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UN SENTIMENT ÎNĂLȚĂTOR

PRIETENIA ESTE unul din lu
crurile cele ma.j prețioase din 
viața noastră. Un om adevărat, 

tin om bun ține mereu sus, pirin toate 
încercările și furtunile vieții, steagul 
prieteniei puternice, sincere.

Noi trăim într-o țară în care floa
rea prieteniei crește minunată, în care 
prietenia este o lege a vieții. Unei ase
menea flori nu-i priește climatul care 
există acolo unde domnește morala 
burgheză, unde domnesc legile jun
glei, unde domnește principiul „omul 
e un lup pentru om“. Individualismul 
acerb și egoismul, generate de „libera 
concurență“ burgheză nu se pot de
loc împăca cu o adevărată prietenie.

Nu sînt prea îndepărtate timpurile 
cînd în tara noastră floarea prieteniei 
adevărate se ofilea, cînd domneau și 
la noi legile junglei capitaliste, cînd 
clasele exploatatoare încercau să se; 
mene discordia între oamenii muncii 
de diferite naționalități.

Prietenia adevărată, sinceră, a de
venit posibilă numai în condițiile în 
care în patria noastră a început să se 
dezvolte o morală nouă, morala comu
nistă, în condițiile cînd au apărut noi 
relații între oameni, subordonate țelu
lui construirii socialismului și bazate 
pe ajutorul și stima reciprocă. Ca și 
întreaga morală nouă, prietenia sin
ceră, adevărată — trăsătură a mora
lei comuniste — servește cauzei so
cialismului, îi ajută pe oameni să să- 
vîrșească fapte mari, să învingă greu
tăți, să meargă mereu înainte.

La uzinele „Iosif Rangheț“ din Arad 
lucrează tinerii strungari utemisti 
Vasile Pantea și Nicolae Cilan. Ei 
sînt buni prieteni. Ii vezi împreună 
1a teatru, la cinematograf, la reuniuni. 
S-au împrietenit la fabrică în timpul 
muncii și s-au dovedit prieteni adevă- 
rați în toiul luptei pentru înfrîngerea 
greutăților, ajutîndu-se, sfătuindu-se, 
criticîndu-se. Intr-un timp Cilan era 
mai-mai să facă o mare greșeală. El 
a vrut să lase strungăria și să se facă 
magaziner, fiindcă munca asta i se 
părea mai ușoară. Pantea a discu
tat cu dînsul, i-a arătat că-i o prostie 
și un lucru nejust să părăsească mun
ca minunată de strungar pentru care 
s-a calificat, că n-are rost să nu folo
sească calificarea lui cu care poate 
aduce mai mult folos patriei și care-i 
poate asigura lui însuși un cîstig 
mai bun și perspective largi. Cilan 
o ținea însă morțiș pe-a lui. Pe Pantea 
îl durea mult atitudinea prietenului 
său. I-a spus-o:

— Dacă pleci, Nicule, să nu mai 
spui nimănui c-ai fost prieten cu 
mine!

Nicu n-a vrut să renunțe la planul 
lui. Dar Pantea nu și-a părăsit prie
tenul, nu l-a lăsat să facă pasul gre
șit. A mers și a cerut sprijinul orga
nizației U.T.M. Pînă la urmă Cilan 
a fost convins de greșeala lui. El a 
rămas la strung și nu după mult timp 
a căpătat pasiune pentru munca sa. 
Si-i prieten „la cataramă“ cu Pan
tea.

Minunată este forța prieteniei! Un 
adevărat prieten te ajută și în învăță
tură și în muncă, împărtășește cu 
tine și tristețea și bucuria. Exemple 
de asemenea prietenii. întîlnim astăzi 
nenumărate în tara noastră. Priete
nia înseamnă abnegație și dragoste, 
fidelitate și altruism-

Dar prietenia înseamnă în același 
timp principialitate și exigentă. Prie
tenia cu oricine și „cu orice preț“ nu 
poate fi cu nimic justificată. Nimeni 
nu merită să poarte acest nume în 
cazul cînd prin faptele și purtarea Iui

lovește în înalta idee care stă la baza 
prieteniei: telul nobil, luminos al fău
ririi vieții socialiste.

Adevărata prietenie nu constă în 
iertarea reciprocă a greșelilor, a fap
telor proaste, ci în intransigenta fată 
de ele, în exigenta fată de prieteni. 
Dacă ești un prieten devotat nu te poți 
împăca de fel cu lipsurile omului 
care-ti este drag. Dacă prietenul tău 
greșește, încalcă regulile vieții noas
tre noi, cine altul dacă nu tu, în pri
mul rîd, ești dator să-l previi, să-l 
oprești la timp, să-l aduci pe calea 
cea bună ? Acela care într-o clipă 
grea, importantă a vieții dă o mînă 
de ajutor, acela care văzînd greșe
lile tovarășului său nu- va trece ne
păsător, ci-i va spune în fată: ai 
apucat pe o cale rea, uită-te unde 
mergi — acela este un adevărat, un 
sincer prieten.

Pantea Vasile n-a stat de fel în 
cumpănă și n-a tăcut atunci cînd a 
văzut că prietenul lui a greșit, ci a 
luptat cu toate forțele pentru îndrep
tarea acestuia. Tocmai așa procedea
ză multi tineri din patria noastră. 
Mai sînt însă unii tineri care se je
nează să facă vreo observație priete
nului lor, să-i spună adevărul în fața, 
nu găsesc curajul să-l critice aspru. Ei 
se tem ca nu cumva să-și „jignească” 
prietenul și astfel să piardă priete
nia lui. Aceasta nu e atitudine cinsti; 
tă. Fii principial și intransigent față 
de lipsuri 1 Nu te gîndi la orgoliul 
prietenului tău, ci la necesitatea ca 
el să săvîrșească numai fapte utile 
societății. Critica și autocritica îi a- 
jută pe oameni, făcîndg-i mai buni, 
mai frumoși. Și nu dorim oare aceas
ta prietenilor noștri ? Morala vieții 
noastre noi recunoaște numai o ase
menea prietenie care îl înalță pe om, 
care dezvoltă în el trăsăturile nobile 
ale omului înaintat, constructor al 
socialismului.

Multor tineri prietenia le-a ajutat 
să-și lichideze lipsurile, să-și dez
volte calitățile- Obiceiul de a ține sea
ma de părerea prietenilor îi deter
mină pe tineri să săvîrșească fapte 
folositoare societății, și-i ferește de 
greșeli. Dar există tineri și tinere care 
nu vor să audă observațiile, sfaturile, 
critica prietenilor. „Dacă mă cerți în
seamnă că s-a sfîirșit cu prietenia“ — 
raționează ei. „Ai vorbit despre fapta 
mea nedemnă la ședință, înseamnă 
că n-ai procedat tovărășește, înseam
nă că nu-mi ești prieten“. Asemenea 
tineri nu știu să prețuiască prietenia, 
această minunată comoară a vieții.

A fi un bun prieten, a prețui priete
nia, înseamnă să fii principial, cinstit, 
intransigent față de lipsuri, atent la 
sfaturile și critica prietenilor, devotat 
cuvîntului dat și datoriei tale. Toc
mai aceste calități le cultivă colecti
vul de muncă, de organizație. Un rol 
deosebit în cultivarea prieteniei le re
vine organizațiilor și grupelor U.T.M. 
Tinerii se înscriu în U.T-M. la vîrsta 
cînd caracterul și concepția omului 
abia se formează. De aceea, în orga
nizația utemistă sînt deosebit de im
portante atmosfera de profundă uSin- 
ceritate și de încredere reciprocă. A 
ajuta ca în rîndurile tinerilor să 
crească floarea prieteniei mari, ade
vărate, călite în munca comună pen
tru făurirea unei vieți tot mai fericite 
— iată o îndatorire a organizațiilor 
U.T.M., a grupelor utemiste.

Prețuiți prietenia, tovarăși! Țineți 
minte că o prietenie adevărată, pu
ternică și sinceră îl înalță pe om!

Deschiderea lucrărilor
celui de al 4-lea Congres al A. R. L. U. S.

Celui de al 4-lea Congres al Asociației 
romîne pentru legături de prietenie 

cu Uniunea Sovietică

Un aspect din sala Congresului
........ = ★’

Sîmbătă dimineața, s-au deschis în «ala 
Marii Adunări Naționale lucrările celui 
de al 4-lea Congres al Asociației Romîne 
pentru legăturile de Prietenie cu Uniunea 
Sovietică (A.R.L.U.S.).

La lucrări iau parte 450 de delegați 
reprezentând organizațiile A.R.L.U.S. din 
toate regiunile țării — oameni de știin
ță și cultură, muncitori fruntași în pro
ducție, colectiviști, întovărășiți și țărani 
muncitori cu gospodării individuale frun
tași ai recoltelor bogate, activiști ai 
A.R.L.U.S., militari, studenți, gospodine.

Printre cei 250 invitați sînt reprezen
tanți ai organizațiilor de stat, economice 
și culturale, ai organizațiilor obștești.

Se află în sală membrii delegației so
vietice de oameni de știință și litere, frun
tași în producție și activiști pe tărâm ob
ștesc care au sosit în țară pentru a lua 
parte la cel de al 4-lea Congres al 
A.R.L.U.S. și la sărbătorirea Lunii Prie
teniei Ro-mîno-Sovietice.

Sînt prezenți delegații asociațiilor de 
prietenie cu Uniunea Sovietică din Aus
tria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Fin
landa, Polonia și Ungaria.

Cei prezenți întâmpină^ cu puternice 
aplauze la sosirea în sală Congresului pe 
conducătorii partidului și guvernului.

în prezidiul Congresului au luat loc to
varășii : Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru 
Groza, Chivu Stoica, I. Chișinevschi, Gh. 
Apostol, Miron Constantinescu, C. Pîrvu- 
lescu, A. A. Epișev — ambasadorul Uniu
nii Sovietice, P. I. Kudreavțev, conducă
torul delegației sovietice, acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, acad, prof. Traian Săvules- 
cu, L. Răutu, vicepreședinții A.R.L.U.S.- 
ului acad. I. Murgulescu, Ofelia Manole și 
Octav L:vezeanu, M. Roșianu, președin
tele Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, Ion Pas, prim 
locțiitor al ministrului Culturii, Stelian 
Moraru, vicepreședinte al C. C. S., 
acad. Gh. Ionescu-Sisești, Cornelia Ma- 
tees'cu, secretar al C.C. al U.T.M. prof. 
univ. N. Sălăgeanu, Maria Filotti, artistă 
emerită a R.P.R., prof. univ. Ladislau 
Banyai, ing. Zoe Rigani_, laureată a Pre
miului de Stat, Precopie Bercea, preșe
dintele G.A.C. ,,8 Mai” din comuna Co- 
toroaia, regiunea Bîrlad.

Cuvîntul de deschidere al Congresului 
a fost rostit de acad. prof. dr. C. I. Par- 
hon, președintele A.R.L.U.S.-ului.

Congresul a adoptat în unanimitate or
dinea de zi care cuprinde : Darea de sea
mă asupra activității A.R.L.U.S.-ului pe 
ultimii 5 ani, raportul la statut și apro

★ ......................—-- --------*
barea proiectului noului statut, alegerea 
Consiliului General și a comisiei de cen
zori.

Tov. Miron Constantinescu, membru în 
Biroul Politic al • C.C. al P.M.R., prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
a transmis Congresului salutul Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și al Guvernului R.P.R.

Salutul C. C. al P.M.R. și guvernului 
a fost primit de particiipanții la Congres 
cu mare însuflețire. Delegații și invita
ții, în picioare, au ovaționat îndelung ex- 
primîndu-și atașamentul față de politica 
partidului și guvernului de întărire con
tinuă a prieteniei de nezdruncinat dintre 
poporul romîn și popoarele Uniunii So
vietice.

Intrîndu-se în ordinea de zi a lucrărilor 
Congresului a luat cuvîntul acad. I. Mur
gulescu, vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S., care a prezentat da
rea de s'eamă asupra activității A.R.L.U.S.- 
ului pe ultimii 5 ani.

In numele delegației sovietice oare 
participă la sărbătorirea Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice, P. I. Kudreavțev, con
ducătorul delegației, a adresat Congresu
lui un călduros cuvînt de salut.

După o scurtă pauză, lucrările Congre
sului au continuat sub președinția tov. 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S.

Tov. C. Paraschivescu Bălăceanu, pre
ședintele Comitetului regional A.R.L.U.S. 
București a prezentat raportul Comisiei 
de validare.

. Au urmat apoi discuții asupra dării de 
seamă a activității A.R.L.U.S.-ului pe ul
timii 5 ani.

*

■ Ședința de după amiază a lucrărilor 
Congresului A.R.L.U.S. a fost prezidată 
de mg. Zoe Rigani, laureat al Premiu
lui de Stat, președintele Comitetului re
gional A.R.L.U.S. Ploești.

Ioachim Hammermann, secretar al Con
siliului federal al Asociației de prietenie 
Austria-U.R.S.S. Nicola Gheorghiev Iva- 
nov, .vicepreședinte al Asociației Bulgaria- 
Uniunea Sovietică, F. Debecker, membru 
în Consiliul executiv al Asociației de prie
tenie Belgia-U.R.S.S. drț Ian Nemec, se
cretar al Asociației^ de prietenie ceho- 
slovaco-sovietică și Asko Salo, secretar al 
Asociației de prietenie Finlânda-Uniunea 
Sovietică, au adus Congresului călduroase 
saluturi frățești.

Lucrările Congresului continuă.

\ Comitetul Central al Partidului .Muncitoresc Romîn și Guvernul Republicii 
\ Populare Romîne transmit tln salut călduros celui de al 4-lea Congres al Aso- 
\ ciației romîne pentru legături de prietenie cu Uniunea Sovietică — A.R.L.U.S., 
\ delegaților Congresului și prin ei tuturor membrilor acestei mari organizații 
\ de masă.
x Creat curând după eliberarea patriei noastre, A.R.L.U.S.-ui, îndrumat de 
\ partid, s-a transformat în decursul celor 11 ani de existență într-una din cele 
x mai largi organizații de masă, numărând peste 6 milioane de membri — oameni 
\ din diferite straturi sociale, de diferite convingeri ș] confesiuni religioase, 
x Aceasta este o realizare de seamă a poporului nostru Așa cum a arătat primul 
\ secretar al C.C. al P.M.R. tovarășul Gheorghiu-Dej „cauza prieteniei romîno-so- 
X vietlce este cauza întregului popor“.
x Adeziunea de care se bucură A.R.L.U.S. în masa poporului nostru arată cît 
x de potrivnică adevăratelor interese ale poporului nostru era politica antisovietică 
x a guvernelor și partidelor burghezo-moșierești, politică pe care partidul nostru, 
X urmat de multe alte minți luminate din rîndurile poporului muncitor și ale oame- 
X nllor de cultură, a combătut-o în mod hotărât lupfflnd pentru relații de pace și 
x legături de prietenie între Romînia și Uniunea Sovietică. Pe acest tărîm au mili- 
X tat sub conducerea partidului în anii grei ai regimurilor reacționare asociația 
X ..Amicii U.R.S.S.“ și apoi „Societatea pentru întreținerea raporturilor culturale 
X intre Romînia șl U.R.S.S.“
o Caracterul larg cuprinzător pe care-1 are acum. A.R.L.U.S. exprimă sentl- 
Z> mentele de dragoste șj prietenie pe care le nutrește poporul romîn față de 
X poporul sovietic.
</ Masele largi ale poporului nostru manifestă un fierbinte interes pentru cu- 
X noașterea marilor realizări ale Uniunii Sovietice. Ele își exprimă admirația față 
(/ de politica fermă de apărare a păcii, securității și libertății popoarelor, pe care 

o duce Uniunea Sovietică șl o recunoștință caldă față de Uniunea Sovietică, față 
\ de contribuția ei hotărâtoare la eliberarea Romîniei șl" față de ajutorul frățesc pe 

care ni-1 acordă în opera de construire a socialismului.
() In perioada dintre cele două Congrese ale sale, A.R.L.U.S. a desfășurat o 
<?. activitate bogată și multilaterală. Milioane de oameni au luat parte la numeroase 
x conferințe și manifestări culturale, artistice organizate de A.R.L.U.S. Tn această 

activitate și au dat con'.iribuția numeroși fruntași ai producției industriale și agrl- 
cole, ai științelor, artelor și vieții publice din țara noastră. O largă răsplndire au 

\ publicațiile și materialele documentare variate pe care le editează A.R.L.U.S. 
x Aproape 1.000 titluri de cărți traduse din limba rusă, cu un tiraj total de 12,5 
(> milioane exemplare, au fost editate în acest răstimp de Editura „Cartea Rusă“, 
v S-a organizat un schimb rodnic de delegații din diferite domenii ale economiei șl 

culturii între U.R.S.S. și R.P.R.
Cu toate rezultatele pozitive obținute în munca sa, nu trebuiesc trecute cu 

(0 vederea și lipsurile pe care le are încă A.R.L.U.S.-ul în activitatea să.
v Organizațiile A.R.L.U.S. nu folosesc în suficientă măsură spiritul de lni- 
\ țiaâlvă al numeroșilor membri ai A.R.L.U.S dornici să aducă un aport mal activ 
X în munca asociației. Unele organizații înlocuiesc munca vie în rîndul maselor 
h prin metode de muncă birocratice, formale, de paradă. La aceasta contribuie șl 
C unele forme organizatorice rigide.
x Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn Și Guvernul Republicii 
a Populare Romîne își exprimă convingerea că actualul Congres al A.R.L.U.S.-ului 

va avea drept rezultat înlăturarea lipsurilor existente șl îmbunătățirea continuă 
x a activității A.R.L.U.S.-ului.

Ținând seama de sarcinile construcției socialiste în țara noastră, A.R.L.U.S-ul 
trebuie să desfășoare la un nivel superior munca sa în vederea cunoașterii de 

\ către muncitori, țărani, ingineri, tehnicieni, savanți, scriitori și artiști, medici 
a și învățători a experienței construirii socialismului în Uniunea Sovietică, a efor- 
d turilor poporului sovietic în construirea comunismului, a luptei Uniunii Sovietice 
0 pentru o pace trainică în întreaga lume.
x Odată cu aceasta, A..R.L.U.S., în conlucrare cu alte organizații de masă șl 
X instituții de stat, are sarcina de a contribui la cunoașterea în U.R.S.S. a realltă- 
() ților din țara noastră, la informarea oamenilor sovietici asupra înfăptuirilor noas- 
v tre în domeniul economiei, culturii șl vieții obștești.

Muncind astfel, Asociația A.R.L.U.S. va da un aport de preț lâ cauza con- 
strulril socialismului în patria noastră, la întărirea prieteniei și frăției între 

() poporul romîn și popoarele Uniunii Sovietice, la cauza păcii între popoare.
V Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn șj Guvernul Republicii 
x Populare Romîne urează Congresului A.R.L.U.S. spor în muncă șl noi succese 
x în activitatea viitoare a Asociației.
() Trăiască
v Trăiască
x sovietic !

marele popor sovietic!
în veci prietenia frățească între poporul romîn șl marele popor
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In acțiunea de colectare a fierului vechi Unul din izvoarele noastre de
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). 

Acțiunea de colectare a fierului vechi a 
cuprins de la începutul anului acesta Peste 
70.000 de tineri și școlari din regiunea 
Ploești.

In prima etapă, datorită inițiativei și 
hărniciei utemiștilor, pionierilor și școla
rilor, regiunea Ploești a strîns cea mai 
mare cantitate de fier, ocupind astfel 
primul loc pe țară.

In etapa a Il-a, tinerii regiunii Ploești 
au pornit la strângerea de fier vechi cu 
și mai mare avint. Peste 30.000 utemiști,

Crește numărul inovatorilor
ARAD — (de Ia corespondentul nos

tru). — Concursul de inovații a stârnit 
mult interes în rîndul muncitorilor și teh
nicienilor fabricii de mașini unelte. „Iosif 
Rângheț”-Arad.

Astfel la cabinetul tehnic au fost pre
zentate de la 15 mai și pînă in prezent 
42 de inovații și raționalizări, dintre care 
20 iau și fost aplicate. La concursul de 
inovații a participat un număr însemnat 
de tineri.

Chitanța nr. 1 la predarea cotei de porumb
CONSTANȚA (de la corespondentul 

nostru). La gospodăria colectivă „F limon 
Sîrbu” din comuna Baia, raionul Istria, 
culesul porumbului este în toi. Printre 
colectiviștii fruntași se află tinerele Ani- 

pionieri și școlari au colectat pînă la a- 
ceastă dată cantitatea de 3.270.000 kg. fier 
vechi. Numai în orașul Ploești s-a colec
tat o cantitate de 1.937.540 kg.

Printre raioanele cu cele mai frumoase 
rezultate se numără și ra’onul Cislău. Or
ganizațiile U.T.M. și unitățile de pionieri 
din acest raion au colectat și predat I C M. 
cantitatea de 54.840 kg. material feros.

Utemistul Năstase I- Dumitru a colec
tat singur cantitatea de 1.200 kg. iar șco
larii Stănes'cu Mihaiela din orașul Ploești 
și Pascu Simion din orașul Moreni au 
predat fiecare cite 250 kg. fier vechi.

Inovația tov. Honig Ștefan pentru mo
dificarea formei de turnare a șaibei de 
la cureaua strungului aduce economii a- 
nuale de 11.600 lei. Pentru aceasta ino
vatorul a fos't recompensat cu un premiu.

La cabinetul tehnic continuă să soseas
că noi propuneri de raționalizări și ino
vații; menite să perfecționeze continuu 
procesul de producție a strungurilor ro
mânești.

ca Olteanu și Marfă Nicolae care au rea
lizat cite două norme pe zi la culesul și 
transportatul porumbului. Porumbul cu
les în prim« zi, 2800 kg., a fost predat 
statului în contul cotei obligatorii, gospo
dăria primind chitanța nr. 1 pe raion.

In gospodăria noastră colectivă se 
cultivă grîu, porumb, orz, ovăz, bor- 
ceag, legume și o serie de plante teh
nice și industriale. Dintre toate, cea 
mai prețuită este fără îndoială cultura 
de porumb.

In anul trecut am cultivat cu po
rumb 300 hectare. Acest teren a fost 
dat în grija tineretului din gospodărie. 
Cei 120 de tineri au fost împărțiți în 
două. Unii s-au organizat în brigada a 
treia, condusă de Csaki Pal, iar ceilalți 
în brigada a șaptea, condusă de 
Alexandru Balog. Am aplicat anul tre
cut pe mai mult de 200 de hectare se
mănatul în cuiburi așezate în pătrat, 
polenizarea artificială suplimentară și 
prășitul de două-trei ori.

In toamnă, belșugul a fost peste aș
teptări: 2.166 kg. boabe la hectar. Asta 
înseamnă că de pe toată suprafața cul
tivată cu podamb, noi am cAes mai 
mult de 649.800 kg. boabe.

Dar credeți oare că doar atîta ne-a 
adus nouă porumbel ? NU! Tot de pe 
aceeași suprafață am strîns și 900.000 
kg. coceni de porumb.

Porumbul e gustos și constituie o 
hrană prețioasă pentru vite. Masa ver
de — cocenii verzi de porumb — ne-a 
adus mari foloase. Patru silozuri cir
culare betonate am umplut în toamna 
trecută cu porumb furajer. în felul a- 
cesta am reușit ca pînă primăvara tîr
ziu să hrănim animalele din cele 200 
tone de coceni fermentați.

Ce foloase au adus toate acestea 7
în primul rînd, dacă vorbim numai 

despre porumbul însilozat verde, pu
tem spune că prin hrana aceasta pro

ducția de lapte a celor 52 de vaci s-a 
triplat. De la ele am obținut mai mult 
de 62.000 litri lapte și 623 kg. unt 
peste cifra planificată.

Acest lucru ne-a dat posibilitatea să 
sporim, ru .mărul bovinelor la 160 de 
capete, cumpămd încă 32 de vaci și 
reținînd în gospodărie cele 17 capete 
de bovine noi născute. Dar nu numai 
atît. Datorită fondului furajer îndestu
lător, am sporit numărul porcilor de 
la 57 ia 200. Cine trece pe la noi poate 
vedea la gospodărie și un grajd cu o 
capac'tate mare. Acest grajd e nou 
construit, iar bl el încap după toate 
regulile zootehnice 120 de cai.

In toamna anului 1953 fondul de 
bază al gospodăriei era de 1.430.135 
lei; datorită porumbului și cînepei, î|,i 
1954 a crescut la 2.255.295.

Am vorbit numai de ceea ce 
lizat în gospodărie. Să facem 
călătorie prin cîteva case ale 
viștilor, așezate de-a lungul drumului 
comunal.

Cu care să începem ? Hai, fie, cu 
Szabo Iosif și Zsigo Pal, pentru că sînt 
mai aproape. Nu mai e necesar să arăt 
ce greu au trăit acești oameni altădată 
Acum au case noi, oa. cite trei camere 
încăpătoare. Melodiile ce se aud încă 
de la poartă vin de la aparatele de ra
dio cumpărate de curînd. Motocicletele 
pe care le poți privi peste poartă, 7,:i 
fața castei fiecăruia, sînt pline de praf 
încă. Nu vă mirați. Oamenii abia au 
sosit din excursie. Azi e zi de 
toare și nu strică să te plimbi 
pe meleagurile regiunii.

Asemenea lor, 115 colectiviști 

s-a rea- 
acum o 
colecti-

sărbă- 
puțin

au a-

parate de radio și biciclete. Printre ei 
se găsesc și tinerii Paul Ștrau, Ale
xandru Osvad, Alexandru Obiș, Ioșca 
Matracska, Kovacs Alexandru și mulți 
alții.

Vă veți întreba: „De unde bani ?“ 
Cum de unde ? Valorificarea prin coo
perativă a prisosului de porumb nu vă 
spune nimic ? Noi, cei din gospodăria 
colectivă „înainte“ ne-am convins de 
mult ce avantaje aduce cultivarea po
rumbului.

Țăranii muncitori din comunele și 
satele învecinate nu se mai miră de 
ceea ce văd la noi. Nu se mai miră 
nici pentru faptul că de anul trecut 
și pînă azi La noi au fost construite 
60 de case cu cile două camere și o 
sală, în afară de beciurile unde colec
tiviștii își păstrează rădăcinoasele, vi
nul și atîtea altele.

Anul acesta noi am sporit numărul 
hectarelor cultivate cu porumb. In loc 
de 300, cite au fost anul trecut, anul 
acesta am semănat cu porumb 323,25 
hectare. în loc de 200 hectare, întreaga 
suprafață a fost însămînțată în pă
trat. Numărul prașilelor l-am înmulțit 
de la două la cinci, iar polenizarea su
plimentară a fost executată de aseme
nea pe întreaga suprafață.

Toamna a sosit și ne anunță că 
e timpul culesului. Ne mîndrim acum, 
că doar avem rod bogat: 4000 kg. boa
be la hectar! Vă las să faceți soco
teala cît vom obține de pe întreaga su
prafață. Adică, asta s-o faceți mai 
tîrziu. Deocamdată socotiți cît lapte și 
unt ne vor aduce cele 117 vaci, din 
moment ce noi am însilozat 500 tone 

porumb furajer, în celle 8 silozuri 
uriașe. Vom avea — nu-i așa ? — ce 
să dăm vitelor în timpul iernii.

Tineretul colectivei merită toată lau
da. Cei mai harnici sînt cei din bri
gada a șaptea, condusă de tînărul 
Alexandru Balog. $i tinerii din brigada 
a treia a lui Csaki Pal au rezultate fru
moase.

Toți aceștia au primit, ca și ceilalți 
colectiviști, avansul de 40 la sută. 
Acum se grăbesc să muncească și mai 
bine, pentru a spori belșugul lor și al 
colectivei. Ei cred că eu nu le știu gîn- 
durile. Vor să se însoare și pace. Dar. 
de ! Nu chiar acuma, ci, de bună sea
mă, după culesul porumbului. Atunci 
vor avea într-adevăr mai mult bel
șug. Atunci și fondul de bază al colec
tivei va crește la peste trei milioane 
și jumătate. Ne vom cumpăra încă un 
camion pe lingă cele pe care le avem, 
mai multe mașini agricole... Poate 
chiar și numărul ovinelor va fi sporit. 
Nu-i nici acest lucru de mirare. Avem 
cu ce le întreține și la rîndul lor nu 
ne pot aduce decît noi foloase.

Iar planuri, avem multe. Deocam
dată, mai mult de 324 hectare au fost 
arate adine, pentru porumbul anului 

■ viitor.
Da anul, ne-orn strădui să obținem, 

și mai mult la hectar. Dacă e muncit 
bine, porumbul sporește și belșugul 
obștesc și cel personal.

LUDOVIC OBIȘ 
președintele gospodăriei agricole 
colective „înainte“ din Bervenl, 

raionul Cărei J



FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC

Opere ale clasicilor ruși, pe ecran
! Cinematografia sovietică și-a făurit o 
ț nobilă tradiție din valorificarea în film 
t a unor celebre opere ale literaturii cla- 
1 sice ruse ?i sovietice, ca și ale litera- 
'j tuni universale. Și printre regizorii care 
1 s-au afirmat în chip deosebit pe acest 
1 tărîm se numără I. Annenski, El a 
ț transpus cu succes cîteva din operele 
{nemuritoare ale lui Cehov, cum ar fi 
! „Ursul”, „Omul din cutie”, „Ordinul 
I Anna” și „Nunta”, iar recent a termi- 
I nat filmul „Prințesa Mary” după Ler- 
j montov. (Acestea două din urmă rulea- 
( ză acum in cadrul. Festivalului filmu- 
l lui- sovietic pe ecranele noastre).
J In „Nunta”, regizorul a reliefat cu 
l o mare vigoare satirică, de esență ce- 
| hoviană, personajele lumii mărginite 
(mic-burgheze care populează acțiunea. 
I O remarcabilă forță de demascare a 
I moravurilor mic-burgheze, a relațiilor 
( întemeiate pe interese josnice, se des- 
! prinde din galeria de personaje ale 
| filmului, de la tatăl miresei (interpre- 
(tat excepțional de artistul A. Gribov) 
!■ pînă la moașa Zmeiukina (rol care pri- 
1 lejuiește o creație plină de vervă 
I Verei Marețkaia). Candidata la căsăto- 
I rie este o gîsculiță, ca atîtea altele din 
[ acest mediu obtuz, care are ca „ideal” 
l în viață un bărbat înalt cu numele de 
! Roland și plăcinta cu mere. Mirele 
(pozînd într-un tip distins, „din lumea 
l bună”, afișează o prețiozitate care as- 
J cunde de fapt mojicia și meschinăria. 
( Cu o mină de maestru e filmată săr- 
! bătorirea nunții: atmosfera încărcată, 
I stridentă a serbării, grotescul situa- 
I fiilor, în care mereu răzbat dincolo de 
j veselia gălăgioasă a invitaților, neînțe- 
(legerile dintre ginere și părinții mi- 
j resei, finalul tragic-comic cînd toată 
I petrecerea se destramă.
j- Cu totul altă notă — sobrietate și 
(patetism reținut — caracterizează evo- 
f luția acțiunii în filmul „Prințesa Ma- 
j ry" — puternică dramă reînviind ta- 
țbloul lumii parazitare și fără orizont a 
l nobilimii ruse de la începutul secolului ț 
jal XlX-lea. Filmul înfățișează drumul ) 
l tînărului ofițer Peciorin într-o societate ] 
l care înăbușea năzuințele de libertate 1 
j și progres ale oamenilor. Peciorin face 1 
l parte din acea categorie de tineri lu- j 
t minați, înzestrați cu o inteligență vie,) 
J care, în condițiile cruntei oprimări ța-1 
( riște, se frămîntă îndelung, fără a avea | 
l puterea să se ridice la luptă, să înfrun-ț 
I .te fățiș societatea nedreaptă în care ] 
l .trăiau. Iată-l pe Peciorin ajuns într-un { 
Lîndepărtat fort militar însemnîndu-și ț 
l amintiri — cele mai multe triste — din ] 
j- viața lui, în timp ce soldații mărșălu- 1 
pese monoton în curtea cazărmii. A fă-ț 
țcut el bine că nu a acceptat o căsătorie !

1

VEȘTI DIN ORGANIZAȚIILE
DE BAZĂ U.T.M.

In saf la Bîscenii de Sus
Muncesc de puțin timp ca instructor al 

Comitetului raional U.T.M. Cislău. Dar în 
acest timp mi-am dat seama cît de fru
moasă e munca mea; mă simt bine în 
mijlocul tineretului, mă bucur cînd văd 
că sfaturile mele prind viață.

Dar uneori lucrurile nu merg chiar așa 
simplu, nu ajung doar sfaturile pentru ca 
munca să meargă bine.

In Bîscenii de Sus, secretarul U.T.M. 
plecase de mult din sat. Au rămas doar 
cîțiva membri din comitet. Adunări nu se 
ținuseră de mult. „Aici nu-i de ajuins să 
dau doar câteva sfaturi“ — m-am gîndit.

împreună cu tov. A. Podosu, instructor 
raional de partid și tov. G. Iancu secreta
rul organizației de partid, am stat de 
vorbă cu mulți tineri din sat. La adunarea 
care a fost convocată apoi, au participat 
majoritatea utemiștilor.

După această adunare viața organiza
ției de bază din Bîscenii de Sus s-a îm
bunătățit mult. Noua secretară, Nedelcu 
Elena, s-a dovedit a fi o bună organiza
toare.

Sediul organizației, locul de întîlnire 
a! tineretului, părăsit în ultima vreme, a 
încăput pe mina unor buni gospodari. In 
cîteva zile, utemiștil Iorgulescu Georgeta, 
Geoncu Gheorghe, Iorgulescu Maria, 
Roman Stela și alții au văruit și au pa
voazat frumos sediul organizației.

Acum utemiștli se adună aici cu drag 
și în fiecare lună noi șl noi tineri intră în 
rîndurile organizației.

Corespondent 
ANGHEL TABACARU

în preajma conferinței de alegeri pe școală
De la bun începuit, în școala noastră s-a 

creait o atmosferă de muncă intensă, o 
atmosferă prielnică bunei pregătiri a ale
gerilor. După ce am primit indicațiile co
mitetului raional U.T.M., noi am arătat 
birourilor pe clase tat ceea ce au de fă
cut și munca a început.

în fiecare clasă au apărut lozinci care 
cheamă elevele să muncească cu mai 
multă străduință, le îndeamnă să se gîn- 
dească cu seriozitate care dintre cele mai 
bune eleve să fie alese în organele de 
conducere ale organizației. S-a stat de 
vorbă cu unele eleve, atrăgîndu-li-se 
altenția asupra seriozității cu care trebuie 
privit acest eveniment din viața organi
zației noastre. în articole convingătoare 
apărute la gazeta de perete a școlii, multe 
eleve au arătat ce gândesc ele despre ale
geri, cum le vor întâmpina.

Dar un lucru mai deosebit care s->a rea
lizat, a fost acela că și în orele de activi
tate educativă au fost dezbătute tocmai 
problemele care frămîntau organizația.

Imprimîndu-se un caracter serios ale
gerilor pe clase, și dările de seamă au 
fcist alcătuite cu mai mult spirit de răs
pundere, au fost mai analitice, mai pă
trunse de spiritul critic și autocritic. Apoi 
participarea cîtorva utemiste din clasă la 
întocmirea dărilor de seamă a ajutat ca 
acestea să fie mai complecte, să reflecte 
problemele care frămîntă masa elevelor.

Dările de seamă au reușit să scoată în 
evidență felul cum a participat organiza
ția U.T.M. la îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin în educarea comunistă a tineretului 
și a copiilor — prin organizația de pio
nieri — îln însușirea de către tineret a cul
turii, științei și tehnioii. Au fost bine ana
lizate rezultatele obținute în creșterea 
rândurilor U.T.M, și în alte domenii ale 
vieți} interne de organizație.

Socot că merită apreciată, de pildă, da
rea de seamă a clasei a X-a C. Ea a ară
tat care a fost nivelul la învățătură al 
elevelor din clasă, metodele folosite pan-
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Scenă din filmul
convențională, obișnuită în acele tim
puri, cu Prințesa Mary, pentru a-și asigura 
o viață liniștită ? Peciorin nu regretă ati
tudinea sa care atîtora le păruse stranie. 
El este un om cu un caracter integru, 
ferm, care nu putea să se acomodeze 
convenționalismelor vremii, nu putea ad
mite să trăiască alături de o femteie pe 
care n-o iubetă. A apărat-o de clevetirile 
rH..voitorilor, convins de curățenia ei su
fletească, s1«, bătut în duel cu calomnia
torul Grușnițki, punîndu-și viața în pri
mejdie, daf să* se căsătorească din obliga
ție, să ducă lingă prințesă o viață ccțiformă 
cu cerințele rigide ale înaltei societăți — 
aceasta nu a acceptat. Peciorin a iubit-o

Logică nepermisă pe un șantier de construcții
în Lunca Pomostului, la Reșița, se înal

ță numeroase blocuri muncitorești. Unele 
au fost construite cu 2—3 ani în ur
mă, altele anul trecut, câteva anul acesta 
Și un șantier al întreprinderii de cons
trucții 121 întinde mai departe cartierul 
muncitoresc. Sute de familii își au aici 
adăpostul, dispunând de apartamente spa
țioase, cu toate instalațiile ce Ie impun 
condițiile unei vieți civilizate. Cei care 
locuiesc aici sânt mulțumiți, făcând să se 
simtă aceasta în activitatea lor profesio
nală, în întrecerea pentru mai multă 
fontă și oțel.

Colectivul șantierului de locuințe mun
citorești de la Lunca Pomostului se poa
te miîndri cu numeroase succese. Blocu
rile nr. 3 și C 1 au fost date în folosință 
cu cîteva luni înaintea termenului pre
văzut de angajament. De asemenea, alte 
cîteva blocuri vor fi date în folosință mai 
devreme de data fixată. Pe șantier, mun
ca este mecanizată, folosindu-se instalații 
pentru prepararea și transportarea auto
mată a mortarului, macarale turn etc. 
Se folosesc prefabricatele și se înlocuiesc 
cărămizile eu blocuri de beton. De curind 
s-a introdus mecanizarea și la tencuit. De 
la bun început, echipa care lucrează cu 
noua instalație a realizat în medie 170 
la sută peste plan.

In general, șantierul își îndeplinește 
planul valoric și respectă termenele de 
predare în folosință.

Totuși -— există aici un „totuși” — sânt 
și nemulțumiri. Ele sânt produse de câ
teva blocuri neîngrijit construite — pu
ține la număr, totuși destule ca să 
aducă neplăceri în viața unor familii.

Blocurile date în folosință, Z 1, Z 2, 
3 și 4 și altele, în ale căror devize au 
fost prevăzute toate lucrările necesare 
unor construcții moderne, au rărnafe încă 
nefinisate în exterior, adică „la roșu’’.

în interior, unele parchete nu sînt bine 
încheiate, n-au suprafețe drepte, drucă- 
rele ferestrelor duble sânt deisperechiate, 
ușile au crăpături și nu se închid bine, 
iar balustradele se mișcă. Conducerea 
șantierului spune „h-avem oameni de 
specialitate”. Dacă ®r fi să credem în
tru totul această afirmație am jigni pe 
Vess Ion, pe Costin Niculae, pe Tudoran 
Vasile și alții, în ale căror echipe se gă
sesc muncitori cu calificare bună. Vess 
Ion, zidar, a învățat să instaleze și fa
ianță. Atunci? Intr-adevăr, există și o 
lipsă de cadre, dar nu este mai puțin 

tru îmbogățirea și adâncirea cunoștințe
lor elevelor. Totodată s-a accentuat fap
tul că a crescut conștiința elevelor. A 
fost înlăturată sfiala de ia critica colegele 
atunci cînd greșesc. Când unele eleve 
căutau să înșele pe tovarășele profesoare 
copiind sau sutflând, ele n-au fost tole
rate, ci date îndată în vileag. Autoarele 
dării de seamă n-au uitat să se oprească 
și asupra legăturii ce a existat între bi
roul clasei și diriginta lor.

Marele merit al dării de seamă a fost 
acela că ea n-a arătat numai experiența 
pozitivă a organizației, ci s-a oprit și asu
pra lipsurilor. Ea a criticat inconstanța 
elevelor în a obține note bune. A luat ati
tudine împotriva faptului că multe eleve 
lipseau de la orele de sport — conside
rând această disciplină mai puțin impor
tantă — și împotriva echipei de eleve 
însărcinată cu controlul frecvenței care 
nu a luat nici o măsură. A recunoscut 
meritul colectivului gazetei de perete care 
a scos unele numere originale și o ga
zetă satirică interesantă, dar l-a și criti
cat aspru pentru munca sa dezorganizată, 
haotică.

Desigur, dacă am socoti bună numai 
această dare de seamă am nedreptăți 
celelalte organizații de clasă. Așa bună
oară clasa a X-a G. Fiindcă dările de 
seamă prezintă și activitatea elevelor pe 
timpul vacanței, s-a vorbit aici despre 
acțiunile frumoase la care au participat 
elevele.

La sfârșit, pe marginea dării de seamă, 
a fost întocmit un proiect de hotărîre. 
Astfel se propunea : intensificarea studiu
lui individual; luarea de atitudine prin 
diferite mijloace împotriva elevelor care 
învață slab sau sînt nedisciplinate ; func
ționarea regulată a brigăzilor de disci
plină în atribuțiile cărora intră și vizita
rea acasă a elevelor care absentează de 
la școală. în proiect mai erau și alte in
dicații foarte prețioase ca : organizarea 
ajutorului elevelor care lipsesc în caz de 
boală ; participarea elevelor la concursul 
„Iubți cartea” ; ținerea unei ședințe des
chise cu tema : „Ce profesiune îmi aleg“, 
discuții cu elevele asupra diferitelor fa
cultăți etc.

„Prințesa Mary“ j
pe Vera, victima unei căsătorii nefericite 
cu un bogat moșier. Cînd aceasta 'ii i 
scrie că nu se vor mai vedea niciodată, J 
Peciorin se hotărăște să acționeze, să o 1 
salveze și totodată să-și dobîndească fe- j 
ricirea. Dar e prea tîrziu... In episodul) 
final, cînd Peciorin aleargă disperat pe ur- J 
mele iubitei sale, regizorul a subliniat ex- j 
presiv drama eroului izolat, neînțeles nici) 
măcar de femeia iubită. Drumul desfun- ] 
dat, praful, pămintul galben sărăcăcios, j 
totul îi pune parcă piedici în cale. Și ca- j 
leașca purtînd-o pe Vera se îndepărtează,) 
în vreme ce Peciorin se prăbușește cu j 
lacrimi 'in ochi, înfrînt.

'adevărat că aici uneori conducerea alear
gă după îndeplinirea planului valoric în 
dauna celui fizic.

Pornită de la conducerea șantierului și 
chiar a întreprinderii, o astfel de atitu
dine în direcția neglijării lucrărilor de 
finisare a fost continuată de membrii 
echipelor de finisaj — tâmplari, instala
tori etc.

In colectivul șantierului sânt numeroși 
tineri. Comitetul organizației de bază 
U.T.M. stă însă nepăsător, nu întreprinde 
nici o acțiune pentru a sprijini ridicarea 
calificării și creșterea spiritului de răs
pundere al tinerilor constructori. în co
mitetul orășenesc U.T.M. și în organiza
ția de bază de la șantier se discută des
pre problema cotizațiilor — care își are, 
desigur importanța sa — dar aspectele 
principale ale activității de producție sînt 
lăsate de o parte.

Pe răbojul răspunderilor față de de
fecțiunile de aici mai sânt și alte însem
nări. De ce vopseaua de pe uși și ferestre 
a început să se cojească după foarte scurt 
timp de la așezarea ei ? „Produsul coo
perativei chimice „Oltenia”-Craiova — 
spun vopsitorii — este de o calitate in
ferioară”. De ce balustradele ultimelor 
blocuri sînt urîte, de fier rotund, pre
zintă lipituri și au o rezistență mică, pe 
cînd la blocurile mai vechi ele sânt din 
fier pătrat, simple, fără zorzoane și cu 
aspect plăcut ? „Această schimbare au fă
cut-o în proiectele trimise reprezentanții 
Institutului de Proiectări al Construcții
lor din București — spune conducerea 
șantierului. Tot ei ne-au făcut greutăți 
prin faptul că au revenit asupra proiectu
lui planșeului de balcon lateral la blocul 
tip 78/1".

Direcția generală tutelară din Ministe
rul Construcțiilor ar fi bine să cheme la 
ordine pe cei ce disprețuiesc sarcinile lor 
cele mai de frunte. Asigurarea unor con
diții de trai tot mai bune pentru oamenii 
muncii trebuie să fie preocuparea de sea
mă a constructorilor de locuințe.

Comitetul orășenesc U.T.M., cenînd spri
jinul comitetului orășenesc de partid, or
ganizația de bază U.T.M. de pe șantier, 
au datoria la rîndul lor să desfășoare 
muncă politică pentru susținerea efortu
rilor pe care întregul colectiv, în frunte 
cu conducerea șantierului, e necesar să le 
depună pentru lichidarea acestor rămîneri 
în urmă.

V. CONSTANTINESCU

Nu putem trece acum cu vederea un 
lucru care pe noi ne-a bucurat toarte 
mult. Anul acesta au fost mai interesante 
și discuțiile utemistelor. Elevele claselor 
a X-a au vorbit mult de faptul că anul 
acesta ele vor trebui să muncească mai 
mult și mai bine, că de ecee,a vor trebui 
să aleagă în birou membre cane să știe 
cu adevărat să-și organizeze bine activi
tatea. în unele clase s-a criticat ajutorul 
insuficient dat birourilor de către unele 
membre ale comitetului pe școală, cum 
este de pildă, Elena Slătineanu, și ute- 
mistele au spus cum vor ele să fie aju
tate. în clasa a X-a E, s-a propus la dis
cuții ea elevele de felul Măriei Bnatu, caire 
uneori învață, alteori vine toarte slab 
pregătită, să fie controlate acasă cum își 
pregătesc lecțiile și să fie îndrumate cum 
anume să studieze. Dezvoltarea spiritului 
critic s-a văizut și la clasa a X-.a B. Aici a 
fost propusă pe lista de candidați eleva 
Golopențea. O utemistă s-a ridicat și a 
arătat că înitr-adevăr Golopențea este o 
elevă bună la învățătură, se poartă fru
mos cu fetele, le ajută, dar ea nu este 
destul de energică, nu e combativă și deci 
crede că nu e corespunzătoare pentru a 
fi aleasă în birou. Și fetele au ales o altă 
utemistă mai bună, care întrunește toate 
aptitudinile necesare.

Participarea la adunări a cîte unei to
varășe din biroul organizației de partid 
sau a unei tovarășe profesoare membră de 
partid și a tovarășelor diriginte, a contri
buit ca adunările să se desfășoare la un 
nivel corespunzător.

După cîte vedem, munca polit’că dusă 
în preajma alegerilor, ca și adunările de 
alegeri pe clase deschid perspective de 
succes și conferinței de alegeri pe școală 
Dările de seamă și discuțiile au reliefat 
părțile pozitive și negative ale muncii 
U.T.M. din școală, au făcut cunoscute mai 
bine problemele care preocupă masa de 
eleve, iar hotărârile și propunerile vor 
orienta pe viitor mai bine comdetul în 
activitatea sa.

OLGA GEORGESCU
locțiitor de secretar în comitetul U.T.M 

al Școlii medii nr. 22 fete 
București

Lucrările celui de al 4-lea Congres al A.R.L.U.S.
Cuvîntul de deschidere a Congresului 

rostit de acad. prof. C. I. Parhon
Cel de al 4-lea Congres al A.R.L.U.S. 

coincide cu deschiderea Lunii prieteniei 
romino-sovietice.

Ca în fiecare an, poporul rornîn își ma
nifestă cu acest prilej atașamentul, prie
tenia și recunoștința sa fierbinte pentru 
poporul sovietic, prietenul nostru de nă
dejde, gloriosul constructor al comunis
mului și ,apărător hotărît al păcii și înțe
legerii între popoare.

Oamenii muncii din țara noastră știu 
că succesele mari pe ciare le-am realizat 
>pe drumul construirii socialismului în pa
tria noastră se datoresc In mare măsură

Darea de seamă asupra activității A.R.L.U.S. 
prezentată de acad. I. Murgulescu

Au trecut 5 ani de la cel de al 3-lea 
Congres al A.R.L.U.S.-ului. în această pe
rioadă. A.R.L.U.S.-ul și-a continuat acti- 
tivitatea de întărire a legăturilor de prie
tenie dintre poporul romîn și popoarele 
Uniunii Sovietice. Aceste legături, înscri
se în cartea de aur a poporului nostru, 
au adinei rădăcini în trecut. Despre for
ța acestei prietenii glăsuiesc letopisețele 
cronicarilor, scrierile primilor noștri poeți 
și prozatori, cîntecele și baladele create 
de popor și transmise din generație în 
generație. Această prietenie a constituit 
în toate timpurile un factor de progres 
pentru țara noastră. în anii puterii de- 
mocrat-populare, prietenia romîno-sove- 
tică a dobîndit un nou conținut, a devenit, 
prietenia a două popoare frățești, unite 
prin țelul comun al făuririi unei vieți 
noi.

Sub conducerea șl îndrumarea Parti
dului Muncitoresc Romîn, A.R.L.U.S. con
tribuie la cunoașterea de către masele lar
gi de la orașe și sate, a politicii de pace 
a U.R.S.S. și a mărețelor sale realizări 
în domeniul economiei, științei, culturii și 
al construcției de stat sovietice. Datorită 
acestei activități, A.R.L.U.S. și-a câștigat 
încrederea și prețuirea întregului popor.

Raportorul s-a ocupat pe larg de con
dițiile internaționale în care se desfă
șoară Congresul A.R.L.U.S., subliniind 
prestigiul mondial de care se bucură po
litica externă a Uniunii Sovietice.

Rezultatele pozitive ale conferinței de la 
Geneva, ca și evenimentele care i-au ur
mat, exprimă voința nestrămutată de 
pace a popoarelor, care își manifestă tot 
mai viguros hotărîrea de a nu îngădui 
ca lumea să fie din nou cuprinsă de vîl- 
vătăile războiului.

Prietenia și colaborarea cu Uniunea So
vietică reprezintă pentru poporul romîn 
un izvor de încredere în propriile sale 
forțe, ajutîndu-1 să pășească cu hotărîre 
pe drumul larg al dezvoltării socialiste.

Ajutorul sovietic, de cea mai înaltă ca
lificare, ne este oferit în toate domeniile 
de activitate și în condiții cît se poate de 
avantajoase. Pentru prima oară în istoria 
țării noastre, o mare putere ne pune la 
dispoziție utilaj și mașini ultramoderne, 
documentația de specialitate și proiec
tele tehnice necesare, cea mai înaintată 
experiență în producție. Un mare număr

Salutul conducătorului delegației sovietice P. I. Kudreavțev
în -numele Asociației Unionale pentru 

legăturile culturala cu străinătatea, care 
unește pe oamenii de știință și cultură 
sovietici, în numele întregului popor so
vietic, vă salut călduros și prin dvs, po
porul romîn frate, cu prilejul Congresului 
A.R.L.U.S. și al Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice.

Profit de acest fericit prilej 'pentru a 
transmite în numele delegației noastre 
un salut prietenesc oamenilor de cultură 
și știință din alte țări oare asistă la 
lucrările Congresului.

Prietenia dintre popoarele noastre, a 
spus P. I. Kudreavțev, are o bază traini
că. Rădăcinile ei sînt adînc înfipte în 
trecutul istoric îndepărtat, ea a fost întă
rită cu sângele nobil vărsat de cei mai 
buni fii ai -popoarelor noastre, în lupta 
pentru libertate și independență.

Victoria istorică a U.R.S.S. în cel de al 
doilea război mondial și eliberarea Ro
mâniei de sub jugul fascist au creat o 
bază nouă pentru dezvoltare-a și întărirea 
prieteniei între popoarele sovietic și ro
mîn, pentru dezvoltarea legăturilor noas
tre culturale și științifice.

Relațiile frățești între popoarele țărilor 
noastre se bazează pe principiile interna
ționalismului proletar, pe comunitatea 
căilor și legilor dezvoltării social-econo- 
mice, pe comunitatea ideologiei, pe de
plina egalitate în drepturi și respectarea 
reciprocă a suveranității de stat și a inte
reselor naționale, pe unitatea țelului no
stru final, pe dorința sinceră de a ne ajuta 
reciproc și de a obține -un avînt economic 
și cultural general.

După ce a amintit transformările pro
funde petrecute în viața poporului rom-în 
odată cu eliberarea sa de sub jugul hi- 
tlerist și răsturnarea dictaturii fasciste, 
succesele obținute în construcția econo
mică și culturală, vorbitorul a spus ;

Poporul sovietic se bucură sincer de 
succesele voastre și urmărește cu un uriaș 
interes lupta plină de abnegație a oame
nilor muncii din România, știind că aceste 
succese constituie o prețioasă contribuție 
la cauza comună a întregului lagăr demo
cratic, la lupta sa pentru pace, democra
ție și socialism.

Ne este cunoscut și ne bucură că în 
industria și agricultura Republicii Popu

Deschiderea Lunii prieteniei romîno-sovietice în (ară
în numeroase orașe din țară a avut loc 

într-un cadru festiv deschiderea „Lunii 
prieteniei romîno-sovietice'1.

La adunarea festivă care a avut loc 
la Iași, în sala Teatrului Național, au 
luat parte reprezentanți ai vieții politice 
și culturale, fruntași în producție, acti
viști ai A.R.L.U.S -ului, studenți și elevi-

Cu acest prilej a luat cuvîntul tov. Ion 
Niculi, președintele Comitetului regional 
A.R.L.U.S., care a vorbit despre „Priete
nia romîno-sovietică, temeiul dezvoltării 
libere și al progresului continuu al patriei 
noastre“.

Peste 1000 de oameni ai muncii, din 
orașul Craiova au luat parte la adunarea 
festivă la care au luat cuvîntul tov. Ni- 
colae Oniga, secreta-r al Comitetului re
gional P.M.R.

La adunarea oamenilor muncii din Plo- 
ești, care a avut loc în sala „Progresul“, 
a vorbit tov. Gheorghe Bădulescu, secre
tar al comitetului regional P.M.R.

Sute de oameni ai muncii din orașul Pi
tești care au luat parte la adunarea fes
tivă d!n sala Teatrului de Stat au ur
mărit expunerea tov. Grigore Leahu, di

prieteniei și colaborării frățești cu marea 
Țară a Socialismului victorios, ajutorului 
ei frățesc.

Asociația Romînă pentru Legăturile de 
Prietenie cu U.R.S.S. a adus în decursul 
anilor un aport însemnat la cunoașterea 
mărețelor succese ale Uniunii Sovietice, 
la cunoașterea reciprocă între popoarele 
noastre.

în inima fiecărui om al muncii din țara 
noastră este adînc sădită dragostea pen
tru poporul sovietic. •«

Cel de al 4-lea Congres A.R.L.U.S. va 
reprezenta un pas important în viața Aso
ciației noastre. El va prilejui o trecere în 

de muncitori șj tehnicieni romîni au în
vățat și învață în U.R.S.S. în industrie, 
peste 350.000 de muncitori și tehnicieni 
aplică cu succes metodele de lucru so
vietice.

Sute de mii de oameni ai muncii au 
participat la acțiunile organizate de 
A.R.L.U.S. care au avut drept scop cu
noașterea experienței și a ajutorului ce 
ni-1 acordă Uniunea Sovietică.

Din bogata experiență a colhoznicilor, 
colectiviștii din țara noastră învață cum 
să-și organizeze mai bine tinerele lor gos
podării, cum să sporească avuția ob
ștească. Succese însemnate au obținut și 
țăranii muncitori cu gospodării. indivi
duale, care au- folosit metodele sovietice.

Pentru a face lang cunoscute marile cu
ceriri ale științei sovietice și valorile ar
tistice create de oamenii de artă sovietici, 
A.R.L.U.S.-ul a organizat acțiuni ca : „De
cada literaturii ruse”, „Săptămîna muzi
cii sovietice”, „Săptămîna cărții sovie
tice", „Săptămîna filmului sovietic”, ma
nifestări consacrate unor figuri de seamă 
ale literaturii ruse și sO-vietice.

Raportorul a arătat apoi contribuția pe 
care o aduc prezentării realizărilor uriașe 
din U.R.S.S., Caisa Prieteniei Romîno-So
vietice, biblioteca Centrală A.R.L.U.S., 
Institutul de Studii Romîno-Sovietice.

între 1951-1955, Editura Cartea Rusă a 
tipărit 950 titluri de cărți în limba ro
mînă și în limbile minorităților națio
nale, într-un tiraj de peste 12,5 milioane 
exemplare — opere valoroase ale scriito
rilor sovietici contemporani, ale clasicilor 
literaturii ruse, studii și lucrări de cri
tică literară și artistică, monografii și lu
crări de documentare asupra Uniunii So
vietice.

Un loc însemnat în munca A.R.L.U.S. 
îl constituie învățământul popular al limbii 
ruse. în anul școlar trecut, s-au deschis 
peste 11.000 de cursuri, frecventate de 
aproape 160.000 de cursanți.

Solii frățescului popor sovietic care 
ne-au vizitat în acești ani, ne-au împărtă
șit de fiecare dată din tezaurul lor de cu
noștințe și cu dragoste ne-au învățat să 
învingem greutățile, să sporim avîntul 
muncii creatoare.

La inițiativele A.R.L.U.S., delegații de 
oameni ai muncii din R.P.R. au vizitat 
Uniunea Sovietică. Schimburile de turiști 

lare Romîne au crescut mii de inovatori 
și fruntași în producție care muncesc cu 
abnegație pentru binele patriei lor. Nu
mele strungarului Constantin Vasilache, 
minerului Iuliu Haidu, mecanicului Ște
fan Lungu, tractoristului Vasile Voichiță, 
Eroi ai Muncii Socialiste, și ale multor 
altor® sînt bine cunoscute în Uniunea So
vietică.

în țara voastră se înfăptuiește astăzi 
o adevărată revoluție culturală.

Dînd o înaltă apreciere și însușindu-și 
moștenirea culturală progresistă a trecu
tului, creată de popor, de munca savan- 
ților Babeș și Marinescu, poeților și scri
itorilor Eminescu, Caragiale, Creangă și 
Alecsandri, pictorilor Teodor Aman, Gri- 
goreseu și Andreescu, compozitorului 
George Enescu și altor reprezentanți de 
seamă ai științei și culturii, poporul ro
mîn creează cu succes o cultură nouă, na
țională în formă și socialistă în conținut.

în tara noastră sini larg cunoscute nu
mele cunoscuților savanți romîni, operele 
scriitorilor, ale poeților, dramaturgilor, 
pictorilor, sculptorilor și ale altor oameni 
de cultură romîni.

în U.R.S.S. s-au editat 56 de titluri de 
cărți de autori romîni în 17 limbi ale po
poarelor țării noastre. Numai operele lui 
Miha.il Sadoveanu pe care îl vom sărbă
tori împreună în curîn-d cu prilejul îm
plinirii a 75 de ani de viață, au apărut 
în U.R.S.S. în 30 de ediții cu un tiraj 
total de peste 1.500.000 exemplare.

Ne sînt cunoscute și ne bucură efortu
rile Republicii Populare Romîne în do
meniul sprijinirii politicii duse cu perse
verență de Uniunea Sovietică pentru 
crearea unei păci trainice și îndelungate 
intre popoare.

Succesele de netăgăduit obținute în ul
timul 'timp pe calea slăbirii încordării și 
înseninării situației internaționale obligă 
popoarele noastre să lupte și pe viitor cu 
dîrzenie și perseverență pentru cauza pă
cii și securității, ne obligă să întărim pu
terea statelor noastre.

Pentru aceasta, trebuie să întărim 
prin toate mijloacele unitatea și priete
nia dintre U.R.S.S. și țările de democrație 
populară, a întregului lagăr al păcii și so
cialismului. Aceasta este o lege a vieții 
popoarelor noastre și trebuie să fim cu 

rectorul Teatrului de Stat din Pitești, 
intitulată „Prietenia dintre țara naostră 
și Uniunea Sovietică, chezășia vieții li
bere și fericite a poporului nostru”.

La adunarea festivă a oamenilor mun
cii din orașul Galați, a vorbit tov. Du
mitru Vătafu, rector al Institutului Agro
nomic Galați, președintele Comitetului 
regional A.R.L.U.S

La Casa Muncitorească din Reșița a 
avut loc o adunare festivă a oamenilor 
muncii din localitate. Cei peste 1000 de 
oameni ai muncii au ascultat expunerea 
tov. Gheorghe Radu, secretar al Comite
tului orășenesc P.M.R.-Reșița.

în sala mare a Palatului Cultural din 
Tg. Mureș a avut loc adunarea festivă a 
oamenilor muncii din oraș la care a luat 
cuvîntul tov Ștefan Radu, secretar al 
comitetului executiv al sfatului popular al 
Regiunii Autonome Maghiare.

Particiipanții la adunările festive prile
juite de deschiderea Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice au adresat telegrame de 
salut celui de al IV-leș Congres al 
ART..US ului. 

revi.tă a supceselor obținute în munca 
noastră în ultimii 5 ani și va fixa sarcinile 
pentru desfășurarea activității A.R.L.U.S.- 
ului în viitor.

Cu ocazia deschiderii Congresului șl 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, salu
tăm călduros delegația sovietică în frunte 
cu tov. Piotr. Ivanovici Kudreavțev, care 
se află in mijlocul nostru. Salutăm de 
asemenea delegații Asociațiilor de priete
nie cu U.R.S.S. din Austria, Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Finlanda, Polonia, 
Ungaria.

Acad. prof. dr. C. I. Parhon a supus apoi 
spre aprobare ordinea de zi a Congresului.

inițiate recent deschid perspectiva unei 
și mai largi cunoașteri de către oamenii 
muncii din țara noastră a Țării Soviet 
tice.

La acest congres — a s-pus In conți-' 
nuare vorbitorul — A.R.L.U.S. se pre
zintă ca o organizație ce numără peste 6 
milioane de membri, față de 57.000 mem
bri cîți număra la primul său congres ți
nut în anul 1945. Nu există oraș, nu exis
tă sat pe întinsul patriei, în care organi
zația noastră să nu-și desfășoare acti
vitatea.

Raportorul a arătat apoi unele lipsuri 
care s-au manifestat in activitatea de 
pînă acum și a vorbit despre sarcinile de 
viitor ale A.R.L.U.S.-ului. In centrul ac
tivității A.R.L.U.S. trebuie să stea răs-- 
pîndirea pe scară largă a experienței so
vietice în toate domeniile de activitate, 
Un facto-r hotărîtor în desfășurarea cu 
eficacitate a muncii A.R.L.U.S. îl consti
tuie strînsa colaborare cu toate organi
zațiile obștești și de stat. în jurul orga
nizațiilor A.R.L.U.S. -trebuie antrenat un 
larg activ obștesc. A.R.L.U.S. trebuie să 
intensifice trimiterea în U.R.S.S. de ma
terial documentar, cărți, reviste, fotografii, 
expoziții etc. pentru a răspunde dorinței 
oamenilor sovietici de a cunoaște țara și 
poporul nostru.

Vorbitorul a spus în încheiere: Prin 
activitatea- sa, A.R.L.U.S. își aduce aportul 
la opera de construire a socialismului.

Am ascultat cu bucurie și emoție salu
tul Comitetului Central și al Guvernului. 
Asigurăm Partidul și Guvernul că acest 
salut ne va deveni călăuză, înd-reptîndu-ne 
eforturile spre îmbunătățirea muncii 
A.R.L.U.S. pentru ca Asociația noastră 
să-și poată îndeplini cu succes sarcinile ce-i 
revin-

în numele măreței prietenii dintre po
porul rom'în și popoarele sovietice, în nu
mele intereselor vitale ale poporului nos
tru, să dezvoltăm activitatea A.R.L.U.S.- 
ului, să-i lărgim necontenit rîndurile, să 
ducem cuvîntul despre Țara Socialismului 
la fiecare om al -muncii din țara noastră !

Să consacram nobilei cauze a prieteniei 
romîno-sovietice, energia, capacitatea și 
spiritul nostru de inițiativă, pentru ferici
rea patriei noastre dragi, pentru pace și 
socialism!

toții ferm deciși s-o respectăm întotdeau-« 
n.a Cu sfințenie.

Credincioasă datoriei șale pe linia inter-’ 
naționalismului proletar, Uniunea Sovie-- 
tică a acordat și acordă Republicii Popu-1 
lare Romîne ca și celorlalte țări de de
mocrație populară, un ajutor multilateral, 
frățesc și dezinteresat.

După cum a spus de curind N. S. Hruș- 
ciov la București, „Oamenii muncii din 
Romînia pot fi siguri că poporul sovietic 
a fost, este și va fi un prieten credincios, 
de nădejde al poporului romîn și îi va 
acorda un ajutor și sprijin multilateral în 
lupta pentru construirea socialismului, 
pentru întărirea continuă a statului demo
crat-popular“.

Oamenii sovietici au considerat întot
deauna și consideră că fiecare .popor, fie
care națiune, aduce contribuția sa la te
zaurul mondial al culturii, îl complectează 
și-l îmbogățește. De aceea, oamenii so
vietici năzuiesc sincer spre apropierea de 
alte popoare. Toți oamenii cinstiți și fără 
idei preconcepute din apus și răsărit îm
părtășesc această năzuință.

Activitatea Asociației Romîne pentru 
Legăturile de Prietenie cu U.R.S.S., mun
ca desfășurată de această Asociație a că
rei însemnătate este de neprețuit, consti
tuie o mărturie grăitoare a năzuinței po
porului romîn de întărire a prieteniei fră
țești cu poporul sovietic. Legăturile noas
tre culturale și științifice joacă un rol im
portant în întărirea acestei prietenii.

Nu se poate să nu remarcăm, în mod 
autocritic, că în această activitate la noi 
mai există numeroase lipsuri. Trebuie să 
lucrăm foarte mult pentru ca legăturile 
culturale și științifice între U.R.S.S. și 
R.P.R. să fie permanente și strînse, rodni
ce și bogate in conținut în toate. privin
țele. Trebuie să dezvoltăm prin toate 
mijloacele și legăturile personale între 
oamenii de știință și cultură.

Una din formele populare și tradițio
nale de întărire a acestor legături este 
schimbul de delegații și organizarea în 
fiecare an a Lunii prieteniei romîno-sovie
tice. Iată de ce delegația noastră e atât 
de bucuroasă să participe la Luna priete
niei romîno-sovietice.

Vă urăm succes în activitatea voastră 
rodnică de construire a societății socia-i 
liste în Republica Populară Romînă.

SUCEAVA (de la corespondenta noas
tră). în orașele regiunii Suceava în ziua 
de 7 octombrie mii de oameni ai muncii 
au participat la deschiderea Lunii prie-t 
teniei romîno-sovietice.

Cu mult înainte de deschiderea festi
vității, sala de cultură, „Ciprian Porum- 
bescu“ din orașul Suceava era arhiplină.

Tov. Munteanu Nicolae, secretar al co-i 
miletului regional de partid, a vorbit des
pre tradițiile glorioase ale prieteniei ro
mîno-sovietice și despre ajutorul multi
lateral primit de țara noastră din partea 
Uniunii Sovietice. în regiunea Suceava, 
numeroase întreprinderi ca de pildă : 
Combinatele forestiere din Fălticeni și 
Vatra Dornei, Uzinele textile „Moldova” 
și altele, au fost înzestrate cu utilaj mo
dern trimis din Uniunea Sovietică .

Adunarea de deschidere a Lunii prie
teniei în orașul Suceava s-a înche’at cu 
un bogat program artistic prezentat de 
echipa artistică a Uzinelor textile „Mol
dova” din Botoșani și a clubului „21 De
cembrie” din Rădăuți.

Asemenea adunări au avut loc șl în 
celelalte orașe ale regiunii.

Miha.il


Membrii delegației sovietice 
care ne vizitează țara

P. I. KUDREAVȚEV
Piotr Ivanovici Kudreavțev s-a născut 

în anul 1910 în regiunea Vologda. în 1926, 
terminând școala medie, s-a înscris la Fa
cultatea juridică din Leningrad, pe oare a 
terminat-o în 1930.

După terminarea studiilor universitare, 
a fost procuror și apoi locțiitor al procu
rorului general al U.R.S.S. ; de asemenea, 
ca docent universitar a predat economia 
politică. Din anul 1948, este primul loc
țiitor al ministrului Justiției al U.R.S.S.

Rezultatele cercetărilor sale în proble
mele științelor juridice sânt înfățișate în 
numeroasele studii și articole pe oare P. 
I. Kudreavțev le publică în revistele de 
specialitate. De asemenea, sub redacția 
lui, au apărut, o serie de cărți, între care 
și „Dicționarul juridic”.

Pe tărim obștesc, P. I. Kudreavțev, lu
crează în secția juridică a V.O.K.S.-ului. 
La începutul acestui, an, el a participat 
la Conferința juriștilor din țările asiatice, 
ce s-a ținut la Caloutta, ca șef al delega
ției de juriști sovietici.

Pentru meritele sale, P. I. Kudreavțev 
a fost decorat cu Ordinul Lenin, cu Or
dinul Steagul Roșu al Muncii și cu dife
rite medalii.

A. M. LAZAREV
Artiom Markovici Lazarev s-a născut la 

Kamenka, R. S. S. Moldovenească, în 
1914.

în 1938, după ce și-a terminat studiile 
la Institutul pedagogic (Facultatea de is
torie) „T. G. Sevcenko” din Tiraspol, a 

■ fost profesor la o școală medie, apoi pro- 
. fesor la Institutul agricol din Tiraspol.

în anii Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei, a luptat pe front șj a fost un 
timp instructor în divizia „Tudor Vladl- 
mirescu”,

între 1946—1947, a lucrat ca șef al sec
ției de învățămînt a sovietului orășenesc 
din Chișinău. Apoi a fost ministrul învă- 
țărhîntului al R.S.S. Moldovenești. între 

. 1951—1953, a fost secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Moldovenească. Iar din 1953 este 
ministrul Culturii al R.S.S. Moldovenești.

A. M. Lazarev a dus în același timp 
și o bogată activitate științifică. Așa, de 
pildă, el conduce colectivul de autori care 
redactează istoria R.S.S. Moldovenești, 
volumul I al acestei lucrări a apărut în 
1951, iar al doilea în 1955. în 1949, a pu
blicat și o altă lucrare de istorie, „For
marea R.S.S. Moldovenești”.

A. M. Lazarev este decorat cu Ordi
nul Lenin, Ordinul Războiul pentru Apă
rarea Patrie', Ordinul Steaua Roșie și di
ferite medalii.

Piof. dr. I. V. DAVÎDOVSKI
Născut în 1887 în regiunea Iaroslavl, 

orașul Danilov, savantul sovietic Ippolit 
Vasilievici Davîdovski și-a făcut studiile 
la Facultatea de Medicină a. Universității 
din Moscova. Din 1912, desfășoară o sus
ținută activitate științifică, întîi la cate
dra de Anatomie patologică de la univer
sitatea din Moscova, apoi ca șef al unei 
catedre similare la Institutul de medicină 
nr. 2 „I.' V. Stalin”.

în 1940, i s-a conferit titlul de medic 
emerit. Din l945 este membru în prezi
diul Academiei de Științe Medicale a 
U.R.S.S. De asemenea, pentru meritele 
sale a fost decorat pu Ordinul Lenin și 
Ordinul Steagul Roșu al Muncii.

I. V. Davîdovski a publicat peste 80 de 
' lucrări științifice — un studiu în două 

volume consacrat problemelor de patolo
gie infecțioasă a tifosului exantematlc ; o 
monografie asupra problemelor patologiei 
generale și anume asupra problemelor lo
calizării proceselor patologice, privite în 
lumina învățăturilor lui Secenov, Pavlov, 
și Vvedens'ki ; un tratat în două volume 
de anatomie patologică și patogeneză a 
maladiilor umane ș. a.

Prof. dr. Davîdovski este președintele 
Asociației Unionale științifice a patologi
lor, precum și redactor șef al revistei 
„Arhiv patologhii”.

L. V. ZANKOV
Leonid Vladimirovici Zankov s-a năs

cut în 1901 la Varșovia și a terminat în 
1916 liceul, la Moscova. Un timp, a lu
crat ca învățător sătesic și a condus o co

lonie sătească de copii. între anii 1922— 
1935, și-a făcut studiile la Universitatea 
din Moscova, unde și-a pregătit aspiran
tura la psihologie, în cadrul facultății de 
științe sociale.

Printre cele peste 60 de lucrări ale lui 
L. V. Zankov, se numără o serie de stu
dii și articole despre psihologia memoriei, 
cartea „Memoria”, apărută în 1949, în 
care siînt generalizate rezultatele unor ob
servații și cercetări desfășurate timp de 
peste 20 de ani; de asemenea, două cărți 
despre psihologia anomaliilor infantile : 
„Psihologia copilului înapoiat mintal” și 
„Studii de psihologie a copilului surdo
mut”. în timpul războiului, a organizat 
și a condus munca de cercetare și lichi
dare a consecințelor plăgilor craniene și 
a scris în această privință o lucrare con
sacrată problemelor psihologice ale res
tabilirii graiului în cazul pierderii lui din 
pricina leziunilor cerebrale.

în 1954, a apărut, cu contribuția să, 
lucrarea colectivă „Experiența cercetări
lor interacțiunii dintre cuvînt și ima
gine în procesul de învățământ”.

Pentru munca sa valoroasă, L. V. Zan
kov, a fost decorat de două ori cu Or
dinul Steagul Roșu al Muncii.

A. M. LADANI
Anna Mihailovna Ladani s-a născut în 

1914, în satul Veliki Luciki, din regiunea 
Zakarpatie, R. S. S. Ucraineană. Este șefă 
de echipă în colhozul „V. I. Lenin“.

Specialitatea ei agricolă este cultura po
rumbului și a florii-soarelui. Anul acesta, 
a obținut o recoltă de 95 chintale de 
grăunțe de porumb la hectar.

Talentata colhoznică nu se mulțumește 
însă numai cu realizările ei, ci caută să 
împărtășească larg experiența ei, ținînd 
lecții, conferințe etc.

A. M. Ladani a învățat la o școală me
die agricolă, pe care a terminat-o în 1953, 
iar astăzi ținie lecții la o școală de gos
podărie colhoznică pentru brigadierii și 
președinții de Colhozuri. Ea desfășoară și 
activitate obștească, fiind deputat în So
vietul Sătesc, în Sovietul Raional și în 
Sovietul Suprem al R.S.S. Ucrainene.

Anna Mihailovna Ladani este Erou al 
Muncii Socialiste și de două ori decorată 
cu Ordinul Lenin. La Expoziția agricolă 
unională, A. M. Ladani a primit în 1954 
două medalii și un autoturism „Pobeda” 
ca premiu.

L. A. KASSIL
Scriitorul Lev Abramovici Kassil s-a 

născut în 1905 în orașul Engels, de lîngă 
Saratov, pe malul Voigăi După termina
rea școlii secundare, a urmat cursurile 
facultății de științe fizico-matematice la 
Universitatea din Moscova, începînd 
a scrie paralel și literatură.

Prima sa lucrare literară a fost nuvela 
„Conduita”, publicată în revista „Novîi 
Letf”, condusă de Maiakovski. Timp de 
mai mulți ani, Lev Kassil a lucrat ca 
corespondent și foiletonist al ziarului „Iz- 
vestia”.

în 1932, publică povestirea „Svambra- 
nia”, iar în 1938, romanul sportiv „Porta
rul republicii”. In anii următori, scrie po
vestirea pentrp copii „Ceremiîș. fratele 
eroului”, apoi un studiu despre viața și 
opera lui Maiakovski, romanul în două 
volume „Sub semnul lui Marte“, cunoscuta 
carte de istorisiri pentru tineret „Dragii 
mei copii”, romanul „Strada mezinului” 
scris în colaborare cu ziaristul M. Polea- 
novski. Ultima carte apărută a lui Lev 
Kassil este „Răsărit timpuriu” despre ta
lentatul pictor Kolea Dimitriev, mort la 
vîrsta de 15 ani. Tirajul total al cărților 
lui Lev Kassil în edițiile ruse se ridică la 
10 milioane de exemplare. în străinătate, 
operele sale au apărut în peste 75 de 
ediții.

Lev Kassil lucrează în conducerea sec
ției de literatură pentru copii a Uniunii 
Scriitorilor Sovietici și în conducerea re
vistei „Pionier”. Din 1946, conduce semi
narul de literatură pentru copii și tineret 
de la catedra de măiestrie a Institutului 
de literatură „A. M. Gorki” din Mosco
va. Pentru creația sa literară, i-a fost a- 
cordat Premiul Stalin și a fost decorat 
cu Ordinul „Distincția de onoare”, cu 
Ordinul Steaua Roșie, Ordinul Steagul 
Roșu al Muncii și cu medalii.

CULTURA FIZICA Șl SPORT
Azi pe stadionul „23 August“

Pe stadionul „23 August” din Capitală 
are loc astăzi intîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele selecționate ale 
R.P.R. și R. P Bulgaria. Amatorii de sport 
din întreaga țară așteaptă cu legitim in
teres acest nou examen al fotbaliștilor 
noștri fruntași care susțin cu acest pri
lej cea de a 6-a întâlnire internațională a 
anului. Echipele selecționate ale fotbaliș
tilor români și bulgari se întîlnesc pen
tru a 17-a oară.

în cele 16 întîlniri disputate în decursul 
anilor, fotbaliștii romîni au repurtat 12 
victorii, iar cei bulgari 3, un joc închein- 
du-se la egalitate (2-2). Meciul va fi

Intîlnirea internațională
Pe stadionul Vasil Lewski din Sofia în 

fața a 30.000 de spectatori s-a disputat 
simbătă după amiază întîlnirea amicală 
de fotbal dintre selecționata B. a R-P. Bul
garia șj selecționata de tineret a R.P.R. 
Jocul a fost de un bun nivel, imprimat 
îndeosebi de echipa bulgară, care a domi
nat majoritatea timpului, obținînd o meri
tai? victorie cu scorul de 2—0 (0—0). Ti
nerii fotbaliști romîni au rezistat frumos

condus de arbitrul austriac E. Steiner și 
va începe la ora 15,30, fiind precedat la 
ora 13,25 de întîlnirea echipelor de ju
niori ale R.P.R. și R.P. Bulgaria.

Cele două echipe vor alinia următoarele 
formații : R.P.R. : Toma, Pahonțu, Andro- 
vici, Szoke, Călinoiu, Băcuț I, Copil III, 
Nicușor, Ozon, Georgescu, Suru. R. P. Bul
garia : Iosifov, Racarov, Manolov, Goranov 
Boscov, Stoianov, Milanov, Ștefanov, Di- 
mitrov, Kolev Gugalov.

întîlnirea va fi transmisă în întregime 
cu începere de la ora 15,30 pe stațiile de 
radio cu lungimile de undă de 285 m 
351 m. și 206 m.

de fotbal de la Sofia
în repriza întâia stăvilind atacurile insis
tente ale gazdelor.

La începutul reprizei a doua echipa 
R.P.R. are o scurtă revenire însă apăra
rea echipei bulgare intervine cu multă 
siguranță. Fotbaliștii bulgari pun din nou 
stăpînire pe joc și în minutele 72 și 89 
Diev înscrie golurile echipei bulgare.

(Agerpres)

Spectacolele de azi
TEATRE : RIGOLETTO - Teatrul de Operă ?i 

Balet al R.P.R.; V1NT DE LIBERTATE (orele 10). 
ACULINA (orele 19,30) - Teatrul de stat de ope
retă; GAIȚELE (orele 15). MIELUL TURBAT (orele 
19,30) — Teatrul Național „l. L. Caraglale" (sala 
C.C.S.); PLATON KRECET (orele 15). LICEENII 
(orele 19.30) — Teatrul Național „I. L. Cara-
giale“ (sala Studio); NUNTA LUI FIGARO (orele 
10). MAȘENKA (orele V5), IMPARAT1ȚA LUI MA- 
CHIDON (orele 19,30) — Teatrul Armatei (sala 
Magheru); CUM VA PLACE (orele 10). DOAMNA 
CALAFOVA (orele 19,30) - Teatrul Municipal I
DAVID COPPERFIELD (orele 10). LIBELULA 
(orele 15), DAVID COPPERFIELD (orele 19.30) - 
Teatrul Tineretului ; PIATRA DIN CASA șl CUI- 
RIȚA IN PROVINCIE (orele 15). TANIA (orele 
19,30) — Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Glulești ; CĂ
LĂTORIE PE NOTE (orele 11). CER CUVINTUL 
(orele 20) — Ansamblul de Estradă al R.P.R.
(sala din Calea Victoriei nr. 174): ARENA CURA
JULUI — Circul de stat (orele 17 și 20,30).

CINEMATOGRAFE : CADEREA EMIRATULUI - 
Patria, București; NUNTA — Elena Pavel, Ma- 
gheru; PRINȚESA MARY - Republica, Fltimon 
Sîrbu, I. C. Frimu; O NOAPTE DE AMINTIRI - 
înfrățirea între popoare, Lumina; Un ciclu de fil
me tn cinstea celei de-a 10-a aniversări a F.S.M.

In Comitetul Politic al O. N. U.
Examinarea problemei folosirii energiei atomice 

în scopuri pașnice
NEW YORK 8 (Agerpres). — La .7 oc

tombrie Comitetul Politic a început exami
narea problemei „Folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice”

La începutul ședinței Comitetului, Se
cretariatul O.N.U. a difuzat trei proiecte 
de rezoluție în această problemă : proiec
tul comun de rezoluție al delegațiilor An
gliei, S.U.A. și Australiei și două proiecte 
comune de rezoluție (separat pentru sub-, 
punctul a) și pentru subpunctul b) ale 
problemei în discuție) prezentate de de
legațiile Indiei, Birmaniei, Indoneziei și 
Iugoslaviei.

Proiectul comun de rezoluție al An
gliei, S.U.A. și Australiei amintește de 
speranța exprimată în rezoluția Adunării 
Generale că se va constitui neintîrziat un 
organ internațional pentru energia ato
mică ;

în prima rezoluție prezentată de India, 
Birmania, Indonezia și Iugoslavia se ex
primă satisfacția față de rezultatele impu
nătoare realizate de conferința internațio
nală pentru folosirea pașnică a energiei 
atomice în domeniul înlesnirii liberei cir
culații a cunoștințelor științifice legate 
de producția și folosirea pașnică a ener
giei atomice. f

în a doua rezoluție prezentată de India, 
Birmania, Indonezia și Iugoslavia se arată 
că statutul și funcțiunile organului inter
național pentru energia atomică „trebuie 
să se bazeze pe coordonarea părerilor ex
primate în Adunarea Generală și a opi
niilor guvernelor interesate și trebuie a- 
probate de Adunarea Generală”.

La începutul ședinței comitetul a hotă- 
rît să asculte o expunere a doctorului 
Bhaba (India), președintele conferinței in
ternaționale tehnico-științifice pentru fo
losirea energiei atomice în scopuri pașnice.

După aceasta, reprezentantul Indiei, 
Menon, a propus Comitetului să exami
neze separat cele două subpuncte indicate

mai sus ale problemei folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice și să ia hotă
râri separate pe marginea lor.

Președintele Comitetului a propus ca 
propunerile delegatului indian să fie dis
cutate mai tîrziu și a dat cuvîntul dele
gatului S.U.A., senatorului John Pastore.

La începutul cuvîntăriț sale,. reprezen
tantul SIU.A. a subliniat marea însemnă
tate a conferinței internaționale tehnico- 
științifice pentru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice.

După ce a vorbit de problema creării 
unei agenții internaționale pentru folo
sirea energiei atomice în scopuri pașnice, 
in încheiere, Pastore s-a ocupat de mă
surile în vederea folosirii pașnice a ener
giei atomice în S.U.A. și de relațiile în 
acest domeniu dintre Statele Unite și alte 
cîteva state pe baza unor acorduri bila
terale.

La 7 octombrie, în ziua cînd Comitetul 
Politic al Adunării Generale a O.N.U. a 
început examinarea problemei folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice, presa 
americană a publicat ample comentarii cu 
privire la proiectul de statut al agenției 
internaționale pentru folosirea energiei a- 
to-mice în scopuri pașnice, propus de Sta
tele Unite și de alte șapte țări (Anglia, 
Franța, Canada, Australia, Belgia, Portu
galia și Uniunea Sud-Africană).

Ziarul „New York Times” a publicat 
textul integral al acestui proiect.

Publicarea în presa americană a proiec
tului de statut al agenției care pină în 
prezent era considerat „confindențial” a 
produs uimire în cercurile Organizației 
Națiunilor Unite. Acest fapt este apreciat 
ca o expresie a dorinței S.U.A. de a atrage 
atenția asupra acestui proiect încă înainte 
de examinarea de către Adunare a pro
blemei folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice.Conferința anuală a partidului conservator din Anglia a luat sfîrșit

BOURNEMOUTH 8 (Agerpres). — La 8 
octombrie a luat sfîrșit conferința anuală 
a partidului conservator din Anglia.

In încheierea dezbaterilor, la 8 octom
brie a luat cuvîntul A. Eden primul mi
nistru al Marii Britanii. El s-a ocupat de 
unele probleme importante ale politicii 
interne și externe ale Marii Britanii. Eden 
a subliniat faptul că Marea Britanie se 
găsește în fața unor dificultăți economice 
și a enunțat măsurile pe care intențio
nează să le adopte guvernul.

Agenția United Press relatează că ocu- 
pîndu-se de perspectivele viitoarei confe
rințe a miniștrilor Afacerilor Externe a 
celor patru puteri de Ia Geneva, Eden a 
spus : „Nu există nici o îndoială că discu
țiile din luna aceasta vor fi dificile”. El 
a adăugat „sînt sigur că îngrijorările in
ternaționale din Europa și Extremul

ca

Orient sînt mai puțin acute astăzi decât 
au fost cu un an mai înainte. Prin acea
sta nu vreau să spun că marile puteri ale 
lumii și-au schimbat țelurile. Nu cred că 
și le-au schimbat. Dar s-ar putea
existența armelor de care ele dispun să 
contribuie la crearea unui sentiment 
s-ar putea rezuma prin cuvintele : poate 
ar fi mai bine să mergem înainte fără a 
încerca să obținem tot ce dorim, pentru că 
a încerca să obținem tot ce dorim ar pu
tea să ne arunce acolo unde nu dorim 
să ajungem“.

Oprindu-se asupra problemei dezarmă
rii, premierul englez a promis că o va 
discuta mai amplu „în curînd“. El a de
clarat totodată că „capitolul următor de
pinde de progresul față de unitatea Ger
maniei. Noi și rușii, — a complectat Eden, 
avem păreri deosebite în această pri
vință“.

ce

Primirea de către N. S. Hrușciov și A. I. Mikoian 
i a d-lui Garst

IALTA 8 (Agerpres). — TASS trans
mite : Tovarășii N. S. Hrușciov și A. I. 
Mikoian l-au primit pe dl. Garst condu
cătorul firmei americane „Garst and Tho
mas“, care produce semințe hibride de

Garst
porumb și au avut cu al o convorbire 
Au fost prezenți tovarășul I. A. Bene
diktov, ministrul Sovhozurilor al U.R.S.S, 
și tov. V. V. Mațkevicl, ministrul ad-inte- 
rim al Agriculturii al U.R.S.S.

Sărbătorirea celei de a 6~a aniversări 
a proclamării R. D. Germane 

— Mitingul din Berlin —
BERLIN 8 (Agerpres). — La 7 octombrie 

oamenii muncii din Republica Democrată 
Germană au sărbătorit intr-un cadru 
festiv cea de a șasea aniversare a consti
tuirii republicii lor. în orașe și sate au 
avut loc mari mitinguri și demonstrații 
consacrate acestei date memorabile.

în imensa piață Marx-Engels din Ber
lin, pavoazată sărbătorește, și pe străzile 
alăturate a avut loc un miting la care au 
participat aproximativ 300.000 de per
soane.

Cu aplauze furtunoase au întîmpinat 
participanții la miting pe șefii și membrii 
delegațiilor guvernamentale ale U.R.S.S. 
și țărilor de democrație populară precum

și delegațiile din alte țări. Mitingul a fost 
deschis de prof. E. Correns, președintele 
Consiliului Național al frontului național 
al Germaniei democrate ; s-a dat apoi cu
vîntul lui Walter Ulbricht.

După aceea a vorbit M. A. Suslov, con
ducătorul delegației guvernamental« a 
Uniunii Sovietice.

Mitingul de masă al oamenilor muncii 
din Berlin s-a transformat intr-o puter
nică demonstrație grăitoare a coeziunii 
oamenilor muncii in jurul guvernului lor 
popular, in jurul Partidului Socialist Unit 
și al Frontului național al Germanie1 De
mocrate.

Dezbaterile din Adunarea Națională Franceză
PARIS 8 (Agerpres). — în cursul zilei 

de 8 octombrie au continuat dezbaterile 
Adunării Naționale franceze în problema 
Marocului. în ședința de dimineață 
au luat cuvântul deputății : Dronne 
(„Republican-social”), Jules Ramarony 
(„partidul țărănesc independent”) și 
Quillici (Republican independent”) care 
au adus critici politicii guvernlui Faure.

în cursul ședinței de după amiază de
putatul Catroux („Republican-social”) fost 
ministru în cabinetul Mendes France, a 
subliniat intensificarea încordării în Ma
roc și a cerut soluționarea problemei ma
rocane pe baza 
cane de la Aix

acordurilor franco-maro- 
Les Bains.

Reprezentanții grupărilor de extremă 
dreaptă, legate de cercurile colonialiste 
au învinuit guvernul de „pasivitate” și 
„slăbiciune”, cerând represiuni mult mai 
drastice împotriva răsculaților din Maroc.

A luat cuvîntul președintele Consiliului 
de Miniștri Edgar Faure. El a afirmat că 
obiectivul guvernului este a creea un gu
vern marocan. El s-a pronunțat in fa
voarea constituirii unui consiliu de re
gență. Faure a arătat că evenimentele au 
obligat „puterea protectoare” să exami
neze problema marocană sub dublul as
pect al „ordine! și reformelor”.

SCURTE ȘTIRI

ÎNCĂRCĂTURĂ PERICULOASA - Maxim Gorki: 
FRONA - AL Popov; ACTUALITATEA TN IMA
GINI, CUM TREBUIE SA SE COMPORTE UN 
BOLNAV DE TBC, PIONIERIA nr. 3. OASPEȚI 
DIN INDIA, CRITICA DE JOS - Timpuri Noi 
TOV. SVERDLOV - Victoria; JUCĂTORUL DE RE
ZERVA — Tineretului; TĂUNUL — Central, Arta: 
NU DEPARTE DE VARȘOVIA - Gb. Doja; O 
AVENTURA PE COASTA ATLANTICULUI - Cul
tural; ORIZONTURI FARA SFÎRȘIT - Unirea. 
Olga Banele: NECUNOSCUTA DIN TAXI - Vasile 
Roaită, Moșilor; NICHOLAS NICKLEBY - 8 Mar
tie; LIBELULA - C. David: TINEREȚE ZBUCIU
MATA - Al. Sabia: LUMINA FARULUI - Fia 
căra; DUBLA LOTTE — Carpați, M. Emlnescu : 
BOUL DIN KULM - Munca; ROMA ORELE 11 - 
T. Vladimirescu; BUN VENIT D-LE MARSHALI 
Miorița; N-A DANSAT DECIT O VARA - 23 Au
gust. 1 Mai; SUFLETE ÎMPIETRITE - Donca SI 
mo; FIUL PĂDURARULUI - llie Pintllie; DRA 
GOSTEA UNEI FEMEI - Popular, Aurel Vlaicu 
PUTEREA DRAGOSTEI - Volga; SALARIU' 
GROAZEI - 8 Mai; LILIACUL - N. Bălcescu ; 
INAMICUL PUBLIC NR. 1 - Rahova; OMUL CU 
1.000 DE FEȚE Gh. Coșbuc; CONTELE MIȘKA - 
Boleslaw Blerut.

anunță ziarul „Borba”, la 
deschis la Belgrad cea de

e După cum 
octombrie s-a
6-a conferință orășenească a Uniunii Co

muniștilor din Iugoslavia.
• Potrivit rezultatelor provizorii ale 

alegerilor prezidențiale din Brazilia Ku- 
bitschek, candidatul partidului Social
democrat a obținut 2.024.519 de voturi, 
Tavora candidatul partidului conservator 
1.872.326 de voturi, și De Baros — 
1.786.487 de voturi.

9 La 8 octombrie a avut loc cea de-a 
20-a ședință a conferinței ambasadorilor 
Republicii Populare Chineze și Statelor 
Unite ale Americii. Următoare® ședință 
va avea loc la 14 octombrie.

9 La 7 octombrie, subcomitetul comi
siei O.N.U. pentru dezarmare și-® între
rupt lucrările.
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Situația guvernului francez
în lumina problemelor Africii de nord

• La 8 octombrie, ministrul de război 
adjunct din Egipt, generalul-maior Has- 
san Ragab Fahy, a sosit la Praga.

9 Le 8 octombrie un grup de ziariști 
sovietici în frunte cu B. N. Polevoi („Prav- 
da”), au părăsit Moscova plecind cu avio
nul spre S.U.A.

• Secretarul de presă al Casei Albe, 
James Hagerty, a anunțat că marți 11 oc
tombrie președintele Elsenhower va avea 
la spitalul din Denver unde se află inter
nat o conferință cu Foster Dulles, secre
tarul Departamentului de Stat în proble
mele de politică externă.

• Potrivit rezultatelor pină la 8 octom
brie în alegerile generale din Indonezia 
continuă să conducă partidul național con
dus de fastul prim ministru Sastroamid- 
jojo. Partidul național a obținut 8.001.750 
de voturi, partidul Nahdatul Uli3n 6.666.099 
de voturi și Partidul Comunist din Indo
nezia 5.904.025 de voturi. Partidul Mașu- 
mi guvernamental a obținut 6.189.777 de 
voturi.

>©•

Tn urmă cu nouă luni — mai exact la 5 
februarie — guvernul Mendes-France era 
nevoit să demisioneze fiind pus în minori
tate, în dezbaterile din Adunarea Națio
nală Franceză asupra Africii de nord. Și 
iată că acum și Edgar Faure se găsește 
într-o situație critică în aceeași chestiune. 
Desigur că însăși realitatea a născut 
această asociație care a făcut ca numeroși 
comentatori să examineze cu atenție si
tuația cabinetului francez.

Care sînt faptele ?
Ele pot fi împărțite în două categorii 

— de ordin intern și de ordin extern — 
desigur fără a putea face o delimitare 
strictă dat fiind influența reciprocă dintre 
politica interioară și exterioară a unui stat.

Să începem cu cele de ordin intern. Ed
gar Faure a încercat să aplice și în do
meniul politicii față de Africa de nord 
formula împăcării, cum se spune, și a ca
prei și a verzel. Respectiv, în guvernul 
său și-au găsit loc atît înverșunați repre
zentanți ai cercurilor colonialiste cît și 
sprijinitori ai unei politici de compromis 
în Africa de nord.

Rezultatul ? Situația actuală cînd Faure, 
după cum reiese din relatările ziarelor 
din ultimele zile, este supus unor atacuri 
serioase din partea majorității partidelor 
politice. Aceasta, deoarece Faure nu a 
reușit să satisfacă nici pretențiile grupu
rilor marii finanțe interesate într-o po
litică de „mînă forte“ în Africa de nord 
șl nici pe acei politicieni mal lucizi, care 
au învățat ceva din experiența Indochinei, 
dornici să facă măcar o jumătate de pas 
înspre acordarea unor oarecari drepturi 
popoarelor din Algeria și Maroc. O paran
teză este necesară pentru a preciza că 
dacă nu se vorbește acum despre Tunisia, 
nu înseamnă că acolo situația ar fi pe de
plin lămurită, ci numai că politica fran
ceză s-a dovedit ceva mai abilă.

Care au fost planurile lui Faure, mai 
întîi, în privința Marocului ? Ele au fost 
concretizate la tratativele de la Aix-les- 
Bains unde guvernul francez a discutat 
atît cu partizanii fostului sultan Ben Jous- 
sef (detronat prin grația lui Bidault și 
voința mitralierelor franceze), cît și cu 
sprijinitorii sultanului Ben-Arafa, urât de 
poporul marocan. Pînă la urmă s-a ajuns 
la o înțelegere : Ben Joussef va fi elibe
rat din captivitate (era ținut la Antslrabe 
în Madagascar) și i se va permite să se 
stabilească în Franța. Ben Arafa va părăsi 
tronul și se va forma un consiliu de re
gență compus din trei oameni, unul repre- 
zentind cercurile marocane pro-franceze, 
altul din partea partidelor ce luptă pen
tru independența Marocului și un al trei
lea neutru. Aceste măsuri erau considerate 
ea o primă etapă spre o înțelegere franco- 
marocană.

Dar nici pînă astăzi, în ciuda termene
lor promise de Faure, acordul nu a fost 
adus la îndeplinire. Cauzele nu sînt așa 
greu de găsit: este vorba de manevrele 
cercurilor colonialiste franceze care ac
ționează, pe toate căile posibile, atît la 
Paris cît și Rabat (capitala Marocului).

La Rabat, mai întîi, Ben Arafa, nu a 
vrut să abdice invocîndu-1 pe Allah în 
sprijinul său, în ciuda faptului că același 
Allah era solicitat de credincioșii musul
mani pentru ai scăpa de sultan. E greu de 
știut cum a ieșit Allah din încurcătură, 
dar pînă la urmă Ben Arafa a abdicat pie- 
cînd în zona internațională Tanger, lăsînd 
însă un înlocuitor. Aceasta face ca nici 
pînă azi consiliul de regență, la a cărui 
constituire s-au ivit divergențe, să nu 
poată fi instalat. De asemenea sînt vii 
dispute între diferite partide și grupuri 
pentru portofoliile proiectatului guvern 
marocan.

Tn scopul slăbirii coaliției guvernamen
tale alte manevre au fost întreprinse la 
Paris; ele au culminat cu demisia unor 
miniștri (printre care ministrul apărării, 
generalul Koenig) din cabinetul Faure.

Și acum cîteva cuvinte despre Algeria. 
Aci ți se impune următorul raționament: 
fie că spui departamentul (provincia) 
Sena care se găsește în Franța ori depar
tamentul Alger care se găsește în Algeria 
e unul și același lucru. De acest lucru ar 
fi gata să-ți Jure nu numai dl. Faure dar 
și alți mulți politicieni burghezi francezi 
care caută să dovedească că Algeria este 
o oarecare regiune a Franței împărțită în 
trei departamente. Nu există deci o pro
blemă algeriană, cum nu există nici o 
chestiune a departamentului Sena — spun 
el — cu toate că în Algeria trăiesc alge
rieni și cîțlva francezi iar în Sena, fran
cezi șl cîțlva algerieni.

Planul Iul Faure de unire totală a Al
geriei cu Franța, în eluda presiunilor, a 
fost respins de colegiul musulman al 
Adunării algeriene, cea ce l-a obligat pe 
guvernatorul Soustelle să amine sesiunea 
Adunării. Patrioții algerieni își intensifică 
lupta pentru independența națională, res
pingând politica de așa-zisă unificare cu 
Franța.

Problema algeriană ne ajută să facem 
trecerea la cel de al doilea aspect al pro
blemei Africii de nord, cel internațional.

După cum este știut cu 28 de voturi 
pentru, contra 27, Adunarea Generală a 
O.N.U. a hotărît înscrierea pe ordinea de 
zi a problemei Algeriei. La această hotă
râre s au opus toate cele trei mari puteri 
occidentale — Franța, Statele Unite șl 
Anglia șl tocmai de aceea agenția „United 
Press“ consideră, „înscrierea problemei 
algeriene pe ordinea de zi a Adunării Ge
nerale ca cea mai mare victorie a puteri
lor anticolonialiste la O.N.U.“ Desigur că 
aceasta nu este .singurul aspect al proble
mei căci s-ar mai putea vorbi <|esPre 
deosebiri de păreri între statele membre 
ale N.A.T.O (Grecia și Islanda nu au vo
tat alături de S.U.Ă.), despre votul unor 
țări din America Latină (printre care Ar
gentina), 'despre votul Filiplnelor etc., 
care nu s-au alăturat nici ele Statelor 
Unite, toate acestea demonstrînd creșterea 
presiunii opiniei publice care influențează 
simțitor asupra lucrărilor O.N.U. Ne vom 
limita însă numai la problemele legate 
strict de poziția Franței. Reprezentanții 
ei la O.N.U., în frunte cu Pinay, ministrul 
de externe, au părăsit după vot sala și 
apoi și New Yorkul declarînd că nu vor 
participa la lucrările Adunării socotind 
chestiunea algeriană o problemă internă a 
Franței. Desigur că Franței, în primul 
rînd, îi revine rolul să rezolve problema 
Algeriei dar atunci cînd se naște o situație 
ea cea de acolo, o discuție sinceră și des
chisă nu poate supăra pe cei care se știu 
fără vină. Dealtfel însăși „New York Ti- 
mes“ scria zilele trecute cu toate că 
aprobă acțiunea lui Pinay, că „colonialis
mul francez rămâne o problemă impor
tantă și complexă pentru rezolvarea căreia 
Franța a făcut foarte puțin“ și că „pro
blema Africii de nord este de interes in
ternațional“.

Dar dacă aerul New Yorkului nu i-a 
priit d-lui Pinay, nici la Paris el și nici 
președintele Consiliului de miniștri, dl. 
Faure nu se simt mai bine.

Tn primul rînd, în Africa, mișcarea de 
eliberare devine mereu mai puternică. 
Trebuie semnalat și un fapt nou : unirea 
forțelor patrioților marocani și algerieni, 
după cum reiese din comunicatul publicat 
la Cairo de liderul partidului naționalist 
marocan „Ist’qlal“ și de conducătorul 
„Frontului algerian al eliberării“.

De asemenea, și aci revenim la Tunisia, 
agenția „Associated Press“ a transmis o 
declarație a cunoscutului om politic Salah 
Ben Joussef, secretar general al partidu
lui naționalist tunisian „Neo-Destour“, 
care a chemat pe toți tunisienll să acorde 
ajutor Algeriei și Marocului. El a arătat 
că țările din Africa de nord formează un 
singur tot.

Aceste două fapte sînt deosebit de im
portante, ele dovedind creșterea solidari
tății popoarelor africane în lupta pentru 
independență națională

In al doilea rînd, situația guvernului 
Faure este deosebit de grea la Paris. Acest 
fapt a fost dovedit în cursul dezbaterilor 
ce se desfășoară în aceste zile în Adunarea 
Națională Franceză. Mai multe grupări de 
dreapta și cîteva de centru și-au anunțat 
intenția de a nu mai sprijini actualul gu
vern. Printre acestea cel mai important 
grup este cel al „republicanilor sociali“ 
(foștii gauliști). De asemenea grupul „re
publicanilor independenți“ i-a cerut mi
nistrului de externe Pinay, membru al 
acestui partid, să demisioneze din guvern. 
Pînă la ora actuală Pinay nu a demisionat 
și se pare că este pe cale să ajungă la o 
înțelegere cu grupul său politic.

Pare-se, după cum« subliniază „Le Mon- 
de“ că soarta guvernului va depinde în
tr-o mare măsură de votul socialiștilor. 
Ziarul arată că socialiștii ar fl gata să 
voteze pentru guvern doar cu condiția în
deplinirii grabnice a planului stabilit la 
Aix-les-Bains.

Pe de altă parte, vineri a plecat In Ma
roc noul ministru al apărării naționale, ge
neralul Billotite, care va încerca să rezolve 
grabnic situația de acolo. In acest fel 
Faure spera ca încă în cursul dezbaterilor 
asupra Africii de nord să poată aduce la 
cunoștința deputaților îndeplinirea planu
lui guvernamental.

In votul lor s-ar putea ca deputății 
francezi sa țină seama și de faptul că au 
mai rămas doar 18 zile pină la deschide
rea conferinței de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai celor patru puteri și 
că o criza de guvern, în momentul actual, 
ar fi deosebit de gravă.

Desigur că o combinație sau alta parla
mentara va putea sau nu va putea salva 
guvernul, dar nici aceste calcule de cu
lise, nici zooruntle precipitate ale domnu
lui Pinay peste Atlantic, de la New York 
la Paris, nici faptul că băncile rezervate 
delegației franceze la O.N.U sînt in aceste 
zile goale, nu vor putea rezolva proble- 
mele complexe ale Africii de nord, inte
resele Franței ca și cele ale popoarelor 
din Algeria, Maroc și Tunisia cer înțele
gerea aspirațiilor 
dență ale acestor 
prestigiul Franței 
marilor ei tradiții

legitime spre indepen- 
popoare. In acest fel 
va crește, răspunzind 
de libertate.

SERG1U BRAND

Sumarul revistei „Romanist“
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS trans

mite : A apărut numărul din septembrie 
al revistei „Komunist“. Articolul de fond 
este intitulat „Legătura teoriei cu practica 
și propaganda de partid“.

De dezvoltarea planică a societății și 
activitatea conștientă a oamenilor în so
cialism se ocupă articolul lui M. Selektor.

Problemele raionării economice și dez
voltării complexe a regiunilor economice 
ale U.R.S.S. sînt tratate în articolul lui 
V. Kostennikov.

„Pentru aprofundarea moștenirii filo
zofice leniniste” este Întitulat un articol 
critic semnat de B. Kedrov și G. Gurghe- 
nidze în care autorii se ocupă din nou de 
lipsurile serioase semnalate în lucrarea 
„Materialismul dialectic“ scrisă de 11 
autori și editată sub redacția lui G. Alek- 
sandrov de editura Gospolitizdat în 1953- 
1954.

Recent a apărut cel de al 13-lea volum 
din „Arhiva Marx-Engels“ editat de Insti
tutul Marx-Engels-Lenin-Stalin de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S., care conține ca și 
volumele 11 și 12 manuscrise ale lui Karl 
Marx despre dezvoltarea social-economică 
a Rusiei după 1861. In numărul din sep
tembrie al revistei „Komunist“ este pu
blicată recenzia lui R. Koniușei despre 
acest volum.

Cronica internațională semnată de I. 
Viktorov este publicată sub titlul „Pași 
importanți pe calea slăbirii încordării in
ternaționale”, în care se vorbește despre 
acțiunile de pace ale guvernului sovietic 
întreprinse în ultima vreme și Îndreptate 
spre slăbirea continuă a încordării in 
lume.

Sub titlul „Dezvoltarea economiei na
ționale a Ungariei în perioada primului 
cincinal” este publicată traducerea pres
curtată a articolului lui E. Varga, apărut 
în numărul 6 al revistei ungare „Tarsa- 
dalmi Semle".

Rubrica „Critică și bibliograifie" cu
prinde recenzia cărții „Activiștii pe tă- 
rîm obștesc din Anglia în lupta pentru 
o ideologie înaintată” de A. Makarovski. 
Cartea a apărut în 1954 în Editura pentru 
Literatură Străină din Moscova. Aceasta 
este cea de a treia carte din seria „Gân
direa filozofică progresistă în străinătate”. 
La aceiași rubrică V. Misvenieradze și A. 
Clanisev semnează o recenzie asupra 
cărții „Forța gîndirli pozitive” de Nor- 
man Vincent Pili, apărută la New York 
în anul 1954.

Revista publică scrisoarea lui V. M. 
Molotov în care el recunoaște drept gre
șită una din formulările referitoare la 
construirea societăți socialiste în U.R.S.S., 
formularea cuprinsă în raportul lui la 
sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
din 8 februarie 1955.

Numărul din septembrie al revistei 
„Komunist” publică și alte materiale pe 
teme interne și internaționale.
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tn numeroase localități din Franța stnt consti- 
tuite comitete de acțiune cuprinzind tineri d'n 
diferite organizații ca Uniunea Tineretului Re
publican Francez (U.J.R.F.), Uniunea Tinere
lor Fete Franceze (U.J.F.F.) și Tineretul Mun
citor Creștin (J.O.C.) care desfășoară o intensă 
activitate în vederea mobilizării tineiilor la lupta 
împotriva trimiterii de noi contingente tn Africa 
de nord. Asemenea comitete au fost constituite 
tn localitățile Asnières, Gennevilliers, Chaternay. 
La Havre a fost constituit „comitetul de tine
ret pentru soluționarea pașnică a problemei 
nord-africane". Acest comitet a organizat un mi
ting de protest la care au participat peste 2.000 
de persoane. Prin strîngerea de semnături, răs- 
pîndirea de manifeste, organizarea de mitin
guri, tinerii francezi se pronunță pentru retra
gerea trupelor colonialiste din țările Africii de 
nord.

Mamele, soțiile, logodnicele și surorile celor • 
trimiși pentru reprimarea mișcării de elibeiare • 
duc și ele o luptă hotărltă pentru rechemarea • 
trupelor franceze din Africa. Numeroase dele- ■ 
gătii de femei s-au prezentat la Consiliul Re
publicii, unde au depus petiții de protest.

In numeroase localități comuniștii acționează ■ 
unit cu socialiștii tn lupta împotriva trimiterii • 
de noi trupe tn Africa. Comuniștii și socialiștii • 
din Antibes, uniți într-un comitet de acțiune, au • 
adresat populației din localitate un apel che- ■ 
mînd-o la luptă împotriva operațiilor militate ' 
din Algeria, In apel se spune printre altele : ’ 
Vrem negocieri pașnice! Nu vrem să mai fie o- ' 
morîți tineri nevinovați 1 Trebuie să cerem înce
perea de negocieri și rechemarea contingentului 
1953. Toți muncitorii, bărbați și femei, dornici 
de pace, trebuie să se unească pentru ca aceste 
măsuri să fie luate imediat tn Interesul Fran
ței, al Algeriei și al păcii.
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Tinerii cineaști ia lucru

Un colectiv de ti
neri creatori, printre 
care se numără sce
naristul Paul An
gliei, regizorii Savel 
Stiopul și Gheorghe 
Toblas turnează pri
mul nostru film ar
tistic pentru copii — 
„Nufărul roșu“, după 
cartea lui Petre Lu- 
scalov.

In aceste zile se 
turnează interioarele 
filmului. Exterioarele 
au fost terminate de 
curlnd și profităm
de aceasta pentru a prezenta cititorilor cîteva fotografii din 
timpul filmării lor. Sînt interesante fotografiile, nu-i așa ?

MODĂ

Problema nr. 3

Ion Crișan
Inedită

— Pardesiu de stofă. 
Poate fî confecționat 
în diferite culori.

Ca garnituri — tl- 
ghele și nasturi.

‘Perdele forestiere în Dobrogea * In Ș

filmul „Nu-
«•

Recensămîntul celor peste 600.000.000 
de locuitori

lumea interplanetară *ln curînd
farul roșu” * Curiozități - jocuri - șah

<-K

BARAJE VERZI
Pe biroul inginerului am zărit un regis

tru ca toate celelalte. Literele mari, ca
ligrafice, scrise de o mină îndemînatică, 
arătau : „Istoricul Stațiunii Silvice Poar
ta Albă 1949—1955”.’Am răsfoit filele. Nu 
era vorba de o lucrare literară. Bogăția de 
cifre și de fapte înscrise aici prezenta nu 
numai o valoare documentară de specia
litate dar și de altă natură.

Inginerul Miron Radu, autorul acestei 
„mici enciclopedii de agro-silvicultură“ 
cuprinsă în circa 40 de pagini, îmi citi 
apoi totul, filă cu filă, dîndu-mi în același 
timp și alte amănunte. Descrierea a creat 
o imagine complectă asupra multiplelor 
realizări ale stațiunii. Aveam impresia că 
vizionez un interesant film documentar 
despre nașterea pădurilor în stepă.

Povestea începe din septembrie 1949. 
Atunci, un gnup de silvicultori condus de 
inginerul Miron Radu a coborît în mica 
haltă de la Poarta Albă. Locurile erau ne
cunoscute. „Străinii” s-au învîrtit o vreme 
în împrejurimi, au făcut constatări 
hotărît : stațiunea agro-silvică v,a fi 
niajată în apropierea gării, acolo e 
cel mai potrivit.

Moș Aliman din Poarta Albă (azi 
lectivist), iscoditor cum e din fire, 
putu stăpîni curiozitatea și întrebă pe 
noii veniți: „Dar ce gânduri vă bat de 
faceți atîtea planuri pe la noi ?”

— E vorba de un lucru mare, trebuie

și a u
ame- 
locul

e co
mi-și

dispune de un bogat parc de tractoare pe 
șenile și pe roți, mașini sovietice pentru 
plantatul puieților, pluguri speciale etc. 
în anii 1953 și 1954 puieții din perdele 
au fost stropiți cu nitroxan, pentru d s- 
trugerea dăunătorilor. Munca a decurs 
bine, deoarece stropirea s-a făcut din a- 
vion. Stațiunea a aplicat pentru prima 
oară în țara noastră metoda plantării me
canizate a puieților cu ajutorul unei ma
șini sovietice. De atunci, pe terenurile ac
cesibile, plantatul puieților s-a făcut nu
mai cu ajutorul mașinilor.

Rezultatele obținute în primii doi ani 
au fost îmbucurătoare. Puieții crescuți în 
pepiniera locală au prins, iar în timpul 
iernii ei au. rezistat la gerurile aspre. Ingi
nerul Miron Radu nu era însă deplin sa
tisfăcut în privința speciilor plantate.

— Sînt specii de esență nroale, care nu 
trăiesc decît 50—60 de ani. Stejarul are 
însă o viață mai lungă, ajunge pînă la 
300—400 de ani. Dar ce păcat că el nu re
zistă bine climei de stepă. Zona centrală a 
Dobrogei e o patrie vitregă pentru stejar. 
Trebuiau deci găsite căile de adaptare a 
stejarului în această regiune. Prima în
cercare a fost făcută în toamna anului 
1952, cînd ghinda stejarului de silvo-stepă 
a fost semănată direct în perdeaua fores
tieră. în timpul iernii, pentru a nu de
gera, puieții au fost 
Primăvara li s-au 
necesare, iar micii
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Mat în două mutări.
Controlul poziției:
ALB : Rh7, Dg8, Td8, Nh6, Cf7, Ch4, 

Pg7.
NEGRU: Re4, Nd3, Nh2, Ce2, Pc3, c4, 

e3, e5.

O partidă de la semifinala 
din București a campionatului 

R. P. R. pe acest an
Zilele acestea a luat sfîrșit semifinala 

Campionatului republican de șah pe anul 
tn ciurs.

Prezentăm cititorilor noștri o interesantă 
partidă a talentatului șaihist V. Ciocîltea 
susținută la această semifinală. Deși avind 
negrele, a reușit să obțină victoria in nu
mai 23 de mutări.'

Indiana veche
C. Botez V. Ciocîltea
1. d4 Cf6 2. c4 d6 3. C c3 g6.
Maestrul Ciocîltea a ales din nou deschi. 

derea lui preferată Indiana veche, pe care 
a îmbogățit-o cu o variantă interesantă.

4 g3 Ng7 5 Ng2 0—06. e4 e5 7. d5 a5 8 
Cge2 Ca6 9. 0—0 Ch5 10. Ne3 f5 (negrul 
începe atacul). 11. Dd2 Tf7 12. f3 Df8 13. e: 
f5 g: f5 14. Dc2 f4 15. Nf2 f : g3. Negrul 
deschide coloanele pentru a-și valorifica 
avansul de dezvoltare.

16. h: g3 Cb4 17. Ddl Nh6 18. a3 Ca6 
19. b4 T : f3 I Un frumos sacrificiu de ca
litate, prin care atacul negrului devine 
Irezistibil, 20. N : f3 D : f3 21. Rh 2 (pen
tru a evita 21..., Nh3) 21..., Cf6 22. Nd 4 
Dh5 + 23. Rgl Cg4 și albul a cedat, nepu- 
tînd apăra acest atac, decât cu mari pier
deri de material.

★

Soluția problemei nr. 2— V. Nestorescu 
— publicată în nr. din 18 septembrie 1955

Prin cheia 1. C.e6 — d8 I albul amenință 
2. Td5 mat.

Negrul are 6 posibilități de apărare, dar 
la fiecare din ele își interferează cîte o 
figură proprie, ceea ce permite albului 
să dea alt mat.

Interferența reciprocă dintre turnul s' 
nebunul negru, executată pe același oîmp 
f5, reprezintă așa numita temă Grims>haw 
1..., Tf5. 2. Ce 4 mat și 1..., Nf 5. 2 Cf7 
mat.

Celelalte variante 1... Td4 2. Ne5 mat. 
1..., Nf7 2. N : f8 mat, 1..., Ne4, 2. Cc4 mat 
și 1..., c4 2. Dh4 mat sînt urmate de 
mat-uri tot atît de bine diferențiate.

Fustă de stofă, 
care poate fi confec
ționată în diferite cu
lori. Are patru cute 
duble.

să creăm aici la 
dumneavoastră per
dele forestiere care 
să înfrîngă vîntul și 
șeceta, primi răs
puns bătrinul. După 
ce află cum vine cu 
„forestierele astea” 
bătrînul spuse plin 
de neîncredere: „Ori 
ce mi-ați spune, ste
pa noastră tot us
cată va rămîne, vă 
obosiți fără rost, pă
duri la noi nu cresc“.
— Vom vedea cine 
orice caz noi ne apucăm de treabă, încheie 
atunci inginerul Miron Radu.

Un timp au circulat prin sat tot felul 
de vorbe pe seama străinilor inimoși care 
voiau să se ia la harță cu natura. E drept 
că în calea vîntului ce usucă de atîtea 
veacuri zona centrală dobrogeană nu s-a 
încumetat nimeni să se așeze. De cînd 
s-a pomenit, vîntul de stepă alungă de pe 
aici norii grei și rareori aceștia își des
carcă pîntecele în ploi torențiale. Iar apoi, 
în drumul său, vîntul lacom sărăcește na
tura pînă și de ultimii stropi de apă. Lip
sit de umezeală, pămîntul crapă, iar na
tura capătă o înfățișare posomorită. Nu 
rareori recoltele sînt amenințate din cau
za secetei.

Natura dobrogeană nu se lasă ușor în
vinsă, cu ea trebuie să te lupți. Silviculto
rii au pus gînd rău acestei vitregii a ei.

înarmați cu știința și tehnica înaintată 
ei au făcut ca an de an realizările să de
vină tot mai evidente. Dacă în 1949 și
1950 s-au făcut numai semănături în pe
pinieră pentru obținerea de puieți adap
tați la condițiile locale de sol și climă, 
în 1951 s-au făcut primele plantări în 
perdele. De la 400.000 puieți plantați în
1951 numărul a crescut în 1952 la 1.500.000 
iar în 1953 la 1.610.000. In total, stațiunea 
agro-silvică Poarta Albă a executat din 
1951 pînă în 1955 plantații* în perdele pe 
o lungime de 870 kilometri, încadrînd cu 
perdele forestiere peste 15.000 hectare te
ren arabil.

Realizările obținute n-ar fi fost cu pu
tință fără ajutorul mecanizării. Stațiunea

are dreptate. în

acoperiți cu paie, 
aplicat toate îngrijirile 

i puieți au crescut fru
mos. Experiențele aU 
continuat și, în urma 
cercetărilor, s-a sta
bilit că stejarul bru- 
măriu se adaptează 
cel mai bine la con
dițiile locale. Astfel, 
stejarul plantat acum 
în perdeaua forestie
ră experimentală din 
bazinul hidrografic 
Nazarcea, împreună 
cu alte specii de ar
bori, prezintă o deo
sebită importanță 
pentru cercetători.

mii de puieți de stejar 
centrală

Acum, sute de 
înconjoară ca o centură zona 
de stepă din Dobrogea, iar numărul lor 
crește an de an. Nu va trece mult pînă 
cînd aici, în stepă, vom întîlni păduri 
mîndre de stejar, amestecate cu ulmi, 
salcîmi, vișini etc. Aceste păduri vor 
umple stepa de farmec și frumusețe. în 
timpul iernii zăpada va fi răspîndită uni
form, iar culturile vor fi adăpostite de 
ger. Ploile vor cădea mai des și mai re
gulat, aerul va fi mai bogat în oxigen. La 
adăpostul perdelelor forestiere, culturile 
vor da recolte bogate — dar cît© nu se 
vor schimba cînd aceste păduri vor crește 
mari ! încă de pe acum perdelele de pro
tecție, care au abia patru ani de vegetație, 
influențează în bine condițiile climatice. 
Iată numai un exemplu: în 1954, în co
muna Cuza-Vodă, semănăturile de 
de toamnă din terenurile cuprinse 
perdelele forestiere n-au înghețat, 
cită vreme cele aflate în cîmp deschis au 
înghețat. Producția culturilor însămînțate 
în terenul dintre perdele a fost mai bo
gată. Acesta e numai începutul, perspec
tivele sînt însă nebănuit de mari. închi- 
puiți-vă cînd întreaga Dobroge va fi brăz
dată de aceste baraje verzi, cît de minu
nat va fi, ce grîne bogate vor crește 
atunci. Omul va fi mîndru că a pus stă- 
pînire pe natură. Și anii aceștia sînt așa 
de aproape, incit nu e vorba de vreun 
vis.

BRHJL DE

pe cititorii noștri 
redacției — secția

NOTA REDACȚIEI. - Rugăm 
să ne trimită în scris pe adresa ....... 
sport, toate părerile lor în legătură cu rubrica de 
șah.

De asemenea, el sînt rugați să ne scrie ce ar mal 
dori să găsească în rubrica noastră, să ne trimită 
observațiile pe care le au în legătură cu proble
mele publicate.

Zona în care se rotesc asteroi
zii se află cuprinsă între planetele 
Marte și Jupiter, mai ales între 
distanțele de 2,33 și 3 unități as
tronomice de Soare. Să facem cu
noștință mai îndeaproape cu aces
te corpuri cerești.

Să vedem In primul rînd de ce 
au fost numite planete mici.

Cel mai mare asteroid este Ce- 
res. Diametrul său atinge 786 ki
lometri, fiind de 6,5 ori mai mic 
decît diametrul celei mai mici 
dintre planete (Mercur) și de 4,5 
ori mai mic decît diametrul Lunii. 
Masa acestui asteroid este de vreo 
7.000 de ori mai redusă decît 
masa globului terestru. La supra
fața lui, un om ar avea doar a 
treizecea parte din greutatea lui 
pământească.

Asteroidului Ceres îi urmează, 
în ordinea mărimii, Pallas, cu un

I. M. Ștefan

orz 
între 

pe

C. ANDREESCU

ASTEROIZI*)

*) Fragment din lucrarea „Pietre 
cerești, planete mici și aștri cu 
coadă”. în curs de apariție în Edi
tura Tehnică în colecția S.R.S.C.

Desen de RIK AUERBACH

Cum înțeleg 
unii „lucrarea 

scrisă

diametru de 483 kilometri, Vesta- 
385 kilometri și Junona — 193 ki
lometri. Cei patru „uriași“ >ai lu
mii „piticilor“ sînt singurii care 
apar, priviți prin marile telescoa- 
pe modeme, ca niște discuri. Cei
lalți asteroizi datorită dimensiu
nilor lor reduse arată ca niște 
puncte luminoase.

Doar 5% dintre asteroizii cu- 
noscuți au diametre de peste 100 
kilometri. Cei mai mulți au 20-40 
km. în diametru iar masa totală 
a asteroizilor este de sute de ori 
mai mică decît masa Pămîntului.

Nenumărate sînt întrebările 
care se ivesc în legătură cu pla
netele mici. Care este forma și 
culoarea lor, structura lor fizică, 
chimică, mineralogică ? Au sat, nu 
atmosferă ? Există forme de viață 
la supnafața lor? Ce fel de mișcări 
efectuează ?

Nu este ușor să răspunzi tutu
ror acestor probleme, mai ales că 
planetele mici sînt greu de ob
servat și prezintă a mare diversi
tate. Probabil că asteroizii cu dia
metre mari au o formă sferică, 
asemenea planetelor și sateliților 
acestora. In ceea ce privește aste
roizii mijlocii și mici, mulți sea
mănă cu niște stînci colțuroase, 
care par frînturi dintr-un corp 
ceresc mai mare.

în ce privește mișcările asteroi- 
zilpr, trebuie spus în primul rînd 
că toți se rotesc în junul Soarelui. 
Pentru 97% din planetele mici pe
rioada de revoluție este cuprinsă 
între 3 și 7 arii. Există însă unele 
care au nevoie de aproape 14 
ani .pentru a ocoli Soarele și altele 
care nu zăbovesc decît ceva mai 
mult de un an pe acest drum.

Direcția în care se face mișca
rea de revoluție este aceeași ca și 
la planetele mari, însă unii aste- 
roizi se deosebesc de acestea prin- 
tr-o mare înclinare a orbitei lor 
față de ecliptică. în medie în
clinarea este de 9,7 grade, dar sînt 
cazuri cînd trece de 40 de grade.

Cu ce viteză se face revoluția 
asteroizilor în jurul f 
Aceasta nu este aceeași 
toate planetele mici, 
e evaluată la

Soarelui ? 
, i pentru 

în generai 
vreo 20 kilome

tri pe secundă (72.000 kilometri pe

oră) — o Iuțeală cosmică obiș
nuită.

Se învîrtesc oare asteroizii și în 
jurul propriei lor axe, ca Pămîn- 
tul și alte planete ? Părerile astro
nomilor sînt împărțite în acea
stă privință. Pentru unele planete 
mici rotația a fost dovedită prin» 
variația periodică a strălucirii lor, 
pentru altele nu. în general se pre
supune că cei mai mulți asteroîzi 
se rotesc în jurul propriei axe în- 
tr-un interval de timp de 2—9 ore.

Cert este că asteroizii sînt lip
siți de atmosferă. Cu masa lor re
dusă nu au putut reține vreun în
veliș gazos. La suprafața lor dom
nește de aceea o liniște desăvâr
șită. Stîncile și pietrele au forme 
colțuroase. Este și firesc. • Apa, 
care rotunjește pe Pămînt contu
rurile pietrelor, lipsește cu desă- 
vîrșire. Vîntul, la, fel. Există dife
rențe de temperatură considera
bile între locurile unde este noap
te (coborînd pînă la aproape de 
zero absolut) și cele unde este zi, 
căci asteroidului îi lipsește un în
veliș gazos, ca cel care conservă 
pe Pămînt . ziua răcoarea nopții 
și noaptea căldura zilei, îndul
cind contrastele. încălzirile și 
răcirile rocelor la intervale scurte,, 
ou dilatările și comprimările co
respunzătoare, duc la formarea de 
crăpături adinei.

Probabil că la suprafața aste- 
roizilor există și mult praf (ca și 
pe Lună), căci meteoriții, nefiind 
frînați de atmosferă, se izbesc cu 
putere de stîncile asteroidale pe 
care le sfărîmă și le pulverizează 
datorită vitezei lor cosmice.

în aceste condiții este lesne de 
înțeles de ce nu există viață pe 
nici o planetă m'că. Fără atmo
sferă, fără apă, fără temperaturi 
potrivite, ea nu poate apare.

Mari deosebiri există între 
teroizi în privința strălucirii 
Planetele mici ca și celelalte 

nete, nu au lumină proprie, 
răsfrîng doar razele Soarelui 
care le reflectă mai puternic 
mai slab, după 
suprafeței lor.

„Vesta“ strălucește atît de in
tens, incit privită de la o distanță 
de cîteva sute dș mii de kilometri, 
pare un corp ceresc incandescent, 
asemenea Soarelui.

as- 
lor. 

pla
ci 

pe 
sau 

cum este natura

Pe 
râului 
lovacă) in apropierea stră
vechii cetăți Orlik, a fost 
începută în 
construcția 
electrice și 
baraj, cea 
strucție de 
Europa centrală. în cei 7 
ani cît vor dura lucrările 
pe acest șantier, va fi tur
nată o cantitate de beton 
echivaleiită cu cantitatea 
necesară unei conducte de 
canalizare ce ar străbate 
centrul pămîntului de la 
un pol la altul. Lacul de 
acumulare care va lua naș
tere în spatele barajului 
va fi cel mai mare rezer
vor artificial din Ceho
slovacia.

Construcția se află în toi.

anul trecut 
unei centrale 

a unui gigantic 
mai mare con- 
acest gen din

în anii puterii populare a avut 
primul recensămînt al populației 
întreaga Chină. Potrivit datelor abți
nute, populația Chinei numără peste 
600 milioane de oameni.

în prima perioadă de după consti
tuirea Republicii Populare Chineze, 
numărul populației era evaluat provi
zoriu la 475 milioane de oameni. în 
aprilie 1953 însă cînid a fost adoptată 
hotărîrea cu privire la efectuarea ale
gerilor generale în organele de jos ale 
puterii, Guvernul 
Chineze a dat o 
efectuării unui recensămînt 
pentru obținerea unor date 
precise în ceea ce privește 
populației țării. în mai 1954 recensă- 
mintul a fost terminat. Metodele re
censământului au fost elaborate cores
punzător condițiilor concrete din 
China. în scopul evitării diferitelor 
greutăți de ordin tehnic, listele de re
cenzare conțineau numai patru între
bări și anume: numele de familie și , 
pronumele, sexul, vîrstă și naționali
tatea.

în timpul recensămîntulul, locuitorii. 
In general, veneau singuri la punctele 
de recensămînt. în caz cînd cineva nu 
se putea prezenta personal la 
punctul de recenzare, din pri
cina distanței prea mari la 
care se afla domiciliul său, 
din cauza muncii sau a bo
lii, se duceau recenzorii la 
dânsul.

La munca de efectuare a 
recensământului au luat par
te nemijlocit 2,5 milioane de 
calculatori special repartizați, 
precum și mult tineret, care 
a participat voluntar la re
censămînt.

Potrivit comunicării făcute 
de Direcția Statistică de Stat, 
din numărul total al populației 
țării, care era de 601.938.035 
oameni, 574.205.940 au fost 
recenzați nemijlocit; iar 
27.732.095, inclusiv 7.591.298 
oameni din provincia Taivan

loc 
din

popular al R. P. 
directivă în sensul 

general 
statistice 
numărul

care tncă n-a fost eliberată (după da
tele publicate în Taivan în 1951) au 
fost înregistrat! indirect.

Din 574.205.940 cetățeni recenzați di
rect, 297.553.518 persoane, adică 51,82 
la sută îl constituie bărbații iar 
276.652.422 persoane, adică 48,18 la 
sută — femeile. Din numărul total al 
celor recenzați 15,6 la'sută îl constituie 
copiii pînă la 4 ani, 11 la sută — copiii 
de la 5 pînă la 9 ani, iar 41,08 la sută 
adolescenții și tinerii de la 10 pînă la 
18 ani. Din populația adultă, 1.851.312 
persoane sînt în vîrstă de la 80 la 99 
ani, 3.384 persoane în vîrstă de 100 de 
ani și mai mult, cea mai înaintată 
vîrstă atingînd 155 de ani.

Faptul că tinerii pînă la 18 ani alcă
tuiesc 41,08 la sută arată că populația 
R. P. Chineze ane tendința spre o 
creștere progresivă, adică la fiecare 
100 de oameni din China 42 sînt ado
lescenți și tineri, care sânt educați în 
condiții noi și învață la școală.

în urma recensământului s-a stabi
lit cu mai multă precizie componența 
națională a R.P. Chineze.

Despre componența națională a popu
lației din R. P. Chineză vorbește gra
ficul de mai jos.

<z,
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Concursuri sportive de reni ©000003<

Cînd Moscovă este în plin sezon de fotbal, iar în ?
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8 Crimeea înotătorii profită de vremea călduroasă și 8 
8 încep concursurile în bazine descoperite, în Nordul 8 
8 Uniunii Sovietice se țin concursuri sportive regionale | 
8 pe zăpadă, la care iau parte activă și renii.
8 Pe o distanță de 3.200 metri iau startul săniile în- 
8hămate cu cîte patru reni (timpul circa 6’54“), Iar
8 pe 1.600 metri, schiorii remorcați de cîte doi reni
8 (circa 2’51“) Cel mal mare bucluc este întotdeauna
8 cu renul înhămat în stingă; de capriciul lui depinde
8 dacă ceilalți reni vor porni în cursă sau nu. Renii 
| au de multe ori „indispoziții“: sînt încăpățlnați în-
8 tocmai ca măgarii (Laponii afirmă chiar că măgarii 
8 sînt Încăpățlnați ca renii...)_

NAȚIONALITĂȚILE
CHINEZI (HANI)
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NUMĂRUL POPULAȚIEI
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Acesta nu-I umor
„Presa japoneză a 

propus ca din motive 
de economie, viitoarele

| jocuri olimpice să fie 
8 organizate astfel, ca 
8 participanții să ia star- 
| tul la dînșii acasă, la 
8 un semnal dat de o de-
J30 3030305030 3000 0030000000CC O<>J

tună tură de armă da 
către radio S.U.A., iar 
rezultatele să fie corn-, 
parate telegrafic".

(„Newsweek’’- 
New York)

Boxeurul Willieș 
Moore s-a făcut knocks 
out pe sine însuși în 
lupta cu Gene Whitem 
El s-a repezit așa da 
sălbatic asupra adver
sarului său îneît a zbu
rat din ring și, după 
numărarea timpului de 
control, n-a mai avut 
puterea să se ridica 
prin propriile lui forțe".

(„Associated Press”)
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Azi ne plimbam fâră ghid...
Era tn «ugust, la Varșovia... tn timpul Fes

tivalului...
...Vreau să vizitez celebra grădină zoolo

gică a Varșoviei. Nu găsesc o călăuză, stnt 
mult! străini In parc, totuși explicațiile stnt 
necesare, dat fiind analfabetismul nostru zoo
logic.

Să intrăm totuși, stntem un grup mai mare, 
polono-finlandezo-romtn.

cu s.utele, diferite
Ce facem de acum Încolo ? 

rezervată animalelor exotice.
Privim, ne Întrebăm unii pe alții, nu ne 

prea descurcăm. In spatele nostru cineva În
cepe să dea explicații, in franceză. Lux de 
amănunte: acesta e un cimpanzeu care... acest 
leu poate să... însă această hienă. . droma- 
derul duce... tn vreme ce antilopa... dar uriașa 
reptilă este... și așa mai departe Totul po
vestit tn culori vii, cu amănuntele' locale res-

rase de ctinL.. Pînă acum ne descurcarăm, 
începe partea

pective. Și tn plus o seamă de anecdote le
gate de vlnătoarea In junglă.

Ei bine, aflat! că toate aceste explicații 
ne-au fost date de negrul El Mabri din Africa. 
El știe toate acestea nu din cursuri zoolo
gice ci din viață. Am stat ore întregi de 
vorbă, Tn fața uriașelor cuști. Și El Mabri 
a căpătat șl permisiunea, spre uimirea copii
lor, să se suie pe un elefant. Iar micuțul ieu 
Mana, primit recent cadou din R. D. Ger
mană, șl care se plimba ptnă nu demult li
ber pe aleile parcului, a primit un biscuit de 
la El Mabri. De altfel el a fost singurul care 
a rămas lingă cușcă cînd Mana a început 
să ragă. Eu mă găseam undeva departe... și 
abia mai ttrziu El Mabri mi-a spus că leul a 
făcut aceasta din plăcere. Vă mărturisesc că 
mă lipsesc bucuros de asemenea mulțumire.., 
mult prea sonoră.

„Managerul clubului 
.New York Yankees” 

care a fost retrogradat 
anul trecut din ligă, a 
dat dispoziție tuturor 
jucătorilor ca pe viitor 
să dea bacșișuri mai 
mari în hoteluri și res
taurante.

1

Această dispoziție are 
drept scop ameliorarea 
simțului de demnitate 
al echipei, deoarece a- 
cela care dă bacșișuri 
mari se simte ca un 
aristocrat și se prezintă 
plin de încredere pe 
stadion".

(„Chicago Tribune")

ORIZONTAL
Opera lui, oglindă a revolu- 

Călător în munții 
2._Cărți dăruite — 

. 3.

1. 
ției ruse 
Neamțului. 
„Zăvozii“ lui Zaharia Stancu. 
Un nesupus a scris „Supusul" 
Flori sub sticlă. 4. Cel dintîi ro
man al realismului socialist. — 
Cîntărețul minerilor din Maramu
reș — V. Em. Galan la început. 5. 

lui 
și-a 

să

S. Zamfir — Ctitor al teatrului ro- 
mînesc. 9. „...al Glanetașului“ eroul 
lui L. Rebreanu — Pronume. — 
Scriitor bulgar tradus în volumul 
„Poeme bulgare” 10. Notă muzi
cală — Piesă de Ibsen. — „Cîntul 
vieții”, 11. E neobișnuită în ro
manul lui C. Fedin — Nume dat 
vechilor locuitori ai Țării Romi- 
nești (sg.) — X!

„Furtuna”... dar nu cea a 
Ilya Ehrenburg — „Maurul 
făcut datoria, maurul poate 
plece“. 6. Închis de fasciști și-a 
scris ultimul reportaj „cu ștreangul 
de gît” — 12 luni — Zeul vîntului. 
7. Porumbelul păcii pictat de el e 
cunoscut în lumea întreagă — Ale
ne (!) 8. Singurul roman al celui 
care ne-a lăsat minunatele pagini 
din „Romînia pitorească“ — Radu

VERTICAL
9. Intr-acolo. 8. Din nou. 7. 

Notă muzicală. 6. „...finul Pe- 
pelei, cel isteț ca un proverb“. 5. 
împreună cu Și Ian a scris roma
nul „In munții Liultan"—Sfîrșitul 
lui Cehov. 4. începutul „Luceafă
rului“ lui Eminescu — Ultima... 
piesă a lui Mihail Sebastian. 3. 
„...Ciudra" — Alexandru- 2. Pic-

tor francez contemporan. 1. Re
cent s-a tipărit în romînește cele
brul său roman „Căsătorie ciudată“. 
12. „Sub steagul libertății“ de... 
Aczel 13. Poem de slavă — Mar
cel Marceau, Giles Segal și alții 
ca ei. 14 „Colț alb“ — Poet clu- 
jan. 15- Se transmite pe calea un
delor — Cel de colo ! 16. început 
de tragedie — Poet englez con
temporan cu Byron (1792-1822). 17. 
„...le domnului” — Noul său 
roman „Pădurea rusă“ va fi tra
dus și la noi. 18. Scriitor și publi
cist romîn. 20. Unul din precursorii 
Reformei, ars pe rug—„Ce mîndru 
sună acest cuvînt“ (Gorki). 21. 
Erou al Tinerei Gărzi. 22. Locul 
unde s-a întilnit Anna Karenina 
cu contele Vronski- 23. Aceea. 24. 
Da în romane italiene.
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