poporul nostru este convins că 
dacă toate statele vor da dovadă de 
aceeași dorință și dacă spiritul de co
laborare și înțelegere care a domnit la 
Geneva va caracteriza de acum îna
inte relațiile între state, atunci putem 
fi siguri că cerul omenirii nu va fi în
tunecat de norii războiului, că rela
țiile între state se vor îmbunătăți ne
încetat, în interesul păcii și securității 
în toată lumea.

Cu toate forțele în bătălia recoltării
După pilda celor din Armășești

Inițiativa pornită de utemiștii din co
muna Armășești, raionul Urziceni, a gă
sit răsunet și în rîndul utemiștilor și ti
nerilor din comuna Tătaru, raionul Căl- 
mățui. In această privință, organizația de 
bază U.T.M. din comună și-a prevăzut 
unele sarcini concrete în legătură cu 
această inițiativă. In timpul muncilor 
agricole de vară sarcinile organizației, 
propuse în planul de muncă, încep să se 
înfăptuiască. '

Din Inițiativa utemiștilor Iancu Eugen 
și Vlad V. Ioan s-au format două grupe 
de ajutorare la recoltări. Una este com
pusă din utemiștii Pitulice V. Marin, Pi
tulice V. Vasile și Negru Badea. Ute
miștii din această grupă au secerat tova
rășei Anlca C. Bou, văduvă de război, 
griul de pe o suprafață de 2 hectare. Cea
laltă grupă, fsrmată din utemiștii Popa 
Andrei, Popa Victor, Popa Valeriu și 
Popa Vasile, a ajutat la secerat suprafața 
de 1,50 hectare de grîu, tinerel E. Mo- 
neasu, al cărei soț își satisface serviciul 
militar.

Sprijinind pe bătrîni, văduve și fami
liile celor aflațl în armată ca să-și recol
teze la timp grînele, utemiștii din co
muna Tătaru își aduc contribuția lor ca 
recolta să fie strânsă cît mal de grabă șl 
fără să se piardă vreun bob.

Corespondent 
PETRE LUNGU 

------- O--------

Dezmiriștitul—odată cu recoltatul
CLUJ (de la corespondentul nostru). — 

Zilele călduroase din ultimul timp au 
grăbit coacerea griului în raionul Săr- 
maș. în cele mal multe comune s-a sece
rat d:n plin. Pînă acum cîtva timp, pe 
întreg raionul s-au recoltat păloasele de 
pe o suprafață de 2000 hectare, dintre 
care peste 1650 hectare cu grîu și secară.

Colectiviștii din comunele Grebeniș, 
Fînațe, Crișeni și Văleni grăbesc ritmul 
seceratului pentru a trece cît mal repede 
la treieriș.

în unele comune colectiviștii și țăranii 
muncitori cu gospodării Individuale exe
cută imediat după seceriș dezmiriștitul, 
asigurînd astfel posibilitatea obținerii 
unor recolte îmbelșugate și în anul vii
tor. Astfel colectiviștii din comuna Vă
leni, de pildă, au dezmiriștit o suprafață 
de 8 hectare, iar în comuna Săulia, ță
ranii muncitori au dezmiriștit o supra
față de 5 hectare.. Pe întreg raionul su
prafața dezmiriștită p-înă acum cîteva 
zile, trece de 95 hectare.

O veste a fost împrăștiata, în zeci șt 
zeci de sate și cătune din Țara Moților. 
„La 17 iulie pe muntele Găina va avea 
loc tradiționalul tîrg". Tîrg, da ! însă 
nu de fete ca înainte- Obiceiul ăsta s-a 
prăvălit în negura trecutului. Doar 
amintirea lui mai brăzdează cîte odată 
mintea moților. în zilele noastre acești 
oameni care viețuiesc în jurul munte
lui Găina se strîng laolaltă să joace și 
să cînte în cinstea eliberatorilor pa
triei noastre: ostașii sovietici și romîni.

...Maria Rusu, Letiția Paul, Zoița 
Străuț au venit și ele din Bulzeștiî de 
Sus, raionul Brad, pe muntele Găina. 
Aceste tinere — și ca ele alte mii — 
au urcat munții care le-au întrerupt 
răsuflările, minate de aceeași dorință: 
să asiste la tîrg. Care a fost primul 
gînd al celor trei codane ? Dacă alții 
cîntă și joacă, oare ele nu-și pot dez
vălui talentul ? Cum să nu ! De aceea 
și-au cumpărat tulnicele, atît de îndră
gite de ele, tulnice prin care părinții 
și strămoșii lor și-au doinit cîndva 
amarul vremurilor jor. Ele insă le-au 
cumpărat ca să dea glas unei melodii 
ce a înviorat inimile participanților 
(fotografia 1).

Și fetele noastre după ce au eîntat 
s-au pierdut în furnicarul de oameni ce 
roia în jurul tîrgului. Mulți vizitatori 
cumpărau ca amintire obiecte lucrate 
cu mult gust artistic, meșteșugite cu 
migală- Gheorghina Avram, o tînără 
din comuna ce poartă numele lui 
Avram Iancu, și-a cumpărat o cofiță, 
(fotografia a 2-a), amintire care să-i 
grăiască adesea despre tradiționalul 
tîrg de pe muntele Găina. Și ca ea au 
făcut mii șî mii de tinere, tineri, femei 
și bărbați, moșnegi și copii de-o 
șchioapă.

Dar ei n-au venit aici numai pentru 
acest lucru. Din părțile Vașcăului, Be- 
iușului, Clujului, Bradului, Orăzii, ca 
un val tumultuos au purces oamenii 
spre muntele Găina ca să fie părtași la 
sărbătoarea cinstirii eliberatorilor. în 
cinstea acestora și-au dezvăluit moții 
măiestria artistică în cîntece și jocuri, 
prin obiectele lucrate cu pricepere și 
iscusință. Pentru acest lucru a venit și

Frații Gâzi sînt în întrecere
— Căratul cerealelor va fi bine organi

zat în colectivă. Sper că de astă dată ți-o 
iau eu înainte.

— Dacă poți, n-ai decât. Te asigur însă 
c-o să-ți fie foarte greu.

Drumul merge șerpuind numai printre 
lanuri aurite. Tot cîmpul freamătă de oa
meni. Colectiviștii și țăranii muncitori cu 
gospodării individuale recoltează orzul și 
griul, prășesc porumbul... Cîte nu sînt da 
făcut în aceste zile la cîmp ?

Undeva, în stînga, apar deodată în ocea
nul auriu cîteva siluete de mașini. Pe o 
tăbliță așezată la capătul unui lan scria : 
„Aici lucrează combinerul Ragaip 
Gâzi. Nouă autocombine înotau în va
lurile ruginii, înghițind cu lăcomie pale 
mari de spice. Combina condusă de ute- 
mistul Ragaip făcea tocmai cale-ntoa.rsă 
cînd, se opri pe neașteptate la jumătatea 
drumului.

— Ce s-o fi întâmplat ? S-a defectat 
oare ceva ? Pricina am aflat-o de îndată 
ce am făcut cunoștință cu combinerul. Ra
gaip avea o privire aspră, supărată.

— Cum să nu te necăjești ? — spuse 
el. Stai cu buncherul plin și aștepți 
apoi după autocamion. Treabă-i asta ? 
Normal ar fi ca fiecare combină să aibă 
un autocamion pentru căratul cerealelor. 
Noi avem însă o mașină la două combine 
și șoferii nu mai pot face față. Recolta e 
bogată și buncherul se umple repede. în
țelegi ușor că Ragaip are dreptate. Cîteva 
minute de așteptare de fiecare dată cînd 
buncherul e plin înseamnă multă vreme 
pierdută în fiecare zi.

— Cu asemenea irosire de timp tare 
mi-e teamă că fratele meu mă va întrece, 
interveni combinerul. Nu mi-e de alt
ceva dar mă fac de rîs față de tata. Par- 
că-1 aud spunîndu-mi: Ei, vezi ? Raip e 
mai mic decât tine și mai nou în meserie, 
dar iată că te-a întrecut.

Utemistul Ragaip Gâzi este o fire am
bițioasă. Cum adică, să rămiînă de că
ruță, el, combiner de 4 ani ? Să fie mai 
prejos decît fratele său ? Asta nu se poate.

Povestea cu întrecerea dintre cei doi 
frați a început simplu. înainte de recol
tat, într-o duminică, s-au întîlnit acasă. 
Raip îi spuse fratelui că S.M.T. din Inde
pendența, unde lucrează el. l-a repartizat 
să lucreze cu combina la gospodăria co
lectivă din Fintîna Mare.

Lucru de
(De la trimisul nostru). — Abia 6 hec

tare recoltate în două zile și nici acelea 
încheiate. Ar mai fi trebuit trase vreo 
două brazde ca să fie șase, dar nu se mai 
poate. Nu merge și gata.

Tractoristul Vasile Spiru din brigada a 
V-a de la S.M.T. Făurei, raionul Filimon 
Sîrbu, se-nvîrtea încruntat în jurul se- 
cerătorii-legători care se oprise. Se înfun
dase. se blocase vreun angrenaj, nici el nu 
știa de ce nu mai merge. S-a băgat sub 
secerătoare și a descoperit ,,rana‘‘: una 
din pînzele elevatorului era ruptă și se 
înțepenise. A ’scos-o, s-a uitat amărît la 
ea și-a trîntit-o. Nu putea s-o repare acolo. 
O curea lipsea, toate spetezele erau rupte 
și pînza se sfîșiase. Era nevoie să meargă 
la stațiune. încă o zi pierdută. Și lanul de 

echipa artistică a căminului cultural 
din Tebea, raionul Brad. Artiștii ama
tori — așa cum se vede în fotografia 
a 3-a—s-au încins în ,,Bătuta de Criș“, 
dans original moțesc, plin de prospeți
me și vitalitate. Pe muntele Găina 
acest dans a exprimat tumultuoasa 
bucurie a vieții noi din patria noastră. 
Voioșia oamenilor n-a fost zăgăzuită ca 
pe vremurile blestematelor regimuri 
burghezo-moșlerești. Pe atunci jan
darmii năvăleau ca niște zănateci pen
tru a împrăștia pe oaspeții veniți la 
tradiționalul tîrg.

De la eliberarea țării noastre încoa
ce, în fiecare an pe muntele Găina se 
strîng moții și cei de prin alte părți, 
pentru a cinsti așa cum se cuvine tra
diționala sărbătoare, pentru a mani
festa pentru pace.

POPA IOSIF 
corespondentul „Scîntell tineretului“ 

pentru regiunea Oradea
Foto • E. POPER

A doua zi, s-au despărțit cu condiția ca 
să-și anunțe regulat unul altuia rezultatele; 
obținute.

De atunci a trecut mai bine de o săp
tămână. Ragaip n-a primit nici o veste de 
la fratele lui. Știe doar că a început și ’ 
el recoltatul, dar e sigur că. deocamdată t 
nu i-a luat-o înainte. Și, pentru a-i face 
o surpriză, profită de faptul că tatăl său;' 
merge la S.M.T. și cu această ocazie îi-’ț 
trimise fratelui său următoarea veste :. ' 
. Piînă acum am recoltat 50 hectare orz. : 
Zilnic recoltez c"l puțin 12 hectare, norma 
fiind 9 hectare. Trimite-mi imediat rezul
tatele tale“.

Fiecare zi îi aduce lui Ragaip noi suc
cese. Cu toate acestea, el este neliniștit 
fiindcă n-a primit pînă acum nici o veste. 
E tare nerăbdător să afle rezultatele fra
telui său. Dar cum va fi, nu se va lăsa: ; 
învins așa, cu una cu două. Discuția cu 
utemistul Ragaip a trebuit să o amîn. 
Autocamionul a sosit și buncherul trebuia 
descărcat îndată.

—■ Grăbește-te, tovarășe șofer. Recolta ! 
e bogată și buncherul se umple repede. 
N-aș vrea să mat pierd timpul așteptând,,! 
spuse Ragaip, ureându-se pe combină.

Un duduit înfundat și combina se puse' 
din nou în mișcare. Boabe ca aurul înce
pură iarăși să umple buncherul. Ceva mai 
departe se zărea combina condusă de- 
utemistul Chivu Florea. Cel nouă corn- 
bineri de la secția Pellnu a gospodăriei 
de stat „Costache Burcă“ din raionul 
Negru Vodă zoresc cu recoltatul. Acum 
însă toți sînt nerăbdători să afla cum se 
va termina întrecerea între frații Gazi. 
Pînă atunci așteaptă cu încordare vești 
da la Raip.

C. ANDREESCU 
corespondentul „Scìnteli tineretului“ 

pentru regiunea Constanța 
mîn t u i a I ă 
grîu nesecerat se întinde cît vezi cu ochii.

Tractorul a rămas pe brazdă și Vasile 
Spiru a plecat cu pînza în spate spre 
S.M.T. Dac-ar fi ținut seama de sfaturile 
mecanicului de sector, acum treaba ar fi 
mers strună.

In timpul pierdut fără rost cu opririle 
repetate datorită defecțiunilor de la pin
zale elevatorului și de la pînza mere — 
care are și ea spetezele rupte, — s-ar fi 
putut secera cel puțin. 14 hectare de grîu. 
Și atunci colectiviștii din gospodăria ,,Ho- 
ria. Cloșca și Crișan“ nu s-ar fi supărat 
pe Spiru că le încurcă treaba și face și 
lucru de mîntuială ca acum. Atunci i-ar 
fi strîns mina cu putere și i-ar fi spuse

— Să trăiești băiatule. Ai făcut treâjba 
bună și noi îți mulțumim. Să vii să lucrezi 
pentru noi și de acum înainte. j

Spectacol de gala 
al Ansamblului artistic 
al tineretului din R.P.R.

Luni seara, Ansamblul, artistic al tine
retului din RP.R. care, va participa ia 
cel de al 5-lea Festival. Mondial aj Tine, 
retului și Studenților (de la Varșovia, a 
prezentat în sala Teatralul C.C.S. un spec
tacol de gală. I '

La spectacol au asistat tovarășii : Dr. 
Petru Groza, Gh. Apostol. I. Ghișinevschi. 
Constanță Crăciun, ,L. Răutu, Ion Fas, 
acad. prof. P. Ccnstamtinescu-Iași, M. Ma- 
cavei, Stela Enescui Cornet Fulger, nu- 
meroși oameni ai atrtei și culturii, nxem-i 
brl ai C.C. al U.T.M., tineri și tinere 
un numeros public.

Și-au dat concursul corul tineretului șt 
orchestra simfonică dirijate de Viorel 
Doboș, laureat al Premiului de Stat și 
Marin Constantin, orchestra de muzică 
populară dirijată de Ionel Budișteanu, 
două formații de dansuri, precum și nu
meroși soliști, laureați ai Festivalurilor 
Mondiale ale tineretului de la Berlin și 
București, ai celui de ai 2-lea concurs na
țional al tinerilor soliști, al Festivalului 
„Primăvara la Fraga“, printre care 
Magda Ianculescu, Nicolae Herîea, Valen
tin Teodorian, Irinel Liciu și Gabriel Po- 
pescu, Pușa Niculescu și Gheorghe Coto- 
velea, Nicolae Florei, Angela Moldoveanu, 
Valentin Loghin, Vladimir Orlov, Crimhil. 
da Cristescu, Damian Luca și alții.

Spectacolul de gală al Ansamblului ti. 
neretulul din R.P.R. s-a bucurat de un 
frumos succes. <

. (Agerpres)
T----- O-----

Delegația guvernamentală a R.P.R. 
la sărbătoarea națională a Poloniei 

s-a reîntors în țară
Duminică dimineața s-a reîntors în 

Capitală, venind de la Varșovia, delegația 
guvernamentală a R.P/R. care a participat 
la sărbătoarea națională a Poloniei Popu. 
lare, sărbătoarea eliberării.

Delegația guvernamentală a fost a’că- 
tuită din tovarășii.'Chivu Stoica, membru 
în Eiroul Politic >al C.C. al P.M.R., prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
și Ion Pas, prim locțiitor al ministrului 
Culturii-

Din delegație ia făcut de asemenea parte 
ambasadorul RiP.R. la Varșovia, Marin 
Florea Ionescu.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, mem
brii delegației au fost salutați de tovarășii: 
I. Chișinevschi, D. Coliu, N. Ceaușescu, 
acad. I. Murgulescu, M. Popescu, Gh. 
Hossu, M- Florescu, Voinea Marinescu, 
O. Berlogea.

, (Agerpres)
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O SEARĂ petrecută minunat
începîndu-mi munca la Industria Bum

bacului B, trebuie să mărturisesc că mă 
interesa foarte mult unde și cum își pe
trec acești tineri timpuț lor liber, ce tre
buie să fac pentru ca ei să și-l petreacă 
cît mai plăcut.

întrebări și iar întrebări la care trebu
ia totuși să găsesc răspunsul.

M-a fră-mîntat mult timp gîndul organi
zării unor activități interesante, atractive. 
Dans, sport, muzică și distracții, cit mai 
multe distracții, folositoare, iată — mi-am 
zis — ce le trebuie tinerilor noștri. 
Pentru început m-am gîndit să organizăm 
o reuniune tovărășească. Dar nu o reuni
une ca oricare alta, ci 0 seară de dans 
cu totul deosebită. In vederea traducerii în 
faipt a acesteia am început -să recrutez ti
neri așa ziși „specialiști” în ale organiză
rii reuniunilor.

Comisia de pregătire a acestei seri s-a 
format cu multă ușurință. Fiecare a venit 
cu Cîte o idee menită să creeze la reu
niune o atmosferă cît mai plăcută. Chiru 
Ana mi-a spus în taină ceva despre niște 
inimioare de carton... A convins comisia 
să se facă asemenea lucruri.

— De sală mă ocup eu. Am niște Idei... 
și utemistuj Kevork Nevserchilian începu 
Să ne explice înfrigurat: „Să știți, c-o să 
fie o seară de basm. Da, da, va fi o „seară 
a basmelor”. Bașa Maria, de obicei tă
cută, acum e foarte agitată. Vrea ca invi
tațiile dactilografiate de ea să fie cît mai 
frumoase și atrăgătoare.

Nici tovarășul Welt Alexandru, respon
sabilul gazetei de perete, nu are astâmpăr. 
Va scrie Ia gazetă un articol ca toți tinerii 
să afle despre seara de dans care va avea 
loc și în care vor fi... multe surprize. Ris- 
tea Ilie răscolește volume de poezii și 
proză, își ia note și nu dă voie nimănui să 
se uite în hîrtiile lui, iar Cîrstea Elena, 
nu dă pace muzicanților ; vrea să găsească 
cîntece frumoase pentru concertul ghici
toare. „Nu le vor ghici oare toți ? Dar 
dacă nu le ghicește nimeni ?“

Peste măsură de preocupată este și to
varășa Brînzan Ana. Ea va îndeplini doar 
funcția de poștaș al serii de dans. Trebuie 
să pregătească destulă hîrtie, creioane, mă 
rog, prin intermediul ei își vor scrie doar 
toți tinerii.

★
Zilele au trecut cu o repeziciune uimi

toare. Ne pregătim intens și parcă tot am 
uitat cîte ceva. Iată, în colțul drept al sălii 
mai trebuie atîrnat de ghirlandele fru
mos colorate, balonul acesta pe care scrie: 
„Fiți veseli”.

Puțin mai la o parte va fi standul cu 
cărți, iair la loc de frunte va sta măsuța 
frumos împodobită cu daruri pentru tine
rii fruntași în producție și premiile pen
tru câștigătorii diverselor concursuri.

Mai aruncăm o scurtă privire asupra 
celor pregătite. Sala frumos împodobită 
își așteaptă invitații. Cărțile aranjate cu 
multă atenție de tovarășele Țopîrdea și 
Tudorache așteaptă mîinile grijulii ale 
tinerilor să le răsfoiască. Afișul mare din 
mijlocul curții anunță pentru ultima

Se lărgesc schimburile culturale dintre țara
Schimbul de publicații organizat de Bi

blioteca Academiei R.P.R. contribuie mult 
la dezvoltarea relațiilor culturale dintre 
țara noastră și celelalte țări.

în primele luni a’e acestui an s-au sta
bilit noi relații de schimb cu instituții de 
specialitate și cu o serie de oameni de 
știință din lumea întreagă. Printre țările 
cu care Biblioteca Academiei R.P.R. are 
relații în domeniul schimbului de publi
cații este și RP.F. Iugoslavia. De la înce
putul anului și pînă acum s-au stabilit 
legături cu o serie de instituții de specia
litate din această țară ca : Academiile de 
Științe din Be’grad, Liubliana și Zagreb, 
Societatea matematicienilor și fizicienilor 
din Croația, Muzeul etnografic din Bel
grad, Institutul federal nentru protecția 
monumentelor istorice din Belgrad, Insti
tutul de folclor din Sarajevo. Zilnic pe 
adresa Bibliotecii Academiei R.P.R. so
sește o bogată corespondență din partea 
diferitelor instituții și a oamenilor de 
știință iugoslavi care propun noi schim-

TRIMIȘI Al PLAIURILOR BĂNĂȚENE
De la Beba Veche unde se încrucișează 

frontierele a trei țări și pînă la apele tu
multuoase ale Dunării—aproape de locul 
unde stâncile și valurile agitate se încleș
tează într.o luptă pe viață și pe moarte : 
Porțile de Fier, se întinde bogata regiune 
Timișoara.

Din cîmpia bănățeană, vestită pentru 
aurul îmbelșugat al holdelor sale și pînă 
departe în munții Almașului, înveșmîn- 
tați cu brazi semeți, cu vârfurile repezite 
către înaltul cerului, își întinde plaiurile 
minunate frumoasa regiune Timișoara.

Aceste plaiuri încîntătoare și-au trimis 
„ambasadori” spre depărtări I Au plecat 
trimișii din câmpiile lanurilor aurii, din 
„Cetatea Focului” unde pămîntul se cu
tremură sub picioare, din creierii mun
ților străbătuți de sunetul nostalgic al 
tulnicului, d’n locurile unde bătrîna Du
năre își mînă apele apr® ultima-i încleș
tare ; au plecat ambasadorii tinereții din 
aceste locuri de basm, spre malurile 
Vistulei.

Dați-ne voie să vă facem cunoștință cu 
o parte din acești trimiși ai tinereții.

ȘEFUL BRIGĂZII
DE PE LOCOMOTIVA NR. 131044
Trenul coboară șerpuind spre Bouțari. 

Locomotiva șueră prelung, iar munții îi 
trimit ecoul hăt departe în vale. Fochis
tul s-a oprit și nu mai încarcă pîntecul 
veșnic flămând al locomotivei după căr
bune. Cînd trenul coboară spre Bouțari, 
locomotiva e pusă la regim. „De ce să 
irosești combustibilul în zadar ? Aici se 
pot face economii” — se gîndește fo
chistul.

Un tînăr brunet, scund, căruia cu greu 
i-ai da cei 24 de ani. Acesta e fochistul. 
Numele de Martinescu e bine cunoscut la 
Depoul de locomotive din Caransebeș. 
Cine nu-1 cunoaște pe bătrânul tâmplar 
Martinescu și pe cei doi fii ai săi Iacob 
și Constantin.

Fochistul brunet de 24 ani, despre care
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dată, lucru pe care de fapt toți din fa
brică îl cunosc deja.

A sosit și ziua mult așteptată. E dumi
nică, iar tinerii îmbrăcați de sărbătoare 
se apropie de sala în care se va desfășura 
„Seara de dans”.

Orele 18.00. Țopîrdea Vasilica și Pădu- 
raru Constantin, veseli și binevoitori, își 
primesc invitații prlnzînd pe pieptul fie
căruia cîte o inimioară cu număr. La pri
virile mirate ale tinerilor, Vasilica răs
punde cu un aer misterios :

— Se va anunța. în orice caz păs
trați-o cu grijă.

Agitația în sală a și început. „Eu am 
inimioara ce poartă numărul 15. Tu ce 
număr ai ?”

Tovarășa Moraru Olimpia, veselă și 
zglobie, are nr. 25 -pe inimioară, iar prie
tenul ei 33. Șî cum a început să se afle 
despre un anumit dans al inimio-relor îi 
face șicane băiatului căutîndu vi pere
chea de număr.

Orchestra a încăput primele acorduri ale 
unul vals. Perechile încep să danseze pur
tate parcă pe aripi de melodia cînteculul. 
Sala se umple cu repeziciune, iar rìsetele 
și voia bună nu contenesc. Intr-un colț 
fetele din brigada a IX-a U.T.M. fac mare 
haz. Responsabila lor și-a găsit o pereche 
„foarte potrivită”... Ea înaltă și subțire, 
iar el parcă dinadins, mic și rotofei.

Intr-alt colț al sălii cîteva tinere s-au 
strîns la sfat. Ele nu dansează încă, spre 
disperarea partenerilor ce poartă aceleași 
numere.

Dar tăcere ! Muzica a încetat pentru o 
clipă, iar în mijlocul sălii își fac apariția 
trei tovarăși pe pieptul cărora se văd 
niște semne distincte. Este corpul de „mi
liție” ai serii de dans. Cu acest lucru se 
îndeletnicesc tovarășii Ri-stea Ilie, Popo- 
vici Emeric și Ghițescu Ștefan. Și „mili
ția” serii- de dans este o „miliție” necru
țătoare cu cei ce nu vor să se distreze și 
să petreacă.

Acest lucru ni-1 poate confirma tova
rășul Ionescu Ștefan, primul care a fost 
nevoit să execute fără nici o împotrivire 
„sentința miliției”.

— Pentru faptul că tovarășul nu a dan
sat timp de o oră și nu și-a invitat parte
nera la dans, va cere în genunchi iertare 
și-i va promite că o va invita pe viitor. 
Și astfel tovarășul Ionescu și ca el mulți 
alții, spre rîsui și satisfacția generală, a 
fost nevoit să-și execute pedeapsa.

Deopotrivă de activă ca și „miliția“ este 
și poșta serii de dans. Tinerii își scriu 
unul altuia prin intermediul poștașului 
care citește scrisorile cu glas tare în fața 
tuturor. Iată 0 scrisoare urgentă :

„Numărul 44, băiat, își invită partenera 
(pe care încă n-a găslt-o), la bufet, raio
nul prăjituri pentru... a 1 le arăta“.

Se pare că în această seară tinerii au 
declarat război tristeții, toți sînt veseli, 
bucuroși și bine dispuși.

Chiar și tovarășul Costișeanu Constan
tin. veșnic ângîndurat, se bucură din plin 
alături de toți ceilalți, de toate surprizele 
oferite.

Dar iată Că muzica iar a încetat. în sală 
rumoare. Se împarte tinerilor hîrtie și 

buri de publicații sau acceptă propunerile 
făcute de Biblioteca noastră. De curînd, 
Academia de Științe din Liubliana a tri
mis Bibliotecii Academiei R.P.R. urmă
toarea scrisoare : „Am primit cu cea mai 
mare satisfacție scrisoarea dvs. prin care 
ne informați că ați acceptat schimbul de 
publicații. în ce ne privește, sîntem gata 
să vă trimitem toate publicațiile Acade
miei noastre și vă vom fi recunoscători 
dacă ne veți trimite în schimb toate pu
blicațiile dvs.“

Biblioteca primește scrisori și din par
tea oamenilor <}e cultură iugoslavi care își 
exprimă dorința de a putea obține pe 
bază de schimb lucrările românești care 
îi interesează- Așa de pildă, o scrisoare 
primită de curînd cuprinde, printre altele, 
următoarele rînduri : „Ca profesor -la ca
tedra de limbă șj literatură romî-nă de la 
școala superioară de pedagogie din Novi 
Sad, m-ar interesa foarte mult cele două 
volume din „Gramatica limbii romîne“ și 
primul volum din „Dicționarul limbii ro

vrem să vă povestim, e Martinescu Iacob, 
șeful faimoase; brigăzi de tineret de pe 
mașina nr. 131 044.

Acest tânăr cu față de copil și-a înșelat 
locomotiva în aprilie cu 37 tone, în mai 
cu 41, iar în iunie cu 44. Și locomotiva 
nici n-a simțit că a fost trasă pe sfoară, 
puterea tracțiunii nu s-a micșorat cu 
nimic.

Iacob Martinescu ne-a explicat cîte ceva 
despre arta economiei.

— Cînd cobori spre Bouțari nici nu mai 
pui mâna pe lopată, e fără rost. In stații 
nu mai alimentezi. In mers te faci una 
cu locomotiva. Trebuie să știi cînd e ne
voie s'ă alimentezi și cînd nu.

Toate acestea Iacob Martinescu nu le-a 
ținut numai pentru el. O altă brigadă, 
unde fochiști sînt Dumbravă Petru și Un- 
gureanu Mihai nu putea realiza economii 
și pace.

în luna mai această brigadă a făcut o 
economie de 22 tone cărbune. De ce ? Ia
cob Martinescu- s-a ținut de capul băieților 
pînă aceștia au prins meșteșugul artei lui.

Cînd a fost ales ca delegat Ia Festival 
Iacob Martinescu a început s'ă se văică
rească, că ce se va întâmpla cu locomo
tiva, cum rămâne cu brigada și altele. Dar 
tovarășii lui i.au spus :

— Du-te liniștit măi frate, c-om munci 
noi și-n locul tău. Și pîn‘ te-i întoarce 
de acolo te vom întrece la economii, n-ai 
nici o grijă.

Și Iacob a plecat cu inima ușoară.

0 STRANEPOATA
DIN VECHEA FAMILIE ERHARDT

Delegata studenților din Timișoara, e o 
tânără înaltă, de vreo 19 ani, blondă, cam 
timidă și sfioasă. A absolvit anul II al 
Facultății de Chimie industrială și o 
cheamă Erhardt Ecaterina.

Erhardt. e o veche și numeroasă familie 
de țărani germani din Banat. Bunicul l-a 
povestit Ecaterinel că a avut 8 frați, care 
la rîndul lor au avut numeroși copii. Un 
statistician făcînd poate o sumară soco
teală a cîtorva generații și a filiației aces
tei familii ar ajunge la câteva sute, sau 
poate chiar și la mai multe sute.

Și-n această uriașă și veche familie pînă 
acum n-a existat un descendent care să 
nu fi fost truditor al pămîntului. Secole 

creioane. La ce le va servi ?
— Deschidem concursul de ghicitori. 

Doritorii pot participa la el, prin răspun
suri date imediat în scris.

Tinerii devin numai ochi și urechi. Fie
care dorește să fie primul care să dea 
răspuns la toate întrebările în timpul cel 
mal scurt.

Tovarășa Moraru Olimpia, de pildă, 
nu-și mal găsește loc. La întrebarea a 
III-a nu știe ce să răspundă... Cine a 
scris și în ce ?

„Zdrobiți orînduiala cea crudă și ne
dreaptă

Ce lumea o împarte în mizeni și bogați".
Dar deodată îi vine ideea salvatoare : 

Letiin... Dă repede răspunsul fiind con
vinsă că dînsa va lua premiul, pe care de 
altfel de mult a pus ochii.

Dar iată că se dau răspunsurile și câști
gător al concursului se anunță că este 
tovarășul Palea Constantin, un invitat 
din partea uzinelor ,,23 August“. Și auzi, 
culmea : nu Lenin a fost cel ce a scris 
strofa pe care tovarășa Moraru n-o cu
noaște, ci Eminescu. Cum de nu-i dăduse 
în cap așa ceva ? Sigur că Eminescu a 
scris' rîndurile acestea în poezia „împă
rat și proletar".

De dala aceasta tovarășa Moraru n-a 
cîștlgat, dar la concertul ghicitoare care 
se anunță după cîteva dansuri, precis 
că va câștiga.

Tinerii se strîng din nou. Acum însă în 
jurul orchestrei hotărîți fiind să ghi
cească toți cîntecele și compozitorii lor.

Concertul a început. Primul cîntec e 
un vals.

„Ce ușor este, își zice tovarășa Micloș 
Elena, e doar un vals pe care l-am dansat 
de zeci de ori”. Elena scăpă însă un mic 
amănunt : denumirea valsului și numele 
compozitorului. Urmă . apoi un cîntec 
dintr-o operetă. Cine nu știe că aceasta 
este aria Stelei din opereta „Vînt de liber, 
tate“. Dar de cine a fost compusă ? Cei 
care știu tac și zîmbesc, iar cei care nu-și 
amintesc asaltează pe membrii orchestrei 
cu întrebări :

— Numai o literă să ne spuneți, că apoj 
restul îl ghicim noi. Incoruptibili la toate 
rugămințile fetelor care-i înconjoară, mu
zicanții nu scot un cuvînt. Timpul însă 
trece și concertul ghicitoare ia sfîrșit. A 
cîștigat tovarășul Lemnete Ioan și a pri
mit drept premiu... o fustă. O horă cu
noscută i-a atras pe toți. Orchestra se în
trece pe ea însăși.

Unduirilor melodioase ale valsului le 
iau locul frumoasele melodii ale tangou- 
lui, iar acestuia neastâmpărata sîrbă — 
dușmană a podelelor și a pantofilor. Ti
nerii dansează. Fețele le sînt luminoase, 
ochii aprinși. Rîsetele, veselia sînt îfi 
toi. Nimeni nu are timp să fie trist sau 
supărat. Deodată însă un cîntec ce nu se 
mai poate dansa străbate sala : Imnul ti
neretului. Timpul ne-a păcălit. Este ora 
24.00. Seara de dens a luat sfîrșit.

L. CHARLOTTE
secretara comitetului organizației 

de bază U.T.M. Indus’ria Bumbacului 
B-București

noastră și R. P.F. Iugoslavia
mâne literare contemporane”, de a căror 
apariție am aflat de curînd. Aș putea să 
vă trimit în schimb unele volume pe care 
le-am redactat personal : două antologii 
„Din lirica clasicilor romîni“ și „Din proza 
clasicilor romîni“ sau un dicționar sîrb- 
romîn. Ocupîndu-mă și de unele chestiuni 
de dialectologie m-ar interesa la gradul 
cei maj înalt 5i publicațiile periodice ale 
Academiei R.P.R. ; „Limba romînă“ și 
„Studii și cercetări lingvistice”. r

Biblioteca Academiei R.P.R. a expediat 
o -parte din publicațiile solicitate și altele 
vor lua în curînd drumul spre țara vecină. 
S-au trimis printre altele volume de 
„Studii și cercetări de istoria artei”, 
„Studii1 și cercetări matematice”, „Revue 
des sciences Medicales“, „Studii și cerce
tări științifice” ale filialelor din Iași și 
Cluj ale Academiei R-P.R., „Dicționarul 
limbii române literare contemporane“, 
„Studii și cercetări lingvistice“.

(Agerpres)

întregi, din generație în generație, fami
lia Erhardt a fost rob al pămîntului.

Cu Iosif Erhardt, tatăl Ecaterinel, se 
sfîrșește lîn vecii vecilor șirul lung al ro
bilor pământului din familie. Iosif Er
hardt, azi brigadier la secția din 
Gotlob a G.A.S.-Grabaț, a fost ani de-a 
rîndul cioplitor în piatră. Pe acele vre
muri moș Erhardt n-ar fi crezut, să-l fi 
tăiat în bucăți, că fiică.sa Ecaterina va 
deveni ingineră chimistă.

IACOB MARTINESCU E. ERHARDT ȘTEFANOVICI BOJAN
Ecaterina, e prima descen

dentă din vechea familie Er
hardt. în fața căreia s-au 
deschis porțile de aur ale vii
torului-

Viața ei e simplă, e viața 
obișnuită a unei tinere din pa
tria noastră. In 1950 a venii 
de la Grabaț la Liceul mixt 
german din Timișoara. Aici a 
primit bursă, cămin, cantină 
și în schimb i s-a cerut un 
singur lucru ; să învețe.

După ce a terminat Școala 
medie s-a înscris ja Facultatea 
de Chimie industrială. Anu’ 
I l-a luat cu calificative de 
„foarte bine”, anul II la 
fel. Ne este foarte ușor nouă 
să scriem aici că Ecaterina a absolvit nu
mai cu „foarte bine“. Dar întrebațl-o pe 
ea ; e singură în măsură să povestească

PAUL POPESCU

Examenele de admitere 
la aspirantură

Ministerul Invățămîntului și Academia R.P.R. 
aduc la cunoștința celor interesați că la data 
de 15—20 septembrie 1955, vor avea loc examene 
de admitere la aspirantura cu frecventă cu, durata 
pînă la 3 ani, perttru următoarele specialități, or
ganizate în cadrul instituțiilor de învățămînt supe
rior și institutelor de cercetări științifice r ," ;

— Universitatea „C. I. Parhon“ , la specialită
țile : Zoologia vertebratelor, Anatomie comparată, 
Mineralogie, Istoria R.P.R., Bazele marxism-leni- 
nismului și Drept civil.

Universitatea „C. I. Parhon“, la speciplită-, 
tăfile : Fiziologia animală și Zoologia nevertebra
telor.

— Institutul Polițehnic-București, la specialită
țile : Chimie anorganică, Materiale de construcții, 
Tehnologia construcțiilor de mașini, Procese și apa
rate în industria chimică și Mașini electrice.

— Institutul Politehnic-Timișoara, la specialitatea 
Locomotive cu aburi.

— Institutul de Mine-București, la specialitatea 
zăcăminte metalifere.

— Institutul de Construcții-București, la specia
litatea Construcții hidrotehnice.

— Institutul de Industrie Ușoară-Iași, la specia
litățile : Studii.ll materialelor fibroase, Tehnologia 
chimică a materialelor fibroase.

— Institutul Agronomic „N. Bălcescu"-Bucu- 
rești, la specialitățile Anatomie comparată și Ame
liorași agrosilvice.

— Institutul de Medicină și • Tarmacle-Cluj, la 
Specialitățile Anatomie patologică șj Anatomie.

— Institutul de Medicină-Tg. Mureș, la specia
litatea neurochirurgie-,

— Institutul de Cercetări Zootehnice (I.C.Z.), la 
specialitățile : Ovine, Reproducția și Alimentația
animalelor domestice.

— Institutul de Patologie și Igienă animală 
(I.P.I.A.), la specialitățile Epizootologie, Microbio
logic și Imunologie și virusologie.

— Institutul de Cercetări privind mecanizarea 
agriculturii (I.C.M.A.), la specialitățile: Tractoare și 
motoare agricole, Reparații motoare, tractoare și 
mașini agricole.

— Academia R.P.R., la specialitățile : Optică, 
S .ecțroscopio, Structura materiei, Biochimie, Bio
chimic medicală, Chimie farmaceutică. Drumuri mo
derne, Entomologie, Pedologie, Viticultură, Fito- 
tehnie, Genetică, Pomicultură, Agrotehnică, Pășuni 
și finețe.

— Pot candida la examenul.de admitere persoa
nele care îndeplinesc următoarele condiții :

a) să aibă vîrsta de cel mult 40 de ani ;
b) să aibă terminate studiile superioare în spe

cialitatea în care doresc să urmeze aspirantura;
c) să fi dat dovadă de aptitudini în activitatea 

de cercetări științifice și să aibă experiență didac- 
tico-științifică sau în producție de cel puțin 3 ani.

Persoanele care au absolvit cu succes o instituție 
de învățămînt superior și au dovedit aptitudini pen
tru cercetare științifică, pot fi primite la examenul 
de admitere la aspirantură, imediat după termina
rea studiilor, pe baza recomandării consiliului 
științific al instituției (facultății).

Recomandarea absolvenților institutelor de medi
cină și farmacie, construcții și agronomie, se va 
face cu respectarea hotărîrilor Consiliului de Mi
niștri, privind repartizarea și stagiul în producție 
al absolvenților respectivi.

Pentru aspirantura organizată în instituțiile de 
învățămînt superior, Institutul de cercetări zooteh
nice (I.C.Z.). Institutul de cercetări privind meca
nizarea agriculturii (I.C.M.A.), Institutul de 
patologie și igienă animală, înscrierile se vor face 
la fiecare din aceste instituții. Pentru specialită
țile organizate în cadrul Academiei R.P.R.. înscrie
rile se vor face la Academia R.P.R.-București, 
Calea Victoriei 125.

In conformitate cu regulamentul de organizare și 
îndrumare a aspiranturii aprobate prin H.C.M. nr 
2471/1953, persoanele primite la examenul de admi
tere au dreptul la un concediu plătit de 30 zile pen
tru pregătirea și susținerea examenului.

(Agerpres)

Vernisajul expoziției 
„Pictura și grafica mexicana**

Luni la amiază a avut loc' în sala Dalles 
vernisajul expoziției „Pictura și grafica 
mexicană”, organizată sub auspiciile Ins
titutului Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea.

La vernisajul expoziției au asistat :
M. Macavei, președinte ■ de onoare al 
I.R.R.C.S., M. Roșianu, ipreședintele 
I.R.R.C.S.. Ion Pas, prim locțiitor al mi
nistrului Culturii, acad. J. Steriade, artist 
al poporului, acad. Gh. Oprescu, Boris Ca. 
ragea, președintele Uniunii Artiștilor Plas
tici, ^M. H. Maxi', directorul Muzeului de 
Artă a.l R.P.R., reprezentanți ai Ministe 
rului Afacerilor Externe, oameni ai artei 
și culturii, reprezentanți ai presei.

Au asistat de asemenea Ignațio Mar- 
quies Rotiles, profesor de istoria artelor 
din Mexic și artiștii plastici mexicani 
Naya Marquies și Rossen-do Soto Alvarez. 
veniți în Capitală cu prilejui deschiderii 
expoziției „Pictura și grafica mexicană”, 
precum și oaspeți din Brazilia, Uruiguay, 
Luxemburg și R. p. Polonă, invitați ai 
I.R.R.C.S.

Cuvîntui de deschidere al expoziției a 
fost rostit de dr. I. Bogdan, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S.

Luînd cuvântul, prof. Ignațio Marquies 
Rotiles, din cartea Frontului Național al 
Artelor Plastice din Mexic a spus: „Avem 
speranța că această expoziție va contribui 
la cunoașterea reciprocă dintre poporul 
romîn și poporul mexican pentru ca în 
viitor popoarele noastre să fie mai apro
piate prin dragostea de progres și pace”.

ce cuprinde acest „foarte bine“. Și vă 
poate povesti despre multe nopți de veghe 
pentru înțelegerea multor formule chimice 
tare afurisite.

Visul Ecaterinel este să ajungă ingi
neră într-o mare uzină. Să aibă aparate 
și microscoape, să se dedice lucrărilor 
de cercetare.

Păcat, că strămoșii ei, robi ai pămîntu
lui n-o vor pute^T vedea măcar o clipă 
pe strănepoata lor într-un uriaș labora
tor. îmbrăcată în halat alb ca neaua, lu- 
crînd ca ingineră. Mare păcat!

VIITOAREA MEȘTERA A 
RECOLTELOR BOGATE

Subțirică și mlădie, ca un fir de grîu, 
legănat de adierea vîntului. Două cozi 

împletite cu grijă îi coboară 
aproape pînă la mijloc, iar 
ochii căprui sînt veșnic scli
pitori. Mîna îi e mică ca de 
copil- Asta-i Ștefanovici Bo- 
jan, cea mai tînără membră a 
întovărășirii din satul sîrbesc 
Radimna, raionul Moldova 
Nouă. De șaisprezece ori a în
florit liliacul în primăveri, în 
viața Bojanăi.

întovărășirea „Drumul lui 
Le-nin“ din sătucul Radimna 
s-a înființat în 1952. Tatăl Bo- 
janei a fost printre primii 
membri ; azi e președintele 
întovărășirii. Pe fata președin
telui o știu toți întovărășițiî, 

îndrăgostită de pămîntul cel mare, ce se 
lucrează în comun. Poate să fie zl cu cer 
senin, ori zl cu vinț aspru blduitor, sau

Din activitatea
casei noastre laborator

în ultimii ani, după modelul. caselor 
laborator din Uniunea Sovietică, s-au 'în
ființat case laborator și la noi în țară, 
în unele gospodării agricole colective. 
Rolul lor este foarte însemnat și nu se 
rezumă numai la o cameră in care se țin 
borcane cu probe de semințe, oițiva 
snopi și — în cazuri mai fericite — cî
teva aparate. Casa laborator este celula 
în jurul căreia se Clădește toată activita
tea științifică dusă pe ogoare, care are 
un singur scop : ridicarea continuă.a pro
ducției la hectar, la toate plantele agricole.

Pentru atingerea acestui țel, încă în 
anul 1954 s-a înființat o casă laborator 
și în gospodăria agricolă colectivă 
„Steaua Roșie“ din Mădăraș, care are și 
un cîmp de experiență.

Probleme de rezolvat sînt multe, însă 
noi căutăm să rezolvăm deocamdată 
trei probleme principale: ridicarea pro
ducției la griul de toamnă, ridicarea pro
ducției Ia porumb' și rezolvarea proble
mei cultivării cartofului.

Pământul gospodăriei noastre este de 
fertilitate redusă, în pante sărăturos, si
tuat în zona de antestepă.

Gospodăria are un caracter cerealier, 
cu care ramura zootehnică Se îmbină ar
monios. Se impune deci o sporire a pro
ducției la cultura griului și a porumbu
lui, care ocupă o suprafață de circa 500 
hectare.

Pentru realizarea acestui scop, o sin
gură măsură agrotehnică sau două n-ar 
fi dus la nici un rezultat. De aceea a 
fost nevoie ca problema sporirii produc
ției să fie atacată suib diferite -aspecte 
ale complexului de măsuri agrotehnice. 
Deoarece la grîu au fost obținute în unii 
ani recolte de peste 1800 kg. la hectar, am 
fost îndemnați să luăm unele măsuri. în 
primul rînd am căutat să însămînțăm 
griul după cele mai bune plante premer
gătoare, în special după leguminoase, să 
pregătim terenul în condiții optime, să 
însămînțăm în epoca cea mai favorabilă, 
să semănăm aproape 50 la sută din su
prafață în rînduri încrucișate, iar la des- 
primăvărare am aplicat ca îngrășăminte 
suplimentare peste trei vagoane de su- 
perfosfat și azotat de amoniu. Lucrările 
de întreținere — grăpatul, plivitul — 
s-au făcut la timp.

Din lanțul de măsuri agrotehnice face 
parte desigur și întrebuințarea semințe
lor de soi. Noi cultivăm soiul Cen-ad 117, 
care este raionat. însă acest soi nu ne 
mulțumește întrutotul, deoarece sînt 
populații locale care, în condițiile tere
nuri lor sărăturoase, dau producții mai 
ridicate. Acest lucru ne-a determinat să 
alegem în anul 1954 un număr de 52 linii 
de grîu de toamnă din populațiile locale 
și din soiurile Cenad 117 și Odvos 241, 
linii pe care le-am însămînțat în cîmpul 
de experiență.

Comparativ am cultivat și diferite so
iuri raionate în țară. Aspectul lor ne în
dreptățește să credem că în câțiva ani vom 
ajunge la un soi de grîu valoros pentru 
regiunea noastră.

♦
La cultura porumbului s-au obținut 

producții medii de aproape 3000 kg. la 
hectar iar în anul trecut, pe o suprafață 
redusă la porumbul cultivat în cuiburi 
așezate in pătrat, am obținut 5000 kg. la 
hectar. Acest fapt demonstrează că po
rumbul are condiții optime de dezvoltare 
în regiunea noastră și poate să dea pro
ducții ridicate, dacă este cultivat după 
reguli științifice. în anul 1954 am obținut 
sămînță hibridă prin încrucișarea soiuri
lor Phister și Portocaliu de Tg. Frumos, 
precum și prin încrucișarea unei popula
ții locale de dinte de cal cu soiul Phister.

In acest an vom obține sămînță hi

Mașini și utilaj agricol sosite din U. R. S. S.
în S.M.T.-urile și gospodăriile agricole 

de stat din diferite regiuni ale țării pot 
fi întâlnite numeroase mașini și unelte 
agricole de fabricație sovietică.

Multe din aceste mașini și unelte agri
cole importate din U.R.S.S. au intrat în 
țară prin punctul de frontieră Galați. De 
Ia începutul anului au sosit din Uniunea 
Sovietică prin acest punct peste 600 de 
autocombine, iar numai în cursul lunii 
iunie au fost descărcate în stația C.F.R. 
Larga-Galați și în portul Galați peste 753 

zi de cumplită zăpușeală, Bojan, tânăra 
de 16 ani, e pe cîmp, la postul ei.

Astă primăvară cînd a început însă- 
mînțatul porumbului în pătrat, Bojan 
s-a urcat pe o semănătoare, nu I-a mal 
păsat de nimic și n-a coborît pînă nu 
s-a gătat totul. Mal încolo a ieșit la să
pat și la prașlla I-a și la a II-a și pe 
urmă la a III-a. Săpa și săpa fără să 
simtă oboseala. Ea știe bine că o prașilă 
e mai bună chiar decît o ploaie mare ce 
udă ogorul din belșug.

Iată însă că acum cîteva zile, cînd toc
mai mîinile ei ca de copil legau grijulii în 
snopi spicele culcate de secerători, au 
venit utemiștii și l-au spus :

— Tu Bojan ești cea mai tânără, dar 
și cea mal harnică dintre noi. Pe tine 
te-om trimite noi la Festival.

V-am mai spus că mîna Bojancăi e mică, 
ca de copil. Veniți s-o priviți pe Bojan 
lucrînd cu sapa la prășit, ori la legatul 
grijuliu ai snopilor și veți întrezări în 
mîna de azi ca de copil a fetiței de 16 ani, 
mîna puternică, abilă și sigură a viitoarei 
meștere a recoltelor bogate.
UN TALENTAT REPREZENTANT 

AL MUZICII NOASTRE '
Dirijorul a ridicat bagheta și în sala Fi

larmonicii „Banatul“ s-a făcut o liniște 
adîncă. Fața-i cu trăsături frumoase și 
energice s-a contractat, privind parcă se
ver pe instrumentiști.

O mișcare cu mîna și în sală se revarsă 
sunetele simfoniei a 7-a de Beethowen. 
Dirijorul conduce sigur, stăpîn, majestuos 
orchestra...

Paul Popescu nu e de prin aceste locuri. 
S-a născut în Orașul Stalin. Părinții săi, 
profesori -pensionari, au fost o pereche de 
intelectuali necăjiți. Viața lor a fost trans
formată de burghezie într-o viață de no
mazi. Pentru o bucată de pîine au bătut 
drumurile de mizerie a multor orașe și 
sate.

înclinația spre muzică s-a remarcat la 
Paul, încă la 13 ani. Pe atunci se nu
măra însă anul 1942 și nu putea fi vorba 
de muzică. Abi-a în 1945 ca elev, s-a apu
cat să studieze la Conservatorul muncito
resc din Brașov.

In 1949 s-a decis definitiv pentru mu
zică și a plecat la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu“ din București. Cei 5 ani de 
studenție au trecut ca în zbor. Paul a 
fost unul din cele mai talentate elemente. 
Anul trecut a venit la Timișoara să par
ticipe la concursul Filarmonicii pentru 
un loc de dirijor permanent. Dintre cei 
zece concurenți veniți din toată țara a 
ieșit prianuL 

bridă încrucișând soiurile Studina șl 
Phister. In cîmpul de experiență am în
sămânțat în cultură comparativă di
ferite soiuri, precum și nouă hibrizi. De
oarece porumbul este o plantă foarte re
cunoscătoare la îngrășăminte și la pră
șite repetate, pe o suprafață de 6 hectare 
am organizat un cîmp demonstrativ, pe 
care se aplică toate măsurile recoman
date de vestitul cultivator de porumb, 
colhoznicul Mark uzernîi. Felul cum se 
preziptă acest lot demonstrativ ne în
dreptățește să așteptăm o recoltă de trei 
ori mai mare decît cea mai ridicată pro
ducție medie obținută de gospodărie.

★
A treia problemă pe care am căutat 

să o rezolvăm, a fost problema cartofului. 
Cartoful a dat producții medii de apro
ximativ 3000 kg. la hectar, ceea ce a de
terminat gospodăria coîecțiyă să nu mai 
cultive această' plantă. Deoarece acade
micianul T. D. Lîsenco a rezolvat în mod 
strălucit problema cultivării cartofului în 
regiunile, secetoase prin plantarea de 
vară, am căutat să introducem această 
metodă în anul trecut, pe o suprafață 
mai mică. Faptul că am obținut numai 
11.000 kg. la hectar, se datorează unor 
greșeli pe care le-am făcut în anul trecut. 
Stabilind care au fost greșelile, am luat 
măsuri să nu le mai repetăm.

In acest an am plantat un hectar cu 
cartofi la 5 iulie, avînd material semin- 
cer valoros — 200 kgr. cartofi din soiul 
Săpunari de la Institutul de Cercetări A- 
gronomice, iar restul din material obți
nut în gospodărie prin plantarea de vară 
din anul trecut. Terenul a fost pregătit 
și întreținut în condiții optime și am 
plantat la 60 40 cm. distanță. Faptul că 
am aplicat și îngrășămintele corespunză
toare, ne determină să așteptăm o re
coltă de două vagoane la hectar.

Pentru a demonstra colectiviștilor su
perioritatea plantării în primăvară a car
tofului cu material semincer obținut prin 
plantarea de vară, am organizat pe o ju
mătate de hectar o cultură comparativ- 
demonstrativă. Jumătate din această su
prafață a fost însămânțată cu material 
semincer obținut prin plantarea obiș
nuită și jumătate cu material obținut 
prin plantarea de vară.

Desigur că î-ntr-o gospodărie colectivă 
sînt mai multe probleme care stau în 
fața agronomului. într-o mai mică mă
sură am urmărit și urmăresc în cîmpul 
de experiență : însămînțarea de toamnă 
la floarea-soarelui, obținerea unui soi de 
ovăz de toamnă, obținerea unul soi de 
orz de toamnă rezistent la tăciunele zbu
rător, culturi comparative de graminee 
perene, înmulțiri de semințe, aclimati
zări de plante etc.

Deoarece în cadrul gospodăriei funcțio
nează un curs agrotehnic trienal, cultiv, 
cu scop didactic, pe o suprafață redusă 
diferite plante — unele necunoscute in 
regiune.

Sarcinile pe care le au agronomii sînt 
mărețe. Pentru realizarea lor trebuie 
preocupare și dragoste față de această 
muncă.

Trebuie să pornim cu mai mare av.înt 
la aplicarea metodelor1 agrotehnice avan
sate pe care ni le pune la dispoziție cea 
mai înaintată știință agrotehnică din 
lume, știința sovietică și, după exemplul 
miilor de colhozuri, să extindem la ma
ximum rețeaua caselor laborator. Să dove
dim prin rezultate concrete importanța 
științei pentru practica agricolă, precum 
și menirea tehnicienilor și experimenta
torilor în aplicarea științei și obținerea 
de recolte mereu crescînde.

Ing. agr. COSTEA OVIDIU 
gospodăria colectivă „Steaua Roșie“ 
comuna Mădăraș, regiunea Oradea

tone de mașini și unelte agricole ca trac
toare M.T.Z., secerători, cos'itori, semănă
tori și altele.

Tot în cursul acestei luni au mai sosit 
din Uniunea Sovietică peste 9330 tone oțe
luri, 4876 tone material tubular, 572 tone 
de metale neferoase, 174 km. cabluri, 1077 
tone feroaliaje, 24.744 tone de minereu. 
570 tone utilaje și mașini industriale, 25 
tone produse farmaceutice, 317 autoca
mioane și autobuse și altele.

(Agerpres)

A trecut puțin timp d® atunci și azi 
Paul Popescu e bine cunoscut în TimL 
șoara. L-au îndrăgit repede spectatorii, 
oameni ai muncii, iubitori de muzică. L-a 
îndrăgit și tineretul- Paul Popescu e unul 
din organizatorii și dirijorul principal al 
Ansamblului Tineretului din Timișoara, 
care a desfătat cu minunatele-i sale pro
grame tineri din multe uzine și sate.

In acest timp scurt, Paul Popescu a con
dus 14 concerte simfonice și 5 semi-sim- 
fonice...

...Ultimele sunete ale simfoniei a 7-a de 
Beethowen s-au pierdut în sală. Specta. 
torii aplaudă recunoscători pe dirijor și p-> 
muzicanți. Tînărul dirijor se întoarce și 
se înclină adînc în fața publicului.

Pentru o clipă, sala Filarmonicii „Bana
tul“ din Timișoara dispare din fața lui. 
Paul Popescu se vede într-o altă sală, iar 
în spatele lui o orchestră mare, vestită. 
E plecat departe, în Capitala celui de-al 
V-lea Festival, iar spectatorii din țara 
aceea străină, unde concertează, aplaudă 
prin Paul Popescu arta interpretativă ro
mânească.

Acesta e visul cel mare al tânărului diri
jor. Fie să se facă împlinit acest cuteză
tor vis al lui.

♦
I-am văzut pe acești soli cu fețele zâm

bitoare, făcînd cu mîna din geamul unu: 
compartiment, prietenilor și plaiurilor na
tale.

După o scurtă întrerupere la București, 
vo-r saluta pămîntul patriei, îndreptîndu-se 
spre Capitala tineretului lumii, ce-i aș
teaptă și pe ei, gătită pentru grandioasa 
întîlnire.

Vă dorim drum bun prieteni !
Drum bun îți dorim ție, Iacob Marti

nescu, care ne-ai dovedit că economisirea 
cărbunelui la locomotivă e și ea o artă. 
Drum bun îți. dorim ție, Erhardt Ecaterina, 
primul om din vechea familie Erhardt ce 
n-ai cunoscut viața de rob al pămîntului. 
Drum bun -îți dorim ție, Ștefanovici Bo- 
j-an, fetiță de 16 ani, care cu mîinile tale 
ca de copil, ne dai în fiecare an pîinea 
cea nouă. Drum bun iți dorim ție, Paul 
Popescu care porți în inima de tînăr ar
tist. visul minunat de a duce fala pa
triei peste țări și mări.

Drum bun prieteni I Duceți cu voi ar- 
zătoa-rea noastră dorință, mai necesară ca 
aerul și apa : pacea cea trainică pe glob..

Povestiți acolo pe malurile Vistulei prie_ 
tenllor veniți din largul globului pă-mîn- 
tesc, povestea triumfătoare a tinereții voa
stre, povestea tinereții de aur de pe pla
iurile noastre.

ȘTEFAN HALMOȘ

fiic%25c4%2583.sa
examenul.de


Succes, rdra
ta Cluj, devenit 

loc de antrenament 
pentru cej mat buni 
tineri sportivi ai ță
rii, tinerețea caută să 
cîștige centimetri și 
secunde ; cifrele ex
primate în goluri, în

fxuncte, în lovituri, în kilograme dovedesc 
vigoarea, tăria sportivului. Și privind 
această bătălie a omului care luptă pen

viforul depărtat din tribună, ci, aprcape, 
atent la fiecare încordare, simțind mai 
viu ce complex e procesul care duce spre 
vîrf, spre performanța mult dorită. Minte, 
inimă, trup, nimic nu poate lipsi spor
tivului adevărat, căutătorului pasionat de 
noi căi spre desăvîrșirea culturii fizice.

De aceea, noi, spectatorii iubitori ai cul
turii fizice, să unim inimile și să urăm 
eelor mal buni sportivi succes la Varșovia.

Succes ție, Dumitre Ciobotaru, care 
de atâtea ori te-am 
văzut pe ringul de 
box. îți cunosc per
formanțele. La Var
șovia vel susține cel 
de al 320-lea meci 
din cariera ta. în 
acest timp știu că nu 
ai pierdut decît 9 me
ciuri, iar 23 au fost 
nule. Restul le-ai cîș- 
tigat și sînt destui 
boxeri în Europa 
care-ți cunosc suc
cesele. Despre aceas
ta vorbește și o altă 
cifră : 140 de meciuri 
cîștigate prin k.o. și 
abandonuri ale 
versarului.

ad-

tru a-și înfrînge propriile limite, ești în
demnat, tu spectator, să participi măcar 
cu o fărîmă la ușurarea efortului. Mai 
«Ies că acolo la Cluj, nu am mai fost pri-

Cluj 
Cio-

Dar vreau să spun cititorilor că la 
am cunoscut nu numai pe Dumitru 
botaru boxerul, ci și pe Ciobotaru omul. 
Nu voi. uita discuția noastră de aproape 

o oră. „Sînt un vete
ran al Festivalului“
— îmi spune Ciobo
taru. „Am fost la 
Fraga în 1947, la Bu-

A dapesta, apoi la Ber-
\ Un și desigur că și la

București“. L-am fe- 
\ licitat pe Ciobotaru șl 

pentru această per
formanță nu mal pu
țin valoroasă. Aci 
Ciobotaru surîde, mul
țumește și spune: 
„Am și unele rezultate 
sportive bune la Fes- 

La Budapesta 
locul trei, 
1951 locul 

._ în 1953 la 
București locul întîl 
și medalia de aur“. 
Sigur că a urmat în
trebarea: „Dar la Var
șovia ce speri ?“ Cio
botaru tace: „Aver
tisment pentru lip
să de combativitate“
— ar spune un ar
bitru de box față

tival. 
în 1949 
la Berlin 
doi, iar

i sportivi!
leibaliști. Ștefan Roman trage, acesta e 
subiectul celei de a treia fotografii. Și 
voleibaliștilor trebuie să le amintim: lo
cul doi la campionatele europene înseam
nă nu numai un succes ci și un .angaja
ment. La Varșovia pe curînd deci1, volei
baliști fruntași!

Succes Elena Leuștean! Te-am văzut 
la antrenament. Suplețe și siguranță, sen
sibilitate îmbinată cu forță, ce spectacol 
poate fi mai frumos ca gimnastica !

M-ai1 rugat s'ă nu mai reamintesc des
pre campionatele mondiale de la Roma, 
cînd aj obținut locul cinci. S-a vorbit și 
s-a scris prea mult. Da, dar e bine ca în
săși tu să consideri acel loc doar 
început, uri pas, care așteaptă ca 
la Festival, studenta de la I.C.F., 
Leuștean, să treacă greul examen 
trecerilor de gimnastică cu „foarte

Și munca voastră gimnaști și gimnaste 
Orendi, Vătășoiu* Dobrovolschi, Kerekeș, 
Botez și ceilalți va fi răsplătită de per
formanțele pe care, s'inte'm încredințați, 
le veți obține în zilele marii sărbători a 
tineretului lumii.

...După antrenament e necesară o ana
liză și acesta e tocmai momentul surprins 
de fotograf : discuție între jucătorii1 echi
pei d© polo și antrenor (fotografia a 
patra).

Am mai asistat la pregătirea înotăto
rilor și săritorilor, a luptătorilor și scri- 
merilor, a voleibalistelor.

Varșovia vă așteaptă. Vă însoțesc acolo 
urările noastre. Răspundeți cu cinste în
crederii șl condițiilor create, ridicați pe 
culmi cît mai înalte gloria sportivă a pa
triei.

ca un 
acum 
Elena 
al în- 
bine“.

fcă-l exemplul. Ai 
toate posibilitățile- 

Ce am mai putea 
fotografia în parcul 

Universității „Victor Babeș ?“. Da, pe vo

„Atențiune, transmitem 
ultimele știri de pe stadioa
nele Festivalului. Fotbal: 
in cadrul meciului extrem 
de disputat dintre echipele 
orașelor București-Buda- 
pesta, victoria a revenit 
fotbaliștilor..

La sfîrșitul săptămânii 
următoare, sute de mii de 
ascultători ai posturilor 
noastre de radio vor aștep
ta cu emoție strînși în ju
rul aparatelor, primele re
zultate ale întrecerilor 
sportive de Pe stadioanele 
din capitala tineretului 
lumii.

Și bineînțeles ca întot
deauna, amatori; de fotbal 
vor avea nenumărate între
bări : „Ce au făcut ieri 
praghezii ?“ „Cu cine joacă 
miine ai noștri ?“ „Cîte 
goluri a marcat Ozon ?‘‘ 
„Cum s-au comportat tine
rii noștri jucător; Geor- 
gescu, Copil III, Ene II în

de muțenia campionului nostru. Răs
punsul veni totuși: „Depinde de ad
versari“. Și cu aceasta am ajuns la cam
pionatele europene de box. Ciobotaru 
povestește: „La Varșovia sper să-l în
tâlnesc pe Soți’kas. Scorul meciurilor 
noastre este 1—1. Eu l-am bătut la Bucu
rești la Festival, el m-a învins la eu
ropene la Berlin. A fost mal bine pre
gătit. Eu n-am reușit să-i surprind garda 
deschisă. Au contat și cele două avertis
mente pe care le-am primit“.

I-am văzut apoi pe boxeri la antrena
ment. Lovituri cu duiumul. Uneori nu e 
ușor să primești o directă chiar de la an
trenori mai ales cînd 
se numesc Ion Popa 
sau Chiriac. Fotogra
fia întîia prezintă 
tocmai un aspect din 
pregătirea boxeri
lor : Petre Zaharia la 
antrenament în com
pania lui Iordache.

Pe atleți nu i-am 
mai găsit pe terenul 
de sport. își închela- 
seră pregătirile. Dar 
nu, iată în fundul 
terenului pe Zeno 
Dragomir și Mircea 
Dumitrescu. Zeno nu 
sare azi, face antre
namente pe pistă. L-am fotografiat pe 
Mircea Dumitrescu (a doua fotografie). 
Succes dragi săritori și nu uita Zeno că 
ai pomenit numele lui Ozolin. Deci urmea»

Pe curînd, drum bun spre orașul ce va 
deveni pentru două săptămîni capitala 
tineretului lumii.

S. BRAND

Șl FOTBALIȘTII SÎNT GATA
meciul cu fotbaliștii din 
Sofia?“ etc.

în cantonamentul de pe 
malul lacului Floreasca, 
fotbaliștii noștri s-au pre
gătit cu atenție pentru 
jocurile sportive din cadrul 
Festivalului- Lotul a cu
prins un număr de 22 de 
jucători care au urmat un 
program special. Alături de 
cunoscuții jucători Apol- 
zan, Voinescu, Ozon, Căli- 
noiu etc. își desăvîrșesc 
pregătirea sportivă tinerele. 
speranțe ale fotbalului 
nostru : Georgescu, Copil, 
Bodo, Țîrcovnicu etc.

Antrenorii lotului pun 
accentul în momentul de 
față pe omogenitatea echi
pei, pe eficacitatea acțiu
nilor la poartă. în urma 
atenției acordate desăvîr- 
șirii pregătirii tehnice in
dividuale, s-au obținut re
zultate mulțumitoare, în 
privința paselor în cruciș,

a stopurilor, a schimbărilor 
de locuri. Jucătorii cu mai 
multă experiență așa cum 
sînt înaintașii Petschovschi 
șî Ozon ajută antrenorului 
de stat Gică Popescu, la 
pregătirea fotbaliștilor ti-

neri. Deseori Petschovschi 
poate fi văzut dînd amă
nunte tehnice lui Geor
gescu și lui Ene II, care-1 
ascultă cu multă atenție, 
în urma introducerii în lot 
a seriei de jucători tineri.

proveniț; din rîndurMe ce
lor mai buni juniori ai țării 
reprezentativa noastră așa 
cum s-a și văzut pe Stadio. 
nul Republicii a cîștigat In 
vigoare, în elan.

La Varșovia tineretul 
nostru va fi reprezentat de 
un lot de 18 fotbaliști care 
au fost desemnați în urma 
celui de a; doilea joc cu 
echipa Austriacă „First 
Vienna“. Antrenorii se 
străduiesc să-i ajute pe ju
cător; pentru ca aceștia să 
se afle în forma lor deplină 
înaintea plecării la Festi
val. Se insistă de pildă la 
executarea cornerelor; Co
pil III se dovedește a fi un 
elev talentat și disciplinat. 
Execută aceeași mișcare 
odată, de două ori, de zece 
ori, pînă cînd antrenorul 
constată un progres. Mîine, 
va relua din nou acest an
trenament.

în timpul 
plimbare pe 
strașnică in 
ale lacului,

liber, între o 
lac și o baie 
apele limpezi
Ozon poves

tește jucătorilor tineri des
pre întâlnirile sportive prie-
tenești la care a participat
la Festivalul de la Bucu-
rești din 1953. De un real 
folos a fost pentru Ene II 
discuția purtată cu tovară
șul său de echipă. Ozon i-a 
arătat unde poate duce în
gâmfarea, lipsa de modes
tie a unul sportiv.

Mulți dintre componenții 
lotului nostru de fotbal 
care au legat atîtea prie
teni; cu tinerii din toate 
colțurile lumii la cel de al 
IV-lea Festiva; Mondial al 
Tineretului și Studenților 
d© la București, așteaptă 
cu nerăbdare să se întâl
nească din nou cu prietenii 
lor de peste hotare.

M. ZONIS

Concursurile sportive ale tineretului
In cadrul 

celei de a doua etape
După terminarea primei etape a Con

cursurilor Sportive ale Tineretului, făcînd 
o analiză a rezultatelor obținute, am reu
șit să vedem cu mai multă claritate lip
surile noastre și totodată posibilitățile 
existente în vederea asigurării unei mai 
bune desfășurări a celei de a Il-a etape.

Preocuparea noastră a fost îndreptată 
spre fixarea centrelor de comune, unde se 
află cele mai bune condițiuni de desfă
șurare a întrecerilor. Pentru cele 31 de 
comune au fost desemnate șase centre, iar 
la fiecare centru am. căutat să îmbună
tățim bazele sportive, trimițând și tehni
cienii necesari controlării și îndrumării 
tuturor întrecerilor sportive care vor avea 
loc în această perioadă.

în prima zi a desfășurării Concursuri
lor Sportive -ale Tineretului pentru cea 
de a II-a etapă, prin rezultatele obținute, 
s-a verificat munca de organizare a aces
tor întreceri și totodată s-a oglindit spri
jinul, obținut în aces't scop, din partea or
ganizațiilor U.T.M. și a comitetelor de 
cultură fizică și sport.

încă de dimineață la centrul de comună 
Malul. Mare, tineretul din comunele Po
dari, Teasc, Bratovoiești, Ișalnița și Malul 
Mare, s-a adunat în vederea întrecerilor 
Ce urmau să se desfășoare. O atmosferă 
sărbătorească a caracterizat întreaga des
fășurare a întrecerilor și rezultatele ob
ținute dovedesc entuziasmul viu al parti
cipantelor. Nu măi puțin viu și interesant 
s-au disputat întrecerile de la centrele de 
comune Terpezita și Leu. Pînă în prezent 
echipa de fotbal și volei a comunei Podarj 
s-a clasat pe primul loc, iar tineri ca : 
Țenea Vasile, lonescu Gheorghe, Diman- 
cea Virgii și alții, au obținut performante 
frumoase la 100 m. plat, greutate și să
ritura în lungime.

Cu toate acestea, s-a dovedit că mai 
sînt încă deficiente în ceea ce privește 
mobilizarea tuturor tinerilor ce vor par
ticipa la întrecerile ce se desfășoară în ra
ionul Craiova pentru etapa a II-a a Con
cursurilor Sportive ale Tineretului. în 
acest scop a,m luat legătură cu directorii 
căminelor culturale, cu organizațiile de 
bază U.T.M. și cu comitetele de cultură 
fizică și sport, ca să îndrume și să spri
jine dorința celor aproape două mii de 
tineri sportivi. Ca primă urmare a aces
tor acțiuni, mobilizarea pentru întrecerile 
desfășurate pe data de 24 iulie a fost cu 
mult îmbunătățită.

OGLINDOIU ILARION 
președintele comisiei raionale Craiova 

de organizare a Concursurilor Sportiva 
ale Tineretului

Harnic în colectivă — fruntaș pe
Cu cîțiva ani în urmă, 

Jercăianu' Stan era încă 
copil. Avea însă copilul e- 
cesta ceva care-1 deosebea 
de ceilalți. Se dusese ves
tea departe de agerimea, 
vioiciunea și zburdălni
cia lui. Nici nu ră
sărea bine soarele și 
Stanică o zbughea pe poar
tă. Apoi să te ții- Cît îi 
ziulica de mare, nu m-ai a- 
vea șstîmpăr. Colinda Is
lazurile, alerga prin pădu
rea învecinată, se „-între
cea" la înot cu ceilalți co
pii de seama sa, și, rare 
erau cazurile cînd Stanic# 
nu ieșea învingător.

Sătenii din Movila, dar 
mai cu seamă părinții co
pilului, îl priveau de mul
te ori gînditori, cu neîncre 
dere. resemnați parcă. Ce 
va ieși din acest ștrengar?

Nu încape îndoială că 
dacă cineva care l-a cu
noscut Pe acest „spiriduș" 
(aișa-i era porecla) cu 
cîțiva ani în upmă, tare 
s-ar minuna văzîndu-i a- 
cum. E firesc. Tânărul este 
astăzi un harnic colectivist, 
un om cu care tovarășii 
săi de la G A.C. Movila din 
raionul Brăila, se mân
dresc. Maturitatea, hotărî- 
rea. energia tinerească, pu
terea de muncă, toate aces
tea au făcut ca numele lui 
Jercăianu Stan să fie rostit 
cu multă dragoste și ad
mirație de toți sătenii din 
Movila. în plus, tânărul co 
lectivist se numără astăzi 
printre cei mai buni spor
tivi a-; colectivei din Mo
vila...

★

...Terenul sportiv din co
mună este foarte animat. 
Instructorul Ion Gheorghe 
nu mai știe în cît« să se 
împartă. E zi de antrena
ment. Sportivii colectivei, 
băieți și fete, se pregătesc 
cu m-ulț entuziasm. Mulți 
dintre ei au participat cu 
succes la prima etapă a 
marei competiții de masă 
— Concursurile Sportive

ale Tineretului. în cinstea 
Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților de 
la Varșovia, sportivii colec
tiviști din Movila sânt ho- 
tărîți să obțină noi succe
se. Iată de ce, în această 
după amiază de vară, 
sprinterii luptă înverșunați 
cu secundele, săritorii se 
bucură mult pentru orice 
centimetru sărit în plus, 
fotbaliștii își desăvîrșesc 
pregătirea. Au început în-
•-----------------------

'• în întreg raionul 
Brăila a început desfă
șurarea etapei a doua 
a marei competiții care 
cinstește Festivalul — 
Concursurile Sportive 
ale Tineretului.

'• 10 noi echipe de fot
bal au luaț ființă de cu
rînd în raionul Brăila. 
Ele au început de ieri 
să participe la întîlni- \ 
rile din cadrul etapei a j 
doua.

'• In cadrul întreceri
lor din etapa 1 a Con
cursurilor Sportive ale 
Tineretului în raionul 
Brăila au participat pes
te 23.000 tineri.

'• Muncitorul Marin 
Anton de la gospodăria 
agricolă de stat Romanu 
raionul Brăila, concu- 
rînd în proba dle sări
tură în lungime în ca
drul etapei a doua, a 
realizat o performanță 
foarte frumoasă. Ei a 
sărit 6,42 metri.

trecerile etapei a doua a 
Concursurilor Sportive ale 
Tineretului. Fără îndoială 
ele vor fi mai grele și a- 
cest lucru il știu tinerii 
participanți.

„Aș vrea ca în eta 
pa a doua să obțin rezul
tate mai bune — mi-a spus 
într-o clipă de răgaz spor
tivul Stan Jercăianu. Pen
tru aceasta mă pregătesc

terenul de sport 
atât de mult“. Zecj de star
turi, alergări de viteză 
combinate cu fond, sute de 
metri „consumați“ a făcut 
în acea zi sportivul colec
tivist și toate cu un singur 
țel: acela de a daruj Festi
valului cea mai bună per
formanță a sa.

Firește că un concurs 
sportiv produce emoții 
chiar și unor sportivi ruti- 
naiți, care de nenumărate 
ori s-au prezentat la star
tul probelor- Jercăianu 
Stan — sportivul din 
gospodăria agricolă co
lectivă Movila, a simțit 
fără îndoială și el ace
leași sentimente, ace
leași emoții. Participau 
doar la acest concurs spor
tivi mai bine pregătiți, ca
lificați în urma etapei I. 
Arbitrii au anunțat proba 
atletică din cadrul etapei 
a doua a Concursurilor 
Sportive ale Tineretului: 
100 m. plat. Patru concu- 
renți s-au prezentat la 
start. Patru inimi tinere, 
înflăcărate, bat puternic în 
așteptarea semnalului star. 
terului. Pe culoarul 1, ,.api- 
ridușul“ — ca să folosim 
porecla movilenilor — aș
teaptă încordat. „Pe locuri, 
fiți gata, start" !. Acele 
cronometrelor încep să se 
învîrteaiscă, mulțimea ță
ranilor colectiviști veniți 
aci ca spectatori, încu
rajează pe sportivii care 
s-au avîntat în între
ceri. A învins tânărul 
colectivist Jercăianu Stan. 
Victoria obținută în fața 
sutelor de săteni, i-a dat 
aripi. Tînărul colectivist 
din Movila este hotărît să 
se pregătească mai intens 
de aci înainte, să depună 
mai multă străduință și, 
cine ști«, poate că despre 
el, despre succesele lui, se 
va mai vorbi.

Tinerii sportivi din Mo
vila, au dăruit succesele lor 
marii sărbători a tineretu
lui lumii.

R. CALARAȘANU

C. Dumitrescu cîștigător 
în „Cursa Munților“

Duminică s-a încheiat competiția cicli
st# pe etape „Cursa Munților” organizată 
de asociația sportivă „Dinamo“ în cinstea 
celui de al V-iea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la Varșovia. 
De-a lungul a 5 etape, cei mai valoroși ci
cliști din țara noastră și-au disputat vic
toria pe un traseu în lungime de 725 km. 
care traversa munții Bucegi și Făgăraș- 
Prin specificul el, „Cursa Munților” a 
constituit un examen dificil pentru cicli
știi noștri, care dînd dovadă de multă 
tenacitate, au reușit să se comporte la 
înălțimea așteptărilor.

Prima ediție a competiției „Cursa Mun
ților” a fost cîștigată de alergătorul C. 
Dumitrescu de la C.C.A. El a obținut vic
toria în 3 din cele 5 etape dovedind o 
pregătire superioară și o tehnică avansată 
demonstrată cu prisos în cele mal grele 
momente ale întrecerii pe urcușurile de 
la Poiana Stalln, Furnica, Timiș șl altele. 
Locul doi în clasament a revenit ciclistu
lui dinamovlst N. Vasilescu, unul dftitre 
principalii animatori al cursei. Pe locul 
trei s-a clasat reprezentantul asociației 
Progresul, Ștefan Sebe care s-a dovedit 
același alergător curajos și rezistent pur
tând tricoul galben în decursul a 3 etape

„Cursa Munților” a prilejuit și afirma
rea unor elemente tinere cu frumoase 
perspective de viitor. Este vorba de aler
gătorii I. Sima (Dinamo Orașul Stalln) 
M. Krammer (Dinamo Orașul Stalln), C. 
Tudose (Progresul), G. Petrescu (Recolta), 
M. Gherman (Dinamo), Șt. Szalal (Recol
ta) și alții care de multe -ori au concurat 
de la egal la egal cu fruntașii sportului cu 
pedale din țara noastră.

Ultima etapă a competiției desfășurată 
duminică pe distanța Orașul Stalin — 
București (166 km.) s-a caracterizat prin 
atacurile neîncetate ale dinamovistului N. 
Vasilescu pe care-1 despărțeau numai 3 
minute de C. Dumitrescu. Vasilescu a reu
șit într-adevăr să, sosească primul pe ur
cușurile de la Predeal și Gura Bellel, dar 
purtătorul tricoului galben a fost mereu 
în roata lui, ripostând la toate încercările 
de evadare. Astfel la București a sosit un 
pluton alcătuit din peste 30 alergători. In 
Piața Scînteii, mii de bucureșteni au fost 
martorii unei spectaculoase lupte finale 
în care victoria a revenit alergătorului 
dinamovist N. Vasilescu care a întrecut 
cu puțin pe coechipierul său N. Maxim 
realizînd pe cei 166 km. timpul de 4h 
29’10”. Al treilea a sosit I. Constantine- 
scu (C.C.A.), urmat de C. Dumitrescu 
(C.C.A.).’

Pe echipe, victoria a revenit cicliștilor 
de la Progresul, urmați de cei de la Di
namo București și C.C.A. Primul loc în 
clasamentul cățărătorilor a fost ocupat de 
C. Dumitrescu (C.C.A.) cu 26 puncte, ur
mat de L. Zanoni (Recolta) cu 14 puncte 
șl D. Glodea (Dinamo Orașul Stalin) cu 
13 puncte.

S-a stins din viață în ziua de 23 iulie 
1955, academicianul profesor Gh. Spacu.

Prin moartea sa, științele chimice din 
țara noastră, Academia R.P.R. și învăță
mântul universitar au suferit una din cele 
mai grele pierderi.

Născut la Iași, la 5 decembrie 1883, 
academicianul Gh. Spacu și-a făcut stu
diile la Universitatea 
din Iași, apoi s-a 
specializat în labo

ratoarele școlilor po
litehnice și universi
tăților din Viena și 
Berlin.

în 1919 a fost nu
mit profesor la Uni
versitatea din Iași, 
după c£ trecuse prin 
toate gradele învă- 
țămîntului superior, 
începînd de la asis
tent. în 1923 a fost 
numit profesor titu
lar la catedra de 
chimie anorganică 
și analitică a Univer
sității din Cluj. Aici 
profesorul Spacu a 
acordat o mare a- 
tenție organizării la
boratoarelor de cer
cetări și laboratoa
relor pentru lucrările 
practice necesare 
pregătirii cadrelor ti
nere. Datorită calită
ților sale de cercetă
tor și bun organizator, catedra de chimie 
anorganică și analitică a Universității din 
Cluj a devenit o școală de cadre tinere.

în 1939 a fost chemat la catedra de 
chimie anorganică a Universității din Bu
curești, unde a funcționat pînă în mo- 
menul încetării din viață.

Academicianul Gh. Spacu a fost mem
bru al Comisiei internaționale pentru in
stituirea tabelelor anuale de constante și 
date numerice de sub președinția profe
sorului Fr. Jolliot Curie din Paris.

Singur sau în colaborare el a întocmit 
peste 200 memorii și lucrări originale 
științifice care au fost publicate în di
ferite reviste de specialitate din țară și 
străinătate.

Cea mai mare parte a lucrărilor sale 
se referă la problemele din domeniul chi
miei anorganice și analitice.

Numeroase metode noi pentru dozări 
rapide și precise, bazate pe reacțiuni 
sensibile, au fost descoperite de el și in
troduse în chimia analitică. în alte studii 
a utilizat diferite metode și procedee 
aparținînd chimiei fizicale.

în cursul activității sale științifice, aca
demicianul Gh. Spacu a realizat sinteza 
a mai mult de 800 de substanțe. De ase
menea el a adus o extrem de importantă 
contribuție în problema formării comple
xelor anorganice, reușind să dovedească 
existența, Ca săruri complexe, a amonia- 
catelor duble.

în lucrările sale, academicianul Spacu 
nu s-a mulțumit numai la aspectul teo
retic, c; a fost preocupat permanent și 
de aplicarea practică a rezultatelor ob
ținute. Astfel, a descoperit numeroase 
procedee rapide de analiză cantitativă, 
procedee utilizate în multe laboratoare din 
străinătate.

Metodele analitice originale, calitative 
și cantitative, instituite de academicianul

Spacu, au deschis drumuri noi în chimia 
analitică. In afară de metodele analitice 
bazate pe formarea de complecși, acade
micianul Spacu a instituit numeroase me
tode bazate pe procedee fizico-chimiceb 
potențiometrice, refnactometrice etc.

Metodele sale analitice au fost recunos
cute unanim. Ele au fost adoptate ca me

tode oficiale nu nu
mai de Comisia de 
Stat a standardizării 
și de întreprinderile 
din R.P.R., ci și de 
standardele de ana
liză din alt6 țări: 
U.R.S.S., S.U.A., An
glia, Franța, Germa
nia etc.

Comitetul de stan
dardizare de pe lingă 
Consiliul de Miniștri 
din U.R.S.S. în stan
dardul unional da 
stat Gost 2076-48, 
metalurgia V — 33 
adoptă pentru căuta
rea cuprului în plumb 
metoda academicia
nului Spacu.

Cercetările sale au 
fost extinse după 
1949 în cadru] colec
tivului de chimie 
anorganică și gene
rală al Academiei 
R.P.R. Aceasta a 
fost posibil grație 
mijloacelor puse la 
dispoziția Academiei

R. P. R. de către statul de democrație 
populară.

Prin pasiunea și perseverența sa pentru 
cercetarea științifică, academicianul Gh- 
Spacu a atacat cu succes o serie de pro
bleme legate de practica construirii so
cialismului în patria noastră.

Prin activitatea sa îndelungată și pen
tru realizările importante în rezolvarea 
problemelor de chimie, guvernul R.P.R, 
i-a decernat de două ori titlul de laureat 
al Premiului de Stat și l-a decorat cu 
„Ordinul Muncii“ cl. I.

Meritul mare al academicianului Gh. 
Spacu es'te că pe lîngă rezolvarea proble
melor de chimie atât de utile regimului 
nostru, el a creat Și numeroase cadre de 
cercetători.

Gheorghe Spacu a desfășurat o intensă 
și bogată activitate didactică. Ca profesor 
a luptat pentru dezvoltarea învățămîntu- 
lui la Iași, Cluj și Bucureși. Profesor ex
celent, sever, dar drept, înzestrat cu o 
metodă de predare clară, a reușit în în
delungata s.a activitate didactică să creas
că o serie de cadre valoroase care astăzi 
fac față cu succes rezolvării problemelor 
chimice atât, de necesare construirii socia
lismului în patria noastră.

De asemenea acad. Gh. Spacu a depus 
o bogată activitate pe tărîm obștesc. în 
calitate de membru al consiliului de con
ducere al S.R.S.C., el a contribuit la răs- 
pîndirea științei și culturii în rîndurile oa
menilor muncii.

în același timp Gh. Spacu a participat 
la diferite acțiuni legate de lupta pentru 
apărarea păcii.

Gheorghe Spacu a fost un fiu devotai 
al țării noastre care prin munca sa a ri
dicat prestigiul științei chimice în patria 
noastră, făcînd-o cunoscută și în alte țări. 
El va rămîne în istoria chimiei romînesti 
și a celei universale ca unul din marii 
c~eatori și deschizători de drumuri.

Prezidiul Academiei R.P.R. 
Ministerul învățămîntului 

Ministerul Industriei Chimice 
Consiliul de Conducere al Societății 

pentru Răspîndirea Științei 
și Culturii

Secția de Științe Chimice a Acade 
miei R.P.R.

Institutele și Colectivele 
de Chimie ale Academiei R.P.R. 

din București, Iași, Cluj 
și Timișoara

Din partea Prezidiului Academiei 
Republicii Populare Romîne

Prezidiul Academiei Republicii Popu
lare Romîne, anunță cu profundă durere 
moartea academicianului Gh. Spacu, di
rectorul Centrului de cercetări chimice 
din București al Academiei R.P.R., laureat

al Premiului de Stat, profesor la Facul
tatea de chimie din București, patriot și 
luptător pentru progresul științei șj învă
țământului puse în slujba poporului, om 
de știință cu renume mondial.

Din partea Ministerului Invațămîntulul 
și Ministerului Industriei Chimice

Ministerul învățământului și Ministerul 
Industriei Chimice anunță cu adîncă du
rere încetarea din viață a academicia
nului profesor Gh. Spacu, laureat al Pre
miului de Stat, om de știință de mare va
loare al-’ țării noastre, îndrumător a nu
meroase generații de chimiști și studenți-

★
Pentru organizarea funeraliilor acad. 

Gh. Spacu s-a constituit o comisie for
mată din: acad. Ion Gheorghe Maurer, 
acad. St. Milcu, acad. Radu Cemătescu,

acad. I. Murgulescu, acad. R. Ripan, acad. 
C. D. Nenițescu, ing. Ion Velea.

★
Comisia pentru organizarea funeraliilor 

acad. Gh. Spacu comunică :
Pentru a-și lua rămas bun de la acad. 

Gh. Spacu, oamenii de știință și cultură, 
prietenii și elevii au acces în sala Acade
miei R.P.R. din Calea Victoriei nr. 125. 
unde se află depus corpul defunctului, în 
ziua de 26 iulie 1955 între orele 9-12.

Incinerarea acad. Gh. Spacu va avea ioc 
marți 26 iulie a.c., orele 13,30 la Crema
toriul „Cenușa“.

Iolanda Balaș — la 3
OSLO 25 (Agerpres). — prin telefon:
Pe stadionul „Bislet“ din Oslo a înce

put luni seară întâlnirea internațională de 
atletism dintre echipele selecționate ale 
R.P.R. șl Norvegiei. în cadrul primelor 
probe desfășurate atleții romîni au demon
strat că se află în real progres obținînd 
rezultate de valoare și noi recorduri re. 
publicane.

La loc de frunte se situează excepțio
nala performanță înregistrată de tânăra 
noastră atletă Iolanda Balaș care a trecut 
ștacheta înălțată la 1,70 m. Această per
formanță este cea mai bună înregistrată 
anul acesta în lume șl constituie un nou 
record al țării noastre, fiind inferioară cu 
3 cm recordului mondial deținut de Ciu 
dina (U.R.S.S.). Vechiul record era de 
1,66 și aparținea de asemenea lolandei 
Balaș. Un nou record al R.P.R. a stabilit

cm. de recordul mondial
șl Ana Roth în proba de aruncarea gre
utăți. Ea s-a clasat pe primul loc cu re
zultatul de 13,54 m. Proba de 200 m. 
plat fete a fost cîștigată de Alexandra 
Sicoe în 25“ (record egalat). Pe locul doi 
s-a clasat coechipiera sa Ioana Luță c<i 
25 “9/10.

Și în probele masculine reprezentanții 
noștri au avut superioritatea. Cursa de 
110 m. garduri a fost cîștigată de cam. 
pionul R.P.R. I. Oprlș în 14“6/10 iar în 
proba de 200 m. plat. Marcs (R.P.R.) a 
repurtat victoria cu tâmpul de 21“9/10. în 
proba de săritură în lungime Ion Sorin a 
reușit să-l învingă pe campionul norve
gian, Berthelsen, mareînd 6,91 m. Pro- 
bele de 800 șl 400 m. plat âu revenit at
letului norvegian Boysen cu timpurile de 
1* 52“3/10 șl respectiv 47“7/10,

Scurte
• LONDRA — După cum anunță pos

tul de radio Londra, un vas englez de 
transport, care a fost recent mitraliat de 
către avioane ciankaișiste, a sosit la 
Hongkong.

• PEKIN — La cererea procurorului 
•general și a maselor largi de oameni ai 
muncii, recent în China au fost arestați 
agenții Pan Han-nian și Hu Fîn, dușmani 
ai poporului chinez care s-au strecurat în 
posturi de conducere ale unor instituții 
centrale și sub masca de sprijinitori ai pu
terii populare desfășurau o activitate con
trarevoluționară.

• PHENIAN — Printr-un decret al Pre
zidiului Adunării Populare Supreme a

știri extern©
Republicii Populare Democrate Coreene, 
Li1 San Cio a fost numit ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al R.P.D, Co
reene în U.R.S.S.

'• WASHINGTON Agențiile de presă oc
cidentale anunță că la 25 iulie președin
tele S.U.A., Eisenhower, a primit la Casa 
Albă pe liderii Congresului pentru a le 
face o dare de seamă asupra rezultatelor 
conferinței de la Geneva.
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Delegația guvernamentală sovietică 
a părăsit Geneva

La ședința de închidere a Conferinței de la Geneva
Declarația lui D. Eisenhower

GENEVA 24 (Agerpres). — TASS trans
mite : în dimineața zilei de 24 iulie, con
ducătorul delegației guvernamentale a
U. R.S.S. la conferința șefilor guvernelor 
celor patru puteri, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulga
nin și membrii delegației guvernamental 
sovietice: N. S- Hrușciov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
V. M. Molotov, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și mi
nistru al Afacerilor Externe al U.R-S.S., 
mareșalul Uniunii Sovietice G. K. Jukov, 
ministru al Apărării al U.R.S.S. și A. A. 
Gromîko, prim locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., au părăsit 
Geneva.

Pe aeroportul Cointrin, delegația gu
vernamentală sovietică a fost condusă de

A. Dominico, șeful secției protocolului 
din departamentul politic al Elveției, F. 
Perrear, șeful guvernului cantonului Ge
neva, L. Billi, primarul orașului Geneva 
și de alte personalități oficiale.

Delegația guvernamentală sovietică a 
fost condusă de asemenea de I. A. Malik, 
S. A. Vinogradov, G- N. Zarubin și V. S. 
Semionov, consilieri ai delegației U.R.S.S.; 
L. F. Ilicev, S. K. Țarapkin și A. A. Sol- 
datov, experți ai delegației; P- I. Erșov, 
trimisul U.R.S.S. în Elveția, V. I. Erofeev, 
secretarul general al delegației guverna
mentale sovietice, P. N. Kumîkin, condu
cătorul delegației sovietice la sesiunea 
Consiliului Economic și Social al O.N.U., 
care se desfășoară în prezent la> Geneva, 
M- G. Gribanov, secretar general adjunct 
al secretariatului unit al conferinței șefi

Declarația conducătorului delegației sovietice, N. A. Bulganin 
înaintea plecării de la Geneva

Domnule președinte, domnilor.
Părăsind Geneva, delegația sovietică 

exprimă guvernului elvețian și autorită
ților Genevei mulțumirile sale fierbinți 
pentru atenția ș; grija acordată delegației 
sovietice în timpul șederii ei aici, despre 
care vom păstra cele mai calde amintiri.

Delegația sovietică își exprimă de ase
menea recunoștința și trimite un salut 
cordial și cele mai bune urări populației 
orașului Geneva care ne-a făcut o primire 
at’t de cordială-

în cursui ultimelor zile, asupra Genevei 
a fost atintită atenția popoarelor lumii 
întregi. Conferința de la Geneva va exer
cita fără îndoială o influență pozitivă asu
pra situației internaționale.

La conferință ne-am străduit în mod 
sincer să găsim căile spre crearea acelei 
încrederi între state fără de care oamenii 
nu pot fi liniștiți pentru viitorul lor.

Nu se putea aștepta ca ia conferința de 
la Geneva să fi fost reglemehtate dintr- 
odată toate problemele care cer să fie re
zolvate. Urmează să se facă încă multe

Sosirea
BERLIN 25 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La invitația guvernului Republicii De

mocrate Germane, la 24 i'ulie a sosit la 
Berlin, venind de ]a Geneva delegația gu
vernamentală sovietică alcătuită din 
TT. A. Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și N. S. Hrușciov, 
membru a; Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Pe aeroportul Schonefeld delegația gu
vernamentală sovietică a fost întîmp’nată 
do Q. Grotewohl, primul ministru al Re
publicii Democrate Germane, L. Bolz, 
locțiitor al primului ministru și ministru 
a] afacerilor externe al R D. Germane,

Drași tovarăși și prieteni !
Guvernul și populația Republicii De

mocrate Germane salută cu bucurie cor
dială și satisfacție delegația guvernamen
tală a U.R.S.S. Sîntem bucuroși că ea a 
acceptat propunerea noastră ca, după 
încheierea conferinței de la Geneva, să 
petreacă cîteva zile în Republica Demo
crată Germană (aplauze) :

Salutăm pe tovarășul N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., pe tovarășul N S. Hrușciov, 
membru al Prezidiului Sovietului Suprem 
a' U R.S.S.. și pe colaboratorii lor (aplauze 
furtunoase).

Popoarele lumii întregi, inclusiv poporul 
german, și-au îndreptat săptămîna tre-

Tovarășe prim ministru !
Tovarăși !
Ne exprimăm sincera bucurie în legă

tură cu sosirea noastră în Republica De
mocrată Germană și mulțumim pentru sa
luturile și sentimentele prietenești care 
au fost exprimate aici la adresa noastră. 
(Aplauze furtunoase).

Am sosit la voi venind de la Geneva, 
unde s-a încheiat de curînd conferința șe
filor guvernelor celor patru puteri, Uni
unii Sovietice, Statelor Unite ale Americii, 
Marii Britanii și Franței. Conferința de 
la Geneva va avea, fără îndoială, o in
fluență favorabilă asupra situației inter
naționale. La conferință a avut loc un 
schimb de păreri într-o serie de probleme 
internaționale importante — securitatea 
europeană, problema germană, dezarma
rea. stabilirea de contacte între Răsărit 
și Apus. (Aplauze).

Hotărîrile adoptate de conferință, pre
cum și declarațiile de închidere, făcute de 
șefii guvernelor, au fost date publicității. 
D!n aceste documente reies rezultatele po
zitive ale lucrărilor conferinței.

în problema germană conferința a ho- 
tărîf de comun acord că reglementarea 
problemei germane și reun.ificarea Ger
maniei pe calea alegerilor libere trebuie 
înfăptuite în conformitate cu interesele 
naționale ale poporului german și cu in
teresele securității europene.

Nu putem totuși să trecem cu vederea 
faptul că la conferință au ieșit la iveală 
două atitudini diferite față de rezolvarea 
problemei germane-

Delegațiile celor trei puteri occidentale 
au insistat ca, potrivit acordurilor de la

Vizita delegației guvernamentale sovietice la Berlin
BERLIN 25 (Agerpres)- — TASS trans

mite : La 24 iulie, delegația guvernamen
tală sovietică din care fac parte N. A. 
Bulganin. președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și N S. Hrușciov, mem
bru în Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S-, a vizitat tabăra de pionieri ..Re
publica Pionierilor'1 E. Thalmann“ din 
Berlin.

+
Delegația guvernamentală sovietică a 

depus o coroană la monumentul ridicat în 
Treptow-Park în memoria ostașilor so-

Tratative la nivelul
PEKIN 25 (Aperpres). — CHINA NOUĂ 

transmite: In urma contactului stabilit în
tre R. P- Chineză și S.U.A. prin interme-

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 26 iulie 1955 

în această direcție, însă trebuie spus că 
ceea ce s-a făcut deja la Geneva deschide 
o nouă pagină în relațiile dintre cela 
patru puteri și nu numai dintre ele

Toate acestea trebuie să contribuie la 
micșorarea încordării în relațiile dintre 
state, la întărirea păcii între popoare și la 
înlăturarea primejdiei unui nou război.

în ce-1 privește, guvernul sovietic va 
depune toate eforturile pentru a îndeplini 
hotărîrile de la Geneva, pentru a con
tinua opera începută la Geneva.

★
înainte de a părăsi Geneva, conducăto

rul delegației guvernamentale sovietice,
N. A. Bulganin, a adresat președintelui 
Confederației Elvețiene, M. Petitip'erre. și 
primarului orașului Geneva, L- Billi, 
următoarele scrisori :

Președintelui Confederației Elvețiene, 
domnul Petitpierre.

Părăsind frontierele Elveției, vă rog, 
domnule președinte, să primiți din partea 
delegației guvernamentale sovietice care

delegației sovietice
H. Loch și P. Scholz, locțiitori ai primu
lui ministru, precum și de m’n’ștri, de 
F. Ebert, primarul marelui Berlin. H. 
Mattern, K. Schirdewan și F. Elsner, 
membri ai1 Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., secretari ai’ C.C. al P.S.U.G., 
conducători ai partidelor democrate și or
ganizațiilor de masă, reprezentanți ai 
vieții publice.

Delegația guvernamentală sovietică a 
fost întîmpinată de asemenea de G. M. 
Pușkin, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al U.R.S.S. în R.D. Germană, 
de mareșalul Uniunii Sovietice A. A. 
Greciko, comandantul grupului de trupe 
sovietice din German’a, de funcționari 

Declarația lui Otto Grotewohl
cută, cu atenția încordată, privirile spre 
Geneva. Datorită propunerilor construc
tive ale U.R.S.S. in problemele asigurării 
securității pentru toate popoarele, dezar
mării și interzicerii armei atom:ce și re
zolvării problerrfei germane, tratativele de 
la Geneva au dus la slăbirea generală a 
încordării internaționale.

S-a văzut că politica consecventă de pace 
a U.R.S.S. și a întregului lagăr al păc’i 
și năzuin+a lor spre înțelegere reciprocă 
au exercitat o influentă hotărâtoare asu
pra evenimentelor internaționale. Tratati
vele duse la Geneva cu pr’vire la înce
tarea războiului rece au arătat că popoa
rele lumii întregi resp’ng politica de forță 
si se pronunță pentru înțelegere interna
țională și coexistență pașnică. Germania

Declarația lui N. A. Bulganin
Paris, Germania occidentală remilitari- 
zată, iar apoi și Germania unificată, să 
facă parte din N.A.T.O. și din uniunea 
militară u Europei occidentale, adică din 
grupările militare ale statelor occidentale 
Guvernul sovietic, după cum se Știe, a de
clarat în repetate rîndurj că includerea 
Germaniei occidentale în N.A.T.O. și în 
uniunea militară a Europei occidentale, 
adoptarea de către Germania occidentală 
a prevederilor acordurilor de la Paris, 
exclude posibilitatea unificării Germaniei 
pe baze pașnice și democrate. De aceea 
delegația sovietică, călăuzindu-se după 
interesele consolidării păcii în Europa, a 
apărat la Geneva o altă cale a unificării 
Germaniei.

Am pornit de ia faptul că la început 
Republica Democrată Germană și Repu
blica Federală Germană, iar apoi Germa
nia unificată să facă parte din sistemul 
general european de securitate colectivă, 
să fie participante ale tratatului de secu
ritate europeană, tratat care trebuie să 
asigure pacea și nu reînvierea militaris
mului cu toate dezastrele războiului și cu 
zilele negre -pentru oameni. (Aplauze fur
tunoase). Această cale ține seama de fap
tul că poporul german, ca și celelalte po
poare ale Europei, este interesat în crea
rea Germaniei democrate pașnice care, 
împreună cu celelalte state europene, ar 
colabora în direcția consolidării păcii și 
securității în Europa și ar lupta împreună 
cu celelalte țări iubitoare de pace împo
triva războiului. (Aplauze).

Delegat,ia sovietică a avut de ase
menea în vedere și faptul că pro- 
11erna germană nu poate fi rezol
vată fără să se țină seama de 
situația reală creată în Germania.

vietici căzuți în luptele pentru eliberarea 
Berlinului. Panglica de pe coroană poartă 
inscripția : ..Ostașilor armatei sovietice 
căzuți în luptele pentru eliberarea ome
nirii de sub fascism, din partea delegației 
guvernamentale sovietice la conferința do 
la Geneva“.

Delegația guvernamentală sovietică a 
depus de asemenea o coroană la mormîn- 
tul din cimitirul Friederichsfelde din 
Berlin al unor eminenți luptători ai miș
cării muncitorești germane.

★
La 24 iulie, Otto Grotewohl, primul mi-

ambasadorilor între R. P.
diuț Regatului Unit, s-a căzut de acord ca 
tratativele, ținute anul trecut între repre
zentanții consular; ai celor două părți la 
Geneva să fie continuate la nivelul amba
sadorilor. Aceste tratative sînt menite să 
contribuie la reglementarea problemei re
patrierii persoanelor civile cate doresc să 

lor guvernelor celor patru puteri, co
laboratori ai delegației guvernamentale 
sovietice, precum ș; de membrii misiunii 
U.R.S.S. în Elveția.

La plecarea delegației guvernamentale 
sovietice, pe aeroport se aflau reprezen
tanții diplomatici ai mai multor țări, acre
ditați la Geneva, L. Joxe, ambasadorul 
Franței în U.R.S.S., precum și reprezen
tanți ai presei elvețiene și străine-

Aeroportul era pavoazat cu drapelele 
de stat ale U.R.S.S. și Elveției. A fost ali
niată o gardă de onoare șl au fost execu. 
tate imnurile de stat ale Uniuni; Sovietice 
și Elveției.

Conducătorul delegației guvernamentale 
a U.R.S.S., N. A- Bulganin, a făcut pe 
aeroport o declarație în fața microfonului.

a participat la conferința de la Geneva a 
șefilor guvernejor celor patru puteri, șl 
din partea mea personal, recunoștința 
adîncă pentru ospitalitatea acordată nouă 
de către pașnicul popor al Elveției și de 
Consiliul Federal.

Vă rog, domnule președinte, să transmi
teți poporului elvețian cele mai bune urări 
de bine și prosperitate din partea mea

24 iulie 1955
N. BULGANIN

★
Primarului orașului Geneva, domnul 

Billi.
Părăsind Geneva, acest minunat oraș, 

doresc ca în numele delegației guverna
mentale a Uniunii Sovietice la conferința 
șefilor guvernelor celor patru puteri Si în 
nume’e meu personal să vă mulțumesc în 
mod cordial dvs. și autorităților orașului 
pentru ospitalitatea cS ni s-a acordat, pre
cum șj să transmit cele mai bune urări 
ale noastre locuitorilor orașului Geneva.

24 iulie 1955
N. BULGANIN

la Berlin
superiori ai ambasadei sovietice, repre
zentanți ai comandamentului trupelor so
vietice din Germania, membri ai corpului 
diplomatic.

Delegația a fost. întîmpinată de aseme
nea de reprezentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderi, ai instituțiilor și școli
lor din Berlin.

Pe aeronort, pavoazat cu drapelele de 
: tat aîe U.R.S.S. și R.D. Germane, a fost 
aliniată o gardă de onoare a poliției popu
lare și au fost intonate imnurile de stat 
ale Un’unii Sovietice și Republicii Demo
crate Germane.

La întîmpinare, primul ministru al 
id.D Germane, O. Grotewohl a făcut o 
declarație : 

și poporul german nutresc noj speranțe 
în ce privește restabilirea pașn;că si de
mocrată a unității patriei sale. Dacă cele 
patru puteri au reușit să obțină la Ge
neva micșorarea încordării, acest lucru 
trebuie să-1 obțină și germanii d'n cele 
două părți ale Germaniei și să ajungă la 
un acord în problema germană. Aceasta 
este pentru noi. germanii, concluzia im
portantă din lucrările conferinței de la 
Geneva.

Exprimăm delegației guvernamentale a 
U.R S.S. recunoștința noastră pentru 
munca ei activă în interesele asigurării 
răcii si secur'tătii popoarelor și vă salu
tăm cordial pe dvs. dragj tovarăși, în Re- 
publ’cn Democrată Germană, (aplauze fur. 
tunovse).

în cei 10 ani, care au trecut de la ter
minarea celui de al doilea război mon
dial. pe teritoriul German!e; s-au format 
două state suverane — Republica Demo
crată Germană și Republica Federală 
Germană. Fiecare dintre ele are orîndui- 
rea sa economică și socială deosebită. 
Drepturile suverane ale fiecăreia dintre 
ele au fost recunoscute de celelalte state

Aceasta înseamnă că la rezolvarea pro
blemei unificării Germaniei nu se poate 
să nu se țină seama atît de părerea Re
publicii Democrate Germane cit și a Re
publicii Federale Germane Cu alte cu
vinte. această problemă nu poate fi re
zolvată fără participarea germanilor înșiși 
(Aplauze furtunoase, prelungite).

Aceasta înseamnă de asemenea că acel 
ce năzuiește Intr-adevăr spre unificarea 
Germaniei, nu poate să nu dorească o 
apropiere între cele două părți ale Ger
maniei. atît în domeniul activității comune 
în vederea asigurării securității în Eu
ropa, cît și chestiunile inter-germane.

Aceasta este singura cale posibilă care 
duce spre unificarea Germaniei, spre sa
tisfacerea aspirațiilor naționale legitime 
ale poporului german. (Aplauze furtu
noase).

Este neîndoielnic faptul că guvernul 
sovietic va apăra și de acum înainte in 
mod ferm această linie în examinarea 
problemei germane. (Aplauze).

Ingăduiți-mi să transmit oamenilor 
muncii din Republica Democrată Ger
mană și întregului popor german salutul 
cordial și cele mai bune urări ale guver
nului Uniunii Sovietice. (Aplauze furtu
noase, prelungite).

nistru al Republici; Democrate Germane, 
a primit delegația guvernamentală sovie
tică alcătuită din N. A. Bulganin, pre 
ședințele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S 
și N. S Hrușciov, membru în prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S., sosită la in
vitația guvernului R. D. Germane

★
în seara zilei de 24 jUlie, primul ministru 

al Republicii Democrate Germane, Otto 
Grotewohl, a oferit o recepție în cinstea 
delegației guvernamentale sovietice, so
sită in R. D. Germană-

Chineză și S. U. A.
se întoarcă în țările respective și să în
lesnească continuarea discuțiilor și regle
mentarea altor probleme practice existen
te în prezent între cele două părți. Prima 
întîlnlre a reprezentanților celor două 
părți cu rang de ambasadori >va avea loc 

1 la Geneva ța 1 august.

Domnule președinte ! Domnilor 1
Salut și sprijin călduros spiritul de prie

tenie și bune intenții care a caracterizat 
declarațiile celor doi vorbitori precedenți. 
Sper însă că tăcerea mea în ceea ce pri
vește unele declarații făcute direct de vor
bitorul precedent nu va fi Interpretată 
nicidecum ca o acceptare tacită din par
tea mea- Nu este deloc așa.

Am crezut însă că în ultimele clipe ale 
conferinței nu este necesar să anunț aces
tei conferințe și întregii lumi poziția Sta
telor Unite în problemele importante pe 
care le-am discutat. Sper și cred că ea este 
și așa limpede. Iată de ce mi se pare că nu 
este cazul să o mai repet în amănunte. 
Mai bine mă voi limita să spun unele lu
cruri despre activitatea desfășurată în ul
tima săptămînă și să exprim unele spe
ranțe de viitor.

Aceasta a fost o întîlnire istorică. în 
cursul acestei săptămîn; am desfășurat o 
activitate bună. Dar numai istoria va con
stata adevărata însemnătate și adevărata 
valoare a întîlnirii noastre ; pentru sta
bilirea succesului acestei conferințe vor 
avea o însemnătate hotărîtoare viitoarele 
acțiuni ale guvernelor noastre.

Domnule președinte 1

Am încheiat acum conferința șefilor gu
vernelor, atît de mult discutată și cu atîta 
insistentă cerută in specia1 de sir Winston 
Churchill cu mai bine de doi ani în urmă. 
Această conferință și-a propus o sarcină 
limitată, pe car« a îndeplinit-o cu priso
sință.

în urmă cu zece ani s-a terminat răz
boiul din Europa. Acum am început în- 
sfîrșit activitatea pe care am fi putut 
spera să o începem în 1945. Problemele 
asupra cărora am căzut acum de acord 
permit să ne ocupăm îndeaproape de du
bla problemă a unității Germaniei șl

Conferința noastră ia sfîrșit. Dar acea- 
sta nu înseamnă că noi- trebuie să ne des
părțim Vreau să spun că dacă noi, cel 
patru nu vom mai fi prezenți din punct 
de vedere fizic în aceeași sală, din punct 
de vedere moral trebuie să rămlnem uniți 
prin aceeași voință.

Permiteți-mi să exprim părerea că în 
afară de acordurile realizate între noi în 
unele probleme, în unele documente și în 
une’e directive, însuși faptul întîlnirii 
noastre, spiritul care a domnit în timpul

Șefii guvernelor S, U. A., Angliei și Franței s-au
GENEVA 25 (Agerpres,. — TASS trans

mite : La 24 iulie, primul ministru al An
gliei, Anthony. Eden, a plecat cu avionul 
de ia Geneva , spre Londra. La aerodrom 
el a făcut o scurtă declarație în caro s-a 
referit la rezultatele lucrărilor conferin
ței de la Geneva. Printre sitele Eden a 
declarat reprezentanților presei ; ..Consi
der că rezultatele pe care le-am obținut 
aci sînt bune"

LONDRA 25 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția Reuter, la 24 iulie a scsit 
la Londra, reîntorcîndu-se de la Geneva, 
A. Eden, primul ministru al Angliei.

Bazele unei noi etape in relațiile
DECLARAȚIA LUI 

DAG HAMMARSKJOELD
STOCKHOLM 25 (Agerpres). — TASS 

transmite: După cum relatează presa, la 
23 iul'e a sosit în Suedia venind de la 
Geneva, pentru a-și petrece concediul, se
cretarul general al O.N.U., Dag Ham- 
marskjoeld. La sosirea la Malmoe, răs
punzând la întrebările puse de corespon
denți, Hammarskjoeld e subliniat că con
ferința de la Geneva s-a desfășurat „în
tr-o atmosferă foarte prielnică'1. După pă
rerea sa, acest lucru „este deja un fapt 
excepțional de important".

ATMOSFERA
RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE 

S-A ÎMBUNĂTĂȚIT
NEW YORK 25 (Agerpres). — TASS 

transmite : Presa americană comentează 
pe larg rezultatele Sbnferinței de la Ge
neva e șefilor guvernelor celor patru pu
teri. Concluzia generală a tuturor știrilor 
și comentariile consacrate încheieri; con
ferinței de la Geneva este faptul că șefii 
guvernelor celor patru puteri au ajuns la 
o înțelegere ,,de a căuta noi căi de ter
minare a războiului rece care durează de 
zece ani1'.

Corespondentul din Geneva al ziarului 
„New York Herald Tribune", Kerr, scrie: 
„Conferința celor patru mari S-a ter
minat în condițiile compromisului reali
zat 5* a speranțelor de viitor1'. Declarînd 
că deși la conferință nu a fost rezolvată 
definitiv nici una din problemele impor
tante, corespondentul arată însă că șefii 
guvernelor au ajuns „la un acord asupra 
modului în care vor aborda aceste pro
bleme".

Observatorul ziarului „New York Ti- 
mes". Schwartz, scrie: „Acum, după ter
minarea conferinței, ceva a devenit lim
pede: este faptul că atmosfera relațiilor 
internaționale s-a îmbunătățit. A început 
perioada armistițiului, în cursul căreia 
diplomații vor putea discuta mai lesne 
și cu mai putină încordare problemele de
cît se obișnuia pînă în prezent".

O DECLARAȚIE A LUI EDEN
LONDRA 25 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Reuter, la înapoierea sa 
de la conferința de la Geneva, primul mi
nistru Eden, a declarat la 24 iulie urmă
toarele ziariștilor pe aeroportul din Lon
dra : „Sînt mai încrezător în privința si
tuației internaționale decît atunci cînd 
am plecat la Geneva. Acolo au existat 
numeroase probleme și greutăți, dar, cel 
puțin pășim pe calea justă, fapt de care 
nu puteam fi siguri acum cîtva timp'1.

Eden a arătat în continuare că după 
părerea lui conducătorii celor patru țări 
au procedat înțelept, neîncercînd să intre 
în prea multe amănunte la conferința lor 
de șase zile.

Eden a declarat că la Geneva ei au în
cercat să atingă trei obiective : în primul 
rînd, „să cadă de acord asupra naturii 
problemelor pe care le avem de rezolvat“, 
în al doilea rînd ,,să stabilească orienta
rea11, în al treilea rînd, „să încerce în dis-

Am discutat în mod sincer o serie de 
probleme foarte grele șl complicate care 
privesc popoarele noastre și de fapt po
poarele întregii lumi.

Nu ne-am întrunit aci pentru a lua ho- 
tărîri definitive. Am vrut să clarificăm 
dacă nu putem găsi împreună o cale care 
să ducă la hotărirl și să sporească pers
pectivele păcii generale.

în această ultimă oră a întîlnirii noastre 
consider că perspectivele unei păci dura
bile, ale echității, prosperității, și une; li
bertăți mai mari, au crescut. Primejdia 
unei tragedii uriașe — războiul modem — 
s-a micșorat.

Activitatea miniștrilor noștri de Afaceri 
Externe, cere se vor strădui să traducă 
în viață directivele noastre, va avea o în
semnătate mare, poate chiar una mal 
mare decît ceea ce am făcut no; aici- Lor 
le revine sarcina ca, oglindind politica 
fundamentală a guvernelor lor, să ajungă 
la o înțelegere cu privire la mersul acțiu
nilor pe care aci am putut să le discu
tăm doar în linii generale. Știu că cu 
toții le dorim succes.

Cred că vom sprijini cu toții aranjamen

Declarația lui A. Eden
securității Europei. Nimeni nu se așteaptă 
că va fi ușor să se reglementeze fiecare 
amănunt al acestor probleme complicate. 
Astăzi însă există mai multe șanse ca 
oricînd, după terminarea războiului, să se 
înceapă o activitate legată de propuneri 
practice spre a pune capăt divergențelor 
care au dezbinat Europa în toți acești ani.

La conferința noastră, în aceste cîteva 
zile, nu am intenționat să elaborăm un 
plan amănunțit. Totuși. în directivele 
noastre către miniștrii Afacerilor Externe 
am inclus elementele esențiale ale unui 
acord cuprinzător. Lumea va fi remarcat 
tonul și atmosfera în care am lucrat. Acei 
dintre noi care au fost angajați în mod 

Declarația lui E. Faure
discuțiilor noastre, și înțelegerea reci
procă care este rezultatul acestui spirit, 
vor lăsa urme adînci în relațiile Interna
ționale și vor avea o influență binefăcă
toare asupra dezvoltării lor.

Am dovedit aici hotărîrea noastră co
mună. Acum trebuie să găsim mijloacele 
pentru a o pune în aplicare. Primul pas 
pe această cale a fost făcut, dar mal 
există piedici. Nu am încercat să le as
cundem, întrucât orice progres poate fi 
realizat numai cu ajutorul adevărului.

GENEVA 25 (Agerpres). — La 24 iulie, 
Edgar Faure, președintele Consiliului de 
Miniștri al Franței, a plecat cu avionul 
din Geneva spre Paris.

PARIS 25 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția France Presse. la 24 Iulie, 
Edgar Faure, președintele Consiliului de 
Miniștri a; Franței, a sosit la Paris, reîn- 
torcîndu-se de la Geneva.

,,în ansamblu, săptămâna petrecută la 
Geneva și conferința mi-au lăsat o impre
sie favorabilă1', a declarat Edgar Faure Pe 
aerodrom. „Firește a spus el, nu toate 
problemele au fost reglementate, dar este 

cuți particulare să reducă sentimentul de 
neîncredere11. „Cred — a adăugat el — că 
se poate spune că în toate cele trei pro
bleme am reușit mai mult decît mă aș
teptam. Ne-am putut înțelege reciproc 
punctele de vedere. Aspectul cel mai va
loros al acestei conferințe este că acum 
țările au posibilitatea să înainteze pe o 
cale care a fost stabilită ca drumul drept 
spre pace". După cum a arătat Eden, cel 
patru conducători și ceilalți partlcipanțt 
la conferință au părăsit Geneva cu senti
mentul că țările nu vor proiecta un 
război.

E. FAURE REAFIRMĂ 
CARACTERUL POZITIV 

AL REZULTATELOR
PARIS 24 (Agerpres). — Agenția France 

Presse relatează de la Geneva că președin
tele Consiliului de Miniștri al Franței, Ed
gar Faure, a acordat un interviu unui re
prezentant al posturilor de radio franceze. 
In declarația sa el a subliniat „impor
tanța și caracterul pozitiv" ale rezultate
lor obținute la conferința de la Geneva. 
„Această conferință, a spus Faure, a fost 
numai un prim pas. Firește că noi nu am 
putut, și de altfel nimeni nici nu se gîn- 
dea la aceasta, să rezolvăm toate proble
mele'1. „Am clarificat într-o măsură oare
care problema germană, a continuat el, 
problema securității europene pe care am 
decis să le contopim, adoptînd de aseme
nea o hotărîre de principiu în problema 
contactelor dintre Est și Vest în ale căror 
relații trebuie lichidate barierele artifi
ciale".

ÎN SPIRITUL COLABORĂRII 
ȘI ÎNȚELEGERII RECIPROCE

VIENA 25(Agerpres). — TASS trans
mite : Ziarele vieneze din 24 iulie și-au 
concentrat atenția asupra rezultatelor 
conferinței de la Geneva a șefilor guver
nelor celor patru puteri. Ziarele consacră 
primele pagini materialelor conferinței.

Știrile și comentariile sânt publicate sub 
titlurile : „Unitate la Geneva în spiritul 
colaborării și înțelegerii reciproce” („Oes- 
terreichische Volksstimme“), „Rezultatul 
de la Geneva : terminarea „războiului 
rece" („Das Kleine Volksblatt1'), „Confe
rința de ]a Geneva s-a încheiat sub sem- 
nuj unității” („Arbeiter Zeitung”), „Con
ferința celor patru mari s-a încheiat cu 
succes. încetarea „războiului" rece” („Neues 
Oesterreich“), „Calea spre reglementarea 
generală este deschisă" („Wiener Zei
tung”) etc.

Ziarul „Oesterreichische Volksstimme” 
subliniază într-un articol de fond că con
ferința de la Geneva „a îndreptățit spe
ranțele omenirii care tinde spre înțelegere 
reciprocă și pace”. Importanța conferinței 
remarcă ziarul, nu constă numai în hotă
rîrile o'i. La conferință a domnit o atmos
feră de înțelegere reciprocă, năzuința de 
a obține unitateg, atmosfera de prietenie.

„Austria, se spune în încheiere în arti
col, nu poate decît să se bucure de pe 
urma rezultatelor conferinței de la Ge
neva”. 

tele pe care ei le-ar putea socoti necesara 
pentru guvernele noastre spre a înlătura 
divergențele noastre în aceste probleme.

Dacă în următoarele luni Și în urmă
torii ani popoarele noastre se vor cunoaște 
mai bine și se vor înțelege mai bine unele 
pe altele, așa cum în această săptămînă 
ne-am cunoscut mai bine unii pe alții, 
aceasta poate înlesni o înțelegere între 
guvernele noastre. Fie ca aceasta să se 
facă în spiritul echității. Fie ca aceasta 
să ducă la ameliorarea bunăstării, la o 
mai mare libertate și la micșorarea teme
rilor, suferințelor și nenorocirilor omeni
rii. Fie ca aceasta să fie însoțită de o 
mai mare bunăvoință între oameni. Atunci 
aceste zile vor rămîne într-adevăr în 
amintire.

Am venit la Geneva deoarece consider 
că omenirea este dornică să fie izbăvită 
de războaie și de zvonurile de război. Am 
venit aici pentru că am crezut întotdeau
na în aspirațiile cinstite și în judecata 
sănătoasă a oamenilor care populează lu
mea noastră. în noaptea aceasta mă voi 
reîntoarce acasă ferm convins de acest lu
cru, rugîndu-mă ca într-o bună zi speran
țele omenirii să-și găsească realizarea.

direct în actualele tratative și-au dat sea
ma că înt-îlnirea noastră s-a desfășurat 
într-o atmosferă nouă, de conciliere. Dar 
în afară de această activitate oficială am 
avut multe ocazii de contact personal, pe 
care, după cum știu, l-am considerat cu 
toți; de neprețuit- Sînt ferm convins că 
contactele care au avut loc în afara sălii 
confer'nței ne-au permis nouă tuturor 
să înțelegem mult mai bine punctele do 
vedere ale celorlalți și problemele de care 
se izbește fiecare dintre noi. Dacă ne vom 
putea continua activitatea împreună în 
spiritul acestei întîlniri, ceea ce astăzi 
este o speranță trebuie să devină o rea
lizare trainică pe măsură ce evenimentele 
vor evolua.

Dacă este adevărat că vjața se înteme
iază pe încordare, că ea este împinsă îna
inte întotdeauna de forță, fie ca de acum 
înainte această încordare și această forță 
să fie înțelegerea reciprocă și prietenia, 
și nu ostilitatea și neîncrederea. Trebuie 
să avem posibilitatea să propunem po
poarelor care ne privesc și nu numai 
popoarelor pe care le reprezentăm, ne lân
gă măsurile de securitate care sînt încă 
necesare, acțiuni constructive și binefă
cătoare în scopul păcii.

reîntors de la Geneva
vorba despre atmosferă, despre împreju
rările care s-au creat : am reușit să 
elaborăm în comun hotăriri, directive r|"e 
au scopu] de ă. stabili activitatea miniș.ri- 
lcr Afacerilor Externe“. '

WASHINGTON 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 24 iulie, s-a reîntors la 
Washington venind din Geneva, președin- 
te’e S.U.A., Eisenhower.

Pe aeroport, președintele a fost tntîm- 
pinat de vicepreședintele Ș.U.A., Nixon, 
de membrii guvernului și de membrii 
corpului diplomatic. Printre cei prezent! 
a fost și S. R. Striganov. însărcinatul de 
afaceri ad-lnterim al U.R.S.S. în S.U.A,

internaționale
„CALEA SPRE REZOLVAREA 

PROBLEMELOR 
INTERNAȚIONALE"

SOFIA 24 (Agerpres). — Agenția Tele
grafică Bulgară transmite : în comenta
riile lor, ziarele bulgare dau o înaltă pre
țuire importanței pe care conferința ds la 
Geneva o are pentru slăbirea încordării 
internaționale: „Conferința de la Geneva 
a indicat calea spre rezolvarea proble
melor internaționale" — acesta „ste t'tlijl 
unui articol al ziarului , Otecestven 
Front". în articol se spune printre altele: 
Conferința de la Geneva nu a înșelat spe
ranțele popoarelor. Hotărîrile conferinței 
vor contribui fără îndoială la întărirea 
păci; internaționale și slăbirea încordării. 
Porțile păcii sînt mal deschis^ acum de
cît oricînd în trecut. Hotărîrile adoptate 
la Geneva vor arăta milioanelor de oa
meni că războiul nu este inevitabil, cu 
toate că .pentru crearea unei păc; trainice 
este nevoie de timp și eforturi.
„UN PAS HOTARITOR PE CALEA 

SPRE PACE"
BUDAPESTA 24 (Agerpres) — M. T. I. 

transmite :
în centrul atenție; opiniei publice din 

Ungaria se află conferința de la Geneva 
a șefilor guvernelor celor patru pute1-;. 
Ziarele din 24 iulie au publicat la loc de 
frunte materialele și documentele amă
nunțite adoptate în ședința de închidere. 
Ziarele subliniază succesul conferințe; da 
la Geneva. Ziarul „Szabad Nap" subli
niază în titlu t „Conferința de la Geneva 
s-a încheiat cu succes. Șefii guvernelor 
au ajuns la hotărîri asupra tuturor pro
blemelor care au figurat Pe ordinea de zi.

„GENEVA A MICȘORAT 
PRIMEJDIA UNUI RĂZBOI"

BELGRAD 24 (Agerpres). — TASS 
transmite : Comentind conferința de la 
Geneva a șefilor guvernelor celor patru 
puteri, ziarul „Borba“ scrie: „Primul 
simptom favorabil este atmosfera’în care 
s-au desfășura; tratativele de la Geneva. 
Această conferință a abundat în propu
neri foarte concrete care, după cum era 
și de așteptat, au reflectat diferitele pă
reri ale autorilor lor și au ilustrat diver
gențele care despart lumea. Totuși, aceste 
propuneri au fost întîmp.’nate cu atenția 
cuvenită și cele două părți au încercat să 
găsească în aceste propuneri ceea ce ooat.e 
duce la o apropiere și nu la o îndepăr
tare a diferitelor puncte de vedere.
COMENTARIILE PRESEI INDIENE

DELHI 25 (Agerpres) — TASS trans
mite : Toate ziarele anunță cu satisfac
ție încheierea cu succes a conferinței de 
la Geneva a șefilor guvernelor celor pa
tru puteri.

„Acord deplin în cadru; tratativelor la 
nivelul cal mai înalt. Miniștrii afacerilor 
externe vor discuta amănuntele” — aces
tea sînt titlurile cu care ziarul „Sunday 
Standard” a publicat în prima pagină ști
rile de ia Geneva.
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