
Hunt*
Proletari din toate țările; uniți-vă!

cintela 
ineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

ÎN NUMĂRUL DE AZI:
Prof. univ. MIHAIL MANOLIU : 

Deschizător de drumuri (pag. 2-a).
I. BAIESU: „Expoziția colecti

vei“ (pag. 2-a).
AL. PINTEA : O călătorie în 

văzduh (pag. 3-a).
D. VAS1LE: Realizări și planuri 

ale unui cerc științific (pag. 3-a).

GH. SOCOTEANU : Unde-și face 
loc autoliniștirea (pag. 3-a).

Note bibliografice: O interesantă 
lucrare de popularizare a astrono
miei (pag. 3-a).

Azi se deschide Conferința de la Ge
neva (pag. 4-a).

PAO.LO PESCETTI: Italia în 
preajma conferinței de la Geneva 
(pag. 4-a).

Lucrările Adunării Generale a 
O.N.U. (pag. 4-a).

Cultură fizică și sport (pag. 4-a)

Anul XI. Seria Il-a Nr. 2018 4 PAGINI — 20 BANI Joi 27 octombrie 1955

Conferința de la Geneva în cinstea zilei de 7 Noiembrie și a celui de al lî-.ea Congres al P. M. R.

LA GENEVA începe astăzi confe
rința miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai Uniunii Sovietice, Sta

telor Unite, Angliei și Franței. Privi
rile întregii omeniri sînt îndreptate a- 
supra acestei conferințe. Speranțele 
opiniei publice sînt întemeiate pe suc
cesul conferinței din iulie a șefilor gu
vernelor celor patru puteri — confe
rință care a deschis calea spre rezol
varea pașnică a problemelor interna
ționale în litigiu.

Călăuziți de dorința sinceră de a 
aduce o contribuție la slăbirea încor
dării în relațiile internaționale și la 
întărirea încrederii necesare între 
state, șefii guvernelor celor patru pu
teri au examinat și discutat la Ge
neva probleme de mare importanță 
pentru cauza păcii. La sfîrșitul celor 
șase zile cît a durat conferința șefii 
guvernelor Uniunii Sovietice, Statelor 
Unite, Angliei și Franței au elaborat 
și adoptat în unanimitate Directivele 
către miniștrii Afacerilor Externe ai 
țărilor respective. Aceștia au fost în
sărcinați să continuie examinarea pro
blemelor asupra cărora a avut loc 
schimbul de păreri și să propună mă
suri eficace pentru rezolvarea lor. 
După cum este bine cunoscut aceste 
probleme sînt: 1. Securitatea euro
peană și Germania; 2. Dezarmarea ; 
3. Dezvoltarea contactelor între Est 
și Vest.

Astăzi, a sosit deci ziua cînd mini
ștrii de externe ai celor patru puteri 
trebuie să dea curs Directivelor șe
filor guvernelor lor. Conferința mi
niștrilor de externe de la Geneva tre
buie să găsească căile cele mai 
nimerite pentru o rezolvare pașnică a 
problemelor aflate pe ordinea de zi. 
Opinia publică mondială cere ca con
ferința miniștrilor de externe ai celor 
patru puteri să se desfășoare într-o at
mosferă de sinceritate, sub semnul 
năzuințelor tuturor participantilor 
spre stabilirea înțelegerii reciproce. 
Această cerință a devenit și mai arză
toare, dat fiind bilanțul evenimentelor 
internaționale dintre „cele două Ge
neve“ felul diferit în care a fost folosit 
climatul destinderii de către marile 
puteri în această perioadă.

După conferința istorică de la Ge
neva, venind în întîmpinarea năzuin
țelor fierbinți ale popoarelor. Uniunea 
Sovietică a întreprins acțiuni concrete 
de pace, creind o atmosferă propice 
desfășurării cu succes a actualei con
ferințe a miniștrilor Afacerilor Exter
ne. O enumerare succintă a unor ase
menea acțiuni este grăitoare. Tratati
vele de la Moscova cu guvernele R. F. 
Germane, R. D. Germane, Finlandei, 
Canadei, precum și vizitele în U.R.S.S. 
a unor conducători de state, a unor 
delegații parlamentare etc. au contri
buit la slăbirea într-o oarecare măsură 
p încordării în relațiile internaționale, 
la crearea unei atmosfere de încredere 
între state.

Hotărîrea guvernului sovietic de a 
reduce cu 640.000 de oameni efectivul 
forțelor sale armate și retragerea îna
inte de termen a trupelor sovietice din 
Austria sînt de asemenea dovezi grăi
toare ale politicii ferme de pace a 
U.R.S.S. în ceea ce le privește, tarile 
de democrație populară, printre care 
și tara noastră, urmînd exemplul 
Uniunii Sovietice, au întreprins de ase
menea acțiuni menite să contribuie la 
slăbirea încordării internaționale, la 
întărirea „spiritului Genevei“.

Aceste acțiuni ale țărilor lagărului 
socialist au întărit și mai mult credința 
popoarelor din lumea întreagă că în
cordarea internațională poate și tre
buie să slăbească, că „războiul rece“ 
poate înceta.

Salutînd cu bucurie și încredere ceea 
ce s-a întreprins pozitiv în perioada 
dintre „cele două Geneve“ opinia pu
blică mondială se întreabă însă pe 
bună dreptate ce au comun cu cauza 
păcii, cu „spiritul Genevei“, aseme
nea acțiuni întreprinse în preajma 
conferinței miniștrilor de externe cum 
ar fi : conferința militară de la Paris 
a țărilor Pactului Atlantic, atragerea

Noi întovârâ
Numeroși țărani muncitori cu gospodării 

individuale din regiunea Bacău se unesc în 
întovărășiri agricole. De la începutul anu
lui și pînă acum, în această regiune, pe lingă 
cele 68 de întovărășiri agricole existente, au 
mai luat ființă 18 întovărășiri agricole care 
cuprind aproape 400 familii de țărani munci
tori. Numai în cursul acestei luni s-au con- 
»tituit în regiune 6 întovărășiri agricole. 

Iranului în pactul militar de la Bag
dad, declarațiile belicoase ale unor po
liticieni și generali din occident, pesi
mismul răspîndit pe calea undelor și 
prin intermediul presei de către 
cercuri reacționare din apus în frunte 
cu cele din S.U.A. Popoarele lumii ur
măresc cu vigilentă uneltirile dușma
nilor colaborării internaționale și con
damnă acțiunile lor.

Sînt apoi cu totul nefirești inten
țiile pe care le au puterile occiden
tale în rezolvarea unor probleme ce 
figurează în dezbaterea conferinței mi
niștrilor de externe. Anumite cercuri 
din Occident încearcă să acrediteze, 
de pildă, ideia că întreaga desfășurare 
a conferinței de la Geneva a miniș
trilor Afacerilor Externe va depinde 
numai de stabilirea unui acord în pri
vința problemei germane. Se afirmă 
de asemenea că crearea unui sistem 
general de securitate în Europa de
pinde de unificarea prealabilă a Ger
maniei, atrasă bineînțeles în blocul a- 
gresiv al Atlanticului de nord. Dar 
este de la sine înțeles că problema în 
cauză este pusă de către unele 
„cercuri oficiale“ din occident exact 
de-a-ndoaselea.

Atrage în acest sens atenția acțiu
nile separatiste pe care le-au luat pute
rile occidentale în preajma Conferin
ței de la Geneva. Intr-adevăr, cum se 
pot oare rezolva într-un mod rezona
bil problemele în timp ce miniștrii de 
externe ai puterilor occidentale întru
niți de curînd la Paris au redactat în 
mod separat memorandumuri pe care 
le vor prezenta la conferința de la 
Geneva a miniștrilor afacerilor ex
terne. Pe bună dreptate scria ziarul 
„Tribune de Nations“ că „a căuta o 
urmă cît de mică a spiritului Genevei 
în acțiunile separatiste ale puterilor 
occidentale este timp pierdut. Această 
urmă nu există“. Iar ziarul „Gazette 
de Lausanne“ scria : „Miniștrii de ex
terne occidentali reuniți la Paris și-au 
pus la punct planul lor de lucru... Ei 
vor face bloc împotriva delegației so
vietice“.

Atrage de asemenea atenția, între 
altele, atitudinea rigidă a S.U.A. în 
problema dezarmării — atitudine ex
primată la aceeași conferință separată 
a miniștrilor afacerilor externe ai 
S.U.A., Angliei și Franței convocată 
deunăzi la Paris. Astfel, S.U.A. con
tinuă să-și manifeste dorința de a li
mita discutarea acestei probleme la 
examinarea propunerii președintelui 
Eisenhower, referitoare la schimbul 
reciproc de informații și fotografierea 
din avion.

Faptele arată însă că sînt condiții 
obiective pentru a se ajunge la o 
soluționare pașnică a unor probleme 
care figurează în dezbaterea conferin
ței de la Geneva a miniștrilor Aface
rilor Externe. In acest sens se pot 
aminti punctele de vedere care s-au 
apropiat în problema dezarmării, posi
bilitățile evidente în stabilirea unui 
acord privind dezvoltarea contactelor 
între Est și Vest și altele. Se cere 
numai ca toți participantii la confe
rință să fie animați de dorința sinceră 
de a lucra într-un spirit nou, de cola
borare și înțelegere reciprocă, să fie 
animați de dorința de a înțelege inte
resele juste ale celorlalte părți. In 
felul acesta se vor putea face noi pași 
înainte pentru întărirea și dezvoltarea 
„spiritului Genevei“.

Masele populare își exprimă în a- 
ceste zile hotărîrea fermă de a lupta 
activ pentru apărarea și întărirea ..spi
ritului Genevei“, pentru zădărnicirea 
încercărilor cercurilor reacționare din 
occident de a se reveni la „războiul 
rece“.

Tineretul nostru, antrenat în muncă 
pașnică, constructivă este sincer ata
șat cauzei păcii. El este hotărît să 
contribuie cu toate forțele sale la în
tărirea spiritului de colaborare între 
popoare și tineretul întregii lumi. Sa
lutăm din toată inima întîlnirea mi
niștrilor de externe de la Geneva și 
urăm mult succes conferinței în scopul 
întăririi păcii și al colaborării între 
toate popoarele lumii.

șiri agricole
printre care și cea din comuna Bărgăoani, 
raionul Piatra Neamț, căreia țăranii munci
tori i-au dat denumirea de „Cel de al 11-lea 
Congres al partidului”. In raionul Piatra 
Neamț, numărul întovărășirilor a ajuns la 
28, cuprinzînd peste 1600 familii. Pînă în 
prezent, 3700 familii de țărani muncitori din 
satele și comunele regiunii Bacău au consti
tuit 86 da întovărășiri agricola,

3,000 vagoane de cărbune peste plan
Privind în jurul lor, 

văzînd că pe pămîn- 
tul care azi ține o lu
me mai bună au ră
sărit orașe noi. privind 
în propriile lor case 
în care intră bunăstarea, privindu-se pe ei 
înșiși, mîndri în uniformele și cu decorațiile 
de luptători pentru asigurarea pîinii indus
triei, minerii din Valea Jiului se simt și 
mai datori să-și intensifice străduințele, pen
tru a lichida complect relativa rămînere în 
urmă a extracției de cărbune și a asigura în
deplinirea în bune condițiuni a planului de 
stat pe 1955 — ultimul an al cincinalului.

In cinstea zilei de 7 Noiembrie și a Con
gresului partidului, tinerii mineri ai Văii Jiu
lui au socotit de datoria lor să-și facă încă 
odată un bilanț al muncii și să-și ia pe aceas
tă bază noi angajamente de onoare.

In ultima vreme, membrii comitetelor orga
nizațiilor de bază U.T.M. din Valea Jiului 
s-au sfătuit de mai multe ori cu tinerii frun
tași în producție, muncitori, tehnicieni și in
gineri. La comitetul raional de partid, la 
comitetul raional U.T.M., cu prilejul zilei se
cretarilor, ca și la plenara comitetului raio
nal U.T.M., ei au discutat împreună despre 
sarcinile ce le revin.

Pentru un angajament de seamă, tineretul 
miner din Valea Jiului are o bază serioasă : 
395 brigăzi de tineret dintre care 119 aplică 
graficul ciclic, 5 sectoare și secții încredin
țate tineretului în afară de sectoarele „Steaua 
Roșie“, peste 3200 de tineri se află în între
cerea socialistă.

Venind la Petroșani să discute despre felul 
cum vor încheia ultimele luni ale cincinalu
lui, tinerii mineri fruntași au discutat întîi, 
pe îndelete, la minele lor, în abatajele lor, 
cu ortacii și împreună au socotit ce contri
buție vor putea aduce fiecare. Așa încît, de 
curînd, participanții la consfătuirile raionale 
au putut cunoaște două scrisori pe care le-a 
publicat și ziarul local „Steagul Roșu“.

Prima dintre ele, a brigăzii de tineret din 
sectorul I al minei Uricani, condusă de tov. 
Grass Petre, vorbește despre angajamentul

Combinatul metalurgic Reșița 
și-a îndeplinit cincinalul

Muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii combinatului 
metalurgic Reșița, au sărbătorit în ziua de 24 octombrie o nouă 
victorie importantă în producție. In această zi ei au raportat că 
planul valoric al cincinalului pe întreg combinatul a fost îndeplinit.

Introducerea tehnicii înaintate a făcut ca productivitatea muncii 
să crească în anii cincinalului cu 15 la sută față de 1950. Ducînd 
o luptă intensă și pentru realizarea de cît mai multe economii, 
muncitorii reșițeni au înscris în conturile lor personale peste 
8.566.000 lei, iar prin recondiționarea sculelor după metoda sovie
tică Kuznețov au adus patriei economii în valoare de 11.688.594 
lei.

Cu prilejul sărbătoririi îndeplinirii cincinalului, metalurgiștii com
binatului Reșița s-au angajat să întîmpine Congresul al II-lea al 
partidului cu noi succese în producție.

ARAD (de la corespondentul 
nostru). — Muncitorii uzinelor 
de vagoane „Gheorghi Dimi- 
trov“-Arad s-au angajat ca în 
cinstea celui de al doilea Con
gres al partidului ultimul vagon 
de marfă din plan să fie livrat 
la data de 15 decembrie. 
Succesele pe care le vor obține 
vor duce la realizarea unor acu
mulări socialiste peste plan în 
valoare de 206.910 lei.

Deși nu a trecut decît o săp- 
tămînă de la luarea angajamen
telor, succesele au și început să 
se arate.

In secția vagonaj, de pildă, 
au și fost lucrate longeroanele 
pentru 5 vagoane de minereu și 
două șasiuri.

Foto : RADU COSTIN

fermentînd. Supravegherea procesului de fermen
tare este destul de complicată. Este nevoie să iei 
temperatura, uneori să treci vinul repede în alt 
butoi și multe altele. Balog luliana, în vîrstă de 17 
ani și prietena ei, Ordog Rozalia sînt două tinere 
fruntașe de Ia pivnița nr. 1.

Așa se naște „Sîngele Taurului'.

Pe masă a apărut o carafă cu vin rubiniu. Ingi
nerul Stoian Teodor, directorul G.A.S. din Recaș, 
regiunea Timișoara, l-a invitat pe oaspetele din 
R.P. Ungară să guste din „Singele Taurului".

Directorul viticulturii din Ministerul Agriculturii 
al R.P. Ungare a luat paharul, l-a ridicat la lumină, 
cercetîndu-1 cu un ochi de bun cunoscător, apoi a 
sorbit molcom :

— E un veritabil Tokay !...
Și a mai încercat un pahar.
Credeți oare că vinul acesta care poate sta alături de vestitul vin de 

Tokay se face în aceste locuri de mult timp? Nu. Numai cu cîțiva ani 
in urmă, în locul rubiniului și parfumatului „Sîngele Taurului" se sco
tea un amestec obișnuit din cele patru varietăți de struguri din Recaș.

înființarea gospodăriei agricole de stat a dus la valorificarea pe 
sortimente a varietăților de struguri.

Astăzi, „Cadrca", „Sîngele Taurului” și „Creața", o altă varietate, 
duc faima viticultorilor din Recaș peste hotare.

Cine credeți că sînt in primele rînduri ale muncilor de vinificare la 
Recaș ? Desigur, fetele. Privind fotografiile noastre, vă puteți convinge 
de acest lucru.

Fotografia 1 : Utemistele Ana Inaculov și Ana Bereny nu lucrează la 
cules. Dar la munca voluntară le puteai întîlni culegînd printre araci. 
Și cît de frumos e culesul mai ales cînd strugurii sînt atît de dulci !

Fotografia 2 : Laboratorul, mîndria gospodăriei, veghează la respec
tarea calității vinurilor, dînd un prețios ajutor colectivului. Aici 
lucrează ca laborantă utemista Ana Geller. Iat-o în fotografia noastră 
împreună cu tovarășul director stabilind cantitatea de zahăr a 
strugurilor.

Fotografia 3 : Butoiul are numai 6.093 litri. Vinul bolborosește în el,

vor da tinerii mineri din Valea Jiului 
în cinstea Congresului partidului nostru

tinerilor de a spori producția efectivă de 
cărbune. In scrisoare, tinerii spun următoa
rele :

....ne angajăm :
— să dăm zilnic peste plan 20 tone de 

cărbune, adică 1860 tone pînă la sfîrșitul 
anului;

— să depășim randamentul planificat cu 
50 la sută;

— să reducem consumul de exploziv cu 
4 la sută;

— să calificăm la locul de muncă trei 
vagonetari ca ajutori mineri și un ajutor 
miner ca miner;

— să lucrăm după metoda graficului 
ciclic.

Pentru realizarea acestor angajamente 
conducerea sectorului I s-a obligat să 
aprovizioneze la timp brigada cu lemn și 
vagonete goale, să introducă două crațere 
în abatajul nostru, să repartizeze tehni
cieni care să ne sprijine și altele".

Alături de extracția de cărbune, de cea mai 
mare însemnătate în Valea Jiului este reali
zarea mai rapidă a lucrărilor de săpare în 
galeriile de pregătiri, pentru a se ajunge cît 
mai grabnic la noile straturi de cărbune care 
trebuie exploatate. Scrisoarea brigăzii de 
tineret condusă de tov. Kibedi Adalbert de la 
mina Petrila declară :

„Membrii brigăzii noastre se angajează:
— să sape lunar 60 metri liniari de ga

lerie în teren mixt cu profil simplu ;
— să depășească productivitatea plani

ficată cu 0,47 metri cubi pe fiecare post;
— să reducă efectivul brigăzii față de 

formația tip cu 121 posturi lunar;
— să reducă consumul de exploziv cu 

100 grame pe metru cub de galerie să
pată;

— să califice în cadrul brigăzii doi ti
neri ca ajutori mineri și unui ca miner".

Scrisoarea brigăzii lui Grass Petre a^ stîr- 
nit un mare interes în rîndurile brigăzilor 
de tineret din abatajele minelor Văii Jiu
lui. De asemenea, scrisoarea brigăzii lui 

Kibedi Adalbert a fost 
discutată în toate 
schimburile de la mi
na Petrila, ca și la 
alte mine.

Ca urmare, nume
roase brigăzi și-au luat angajamente ase
mănătoare. Concentrind angajamentele tu
turor brigăzilor de tineret, biroul comi
tetului raional U. T. M. Petroșani a consta
tat că acestea sînt deosebit de pre
țioase. însușite de către toți tinerii mineri 
din Valea Jiului, ele vor aduce o contribu
ție de seamă în lupta pentru a da patriei 
mai mult cărbune, mai bun și mai ieftin. In 
comunicatul recent publicat, biroul comite
tului raional U.T.M. cheamă de aceea pe 
toți tinerii mineri să se alăture celor două 
brigăzi fruntașe și să muncească cu entu
ziasm în cadrul întrecerii socialiste. Pînă la 
Congresul partidului, brigăzile de tineret din 
abatajele minelor Văii Jiului promit să ex
tragă 30.000 tone cărbune peste plan, iar cele 
de la pregătiri — să obțină înaintări lunare 
de 60 metri liniari pe brigadă.

Pentru a se asigura îndeplinirea acestui 
angajament, care face cinste tineretului Văii 
Jiului, comitetul raional U.T.M. și comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. din mine au 
datoria ca în colaborare cu organele sin
dicale să asigure prin planurile de măsuri 
care se iau pentru sprijinirea întrecerii so
cialiste de către direcțiunile exploatărilor 
carbonifere, toate cele necesare muncii tine
rilor mineri.

Prin munca harnică a tinerilor mineri, Va
lea Jiului și întreaga țară vor putea asista 
curînd, cu bucurie, la o manifestație plină de 
însemnătate : în preajma Congresului P.M.R., 
ultimele vagoane cu cărbune din cele 3.000 
date de tineretul din Lonea, Petrila, Ani- 
noasa, Vulcan, Lupeni și Uricani în cinstea 
partidului nostru drag vor pleca către toate 
colțurile țării, ducînd căldură în căminele 
oamenilor muncii, energie în fabrici și în 
uzine.

Corespondent 
HARALAMBIE ALEXE

Succesele au început să se arate
Prin croiala rațională a mate

rialului s-a reușit ca din bucă
țile rămase să se confecționeze 
piese în valoare de peste 10.000 
lei.

La secția mecanică II univer
sală au fost executate operațiile 
la 8 repere rămînînd de execu
tat doar operațiile de găurire și 
frezare.

In întrecerea socialistă por
nită în cinstea celui de-al doilea 
Congres al partidului cele mai 
frumoase rezultate le-a obținut 
brigada de la secția vagonaj, 
condusă de utemistul Dumitrică 
Radu, care zilnic își depășește 
planul cu peste 120 la sută.

Cu planul anual îndeplinit
In ziua de 25 octombrie colectivul uzine

lor de mașini și unelte agricole „7 Noiem
brie" din Craiova a raportat îndeplinirea în 
9 luni și 24 de zile a sarcinilor de plan pe 
anul în curs.

In acest an muncitorii uzinelor „7 Noiem
brie“ au sporit productivitatea muncii cu 
17,3 la sută și au redus prețul de cost cu 
32,8 la sută față de realizările anului tre
cut. In prezent. 173 de muncitori și tehni
cieni aplică diferite metode înaintate de 
muncă sovietice, reușind să depășească sim
țitor sarcinile de plan. Comuniștii Constan
tin Trandafirescu, Pavel Nițov, turnători, 
Vasile Oprișoreann. Ion Vîrjan. irezori. 
Constantin Buică, lăcătuș și alți 181 mun
citori au primit titlul de fruntași în produc
ție.

In cinstea zilei de 7 Noiembrie șl a celui 
de al II-lea Congres al P.M.R., colectivul 
se străduiește să depășească prevederile 
planului, să reducă procentul de rebuturi cu 
15 la sută și să realizeze lîoi sortimente d? 
mașini agricole.

„Decada record“
ORAȘUL STALIN (de la corespondentul 

nostru). — De la un timp pe tarlalele gos
podăriei agricole colective „Progresul“ din 
satul Rotbav, raionul Stalin, zgomotul trac
toarelor nu încetează nici noaptea.

La lumina farurilor, K.D.-urile, conduse de 
tractoriștii din brigada 14, de la S.M.T.-Hăr- 
man, lucrează normal. Ion Pațencu care nu 
este numai responsabilul brigăzii ci și secre
tarul organizației de bază U.T.M. pe stațiune 
verifică încă odată dacă toate tractoarele 
sînt în ordine.

încă din timpul zilei, el a recunoscut tere
nurile care se vor ara în noaptea aceasta 
Tractoarele au fost alimentate din timp ș 
la predarea schimbului nu s-a constatat nici 
o defecțiune la tractoare.

Munca merge din plin. Unul din tractoare 
este condus de utemistul Mamenuț Gheorghe, 
fruntașul stațiunii, care și-a terminat planul 
pe anul acesta încă de la 1 septembrie, rea- 
lizînd 600 hantri pe tractor. Pe celălalt trac
tor este utemistul Octavian Croitoru. Cei do 
tineri sînt mereu în întrecere. Pînă acum ste- 
gulețul de tractorist fruntaș era cîștigat cîn:’ 
de unul cînd de celălalt.

De trei zile însă, de cînd a început „Decr 
da record“, organizată în cinstea Congreev 
lui partidului, întrecerea continuă cu m 
mult avînt.

Mamenuț nu s-a mai lăsat să fie întrecu 
Steagul roșu a rămas la el. In trei zile e' 
a realizat 42 de hantri, iar Croitoru cu 10 
hantri mai puțin.

Cei șase brigadieri au prevăzut ca în cin
stea Congresului partidului să realizeze pla
nul în proporție de 120 la sută, să economi
sească 1.500 kg. carburanți și piese de 
schimb în valoare de 2.000 lei.

Exemplul lor a fost urmat și de ceilalți 
tractoriști ai stațiunii. Graficul lui Ivan Bu- 
neev, inițiativa lui Vasile Voichiță, Erou al 
Muncii Socialiste, sînt metode îmbrățișate de 
tractoriștii de la S.M.T.-Hărman.

De asemenea în brigada „Voichiță“, care 
în întrecere se situează printre fruntașe, sînt 
tractoriști cu care stațiunea se mîndrește. 
Tractoriștii Teodor Naicu și Gheorghe Cenușe 
au realizat pînă în prezent peste 600 hantri 
fiecare.

In toamna aceasta, timpul se prezintă fa
vorabil. Tractoriștii folosesc acest prilej pen
tru ca în cinstea Congresului partidului să 
realizeze 1000 hantri de fiecare tractor.



I. V, Mi ciur in — marele transformator al naturii
In multe colțuri ale globului numele lui 

Ivan Vladimirovici Miciurin este rostit cu 
multă dragoste și recunoștință.

Dacă astăzi putem vorbi de posibilitatea 
cultivării pomilor • roditori și a altor plante 

' agricole în regiuni unde temperatura din 
timpul iernii scade adesea sub 50°C — dacă 
putem vorbi de cultura plantelor subtropi
cale în regiunile din nord, aceasta se da- 
torește în bună parte lui Ivan Vladimiro
vici Miciurin.

De numele lui Miciurin se leagă o etapă 
nouă, superioară, în dezvoltarea biologiei. 
Dacă Darwin s-a mărginit numai la explica
rea transformării speciilor vegetale și ani
male, Miciurin a trecut la transformarea di
rijată a plantelor, arătînd căile și metodele 
ce trebuie folosite pentru a crea într-un 
timp mai scurt soiuri de plante cerute de 
practică.

In zilele noastre o întreagă armată de 
savanți, oameni de știință, agronomi și agri
cultori pun în practică măreața învățătură

de Prof. univ.
Mihail Manoliu

cultori pun în 
a lui Miciurin.

In fața „tainelor“ naturii
Născut în 1855 la 27 octombrie în satul 

Dolgoe Miciurovca, județul Pronsc, guber
nia Riazan, dintr-o familie săracă, I. V. Mi
ciurin a manifestat încă din fragedă copi
lărie o puternică înclinare pentru studiul 
naturii vii.

De la tatăl său, un pasionat pomicultor, 
Miciurin a învățat multe lucruri despre viața 
plantelor. încă la vîrsta de 8 ani, micul Va- 
nia mînuia cu multă dibăcie briceagul de al
toit, executînd cele mai variate forme de 
altoire.

De mic copil preocupările sale de a desluși 
cît mai m''lte „taine“ din viața plantelor pe 
care le îndrăgise atît de mult, îl absorbeau 
cu totul. Cartea mare a naturii i se deschi
dea în toată splendoarea ei și el citea cu 
nesaț primele file...

In amintirile sale din copilărie Miciurin 
scria : „...după cîte îmi amintesc, totdeauna 
și în întregime, am fost absorbit de o sin
gură pornire șl anume de a cultiva plante, 
unele sau altele din ele”.

Copilăria și tinerețea sa nu au fost din 
cele mai fericite. La vîrsta de 4 ani își 
pierde mama. Tatăl său se îmbolnăvi și el 
mai tîrziu, iar micul Ivan a fost dat în 
grija unei mătuși care s-a ocupat de educa
ția sa.

Deși ardea de dorința de a căpăta cît 
mai multe cunoștințe și visa să facă studii 
superioare în specialitatea pe care o îndră
gise, Miciurin nu a avut posibilitățile mate
riale de a termina măcar liceul pe care îl 
începuse.

La 17 ani lucrează ca impiegat la stația 
de cale ferată Cozlov. Dar tînărul plin de 
entuziasm și vioiciune, nu se putea împăca 
cu viața monotonă, cenușie pe care era 
nevoit să o ducă ca funcționar în mica și 
izolata stație de cale ferată. EI ardea de 
dorința de a lucra în aer liber, sub cerul al
bastru, printre pomii săi dragi.

Viața extrem de modestă pe care era ne
voit să o ducă ca mic funcționar la calea 
ferat.ă nu a slăbit cu nimic din entuziasmul 
tînărului care avea să devină înoitorul na
turii.

serie de selecționatori 
din alte țări reușind 
ca în perioada 1879- 
1888 să adune peste 600 
soiuri de pomi și ar
buști fructiferi, iar pînă 
în 1917 în pepinieră să 
se găsească circa 800 
specii de diferite plan
te. Puteai întîlni în pe
piniera sa plante din 
Dakota de nord și de 
sud (S.U.A.), din Ca
nada, Japonia, Manciu
ria, Coreea, China, Ti
bet, India, Pamir, In
donezia, Asia mijlocie, 
Caucaz, Crimeea, Bal
cani, Franța, Anglia 
etc.

Din acest bogat ma
terial și-a ales Miciu
rin plantele părinți 
pentru încrucișările pe 
care le făcea între cele 
mai variate soiuri.

Cine nu a auzit oare 
de vestitul soi de 
măr Candil-Chitaica, 
Belle fleur-Chitaica, de 
prunul Reine-claude- 
Porumbar, de vișinul 
Frumoasa Nordului 
sau de hibridul între
vișin, cireș și mălin: Cerapadus, create de 
I. V. Miciurin.

Faima lui Miciurin ajunsese pînă departe 
în întreaga lume. Sute de oameni din toate 
colțurile globului se interesau îndeaproape 
de omul care în fiecare an crea noi soiuri 
minunate de plante. Soiurile miciuriniste au 
devenit cunoscute pînă în îndepărtata Ame- 

se abătu peste în- 
și un ger nemai-

Vera Inber

Tovarășul strugure 
[ca laba gîștii mai roșcată 

[ E coaja-acestei portocale ;
! La noi e vremea înghețată,
[ Departe-i focul țării sale...
[ Aici e vînt biciuitor
l De-au înghețat și pinii-afară.
[ Priviți-o 1 Ce-nveliș ușor
[ Cum e foița de țigară 1
l Ea vede pentru-ntîia dată 
[ Zburind steluțele de nea, 
j Și pîn-Ia oase e-nghețată,

„Expoziția“ colectivei

Primele începuturi
încă de la vîrsta de 20 ani Miciurin își 

propune să aducă la îndeplinire sarcini care 
— ținînd seamă de condițiile oferite de orîn
duirea țaristă, cît și de dezvoltarea la care 
ajunsese știința despre natura plantelor — 
ar fi părut oricui imposibile.

Să mute „sudul spre nord“, să facă să 
rodească în livezile țăranilor din regiunile 
cu climă aspră din centrul și nordul Rusiei 
fructele dulci și aromate ale soiurilor su
dice care pe atunci nu erau cultivate decît 
în serele nobililor sau negustorilor bogați, 
iată dorirea tînărului cercetător Ivan Vladi
mirovici Miciurin.

Dragostea și interesul pe care Miciurin le 
arată pentru dezvoltarea pomiculturii pa
triei sale l-a făcut să pornească o luptă 
aprigă pentru înfrîngerea tuturor greutăților.

Miciurin a început opera sa de transfor
mare a naturii pe baza unui temeinic studiu 
pe care l-a făcut asupra pomiculturii din 
Rusia.

„După treisprezece ani (din anul 1875) 
de studii teoretice și practice multilaterale 
asupra vieții plantelor — scria el — și în 
special asupra pomiculturii și lipsurilor a- 
cesteia în localitățile din partea centrală a 
Rusiei, după ce am vizitat șl am examinat 
toate grădinile și instituțiile pomicole mai 
însemnate din vremurile acelea și bazat 
apm și pe cercetările personale pe care 
le-a,,' făcut asupra calităților și însușirilor 
planteior pomicole bune pentru cultură din 
partea centrală și de nord a fostului teri
toriu european al Rusiei, am ajuns la con
cluzia... că pomicultura noastră se află la 
un nivel extrem de scăzut".

Miciurin își dădea seama că trebuia dusă 
o muncă științifică și practică deosebit de 
grea. Dar pentru aceasta era nevoie de o 
bază materială și în primul rînd de pămînt 
și de inventar. Iată probleme ce trebuiau 
neapărat rezolvate. Primele sale experiențe 
și le-a început pe un petec de pămînt din 
apropierea locuinței sale unde a semănat 
diferite semințe de meri, peri, pruni, vișini, 
dintre cele mai variate soiuri. Aici el a 
făcut importantele sale observații cu privire 
la natura sau ereditatea plantelor.

Pentru lucrările sale era nevoie însă și de 
inventarul pomicol necesar, iar modestul 
său salariu, care nu-i ajungea nici pentru 
trai, nu-i permitea să și-l procure. Nimic 
nu putea opri însă avîntul creator al neobo
sitului cercetător. Trebuiau strînși bani. De 
aceea, în afara orelor de serviciu, Miciurin 
se ocupa și cu reparatul diferitelor aparate: 
ceasuri, higrometre, aparate telefonice, iar 
din modestul cîștig pe care și-l realiza își 
cumpăra diferite unelte și obiecte de inven
tar precum și numeroase cărți din literatura 
de specialitate biologică. Lucrările marilor 
săi înaintași Darwin și Timireazev, pe care 
el le-a dezvoltat și care i-au servit ca în
dreptar în muncă, ocupau locul de cinste în 
biblioteca sa.

Probleme din ce în ce mai complexe în 
legătură cu crearea de noi soiuri trebuiau 
rezolvate. Mica livadă devenise cu totul 
neîncăpătoare. Era nevoie de un nou teren 
pentru pomii și arbuștii săi, avea nevoie de 
multe brațe de muncă. Singurul tovarăș cre
dincios cu care și-a împărțit în acești ani 
grei atît necazurile cît și bucuriile succese
lor sale, a fost soția sa — Alexandra Vasi- 
lievna Petrușina care de multe ori muncea 
fără preget alături de el în livadă.

Abia în 1885 Miciurin, reușind să arendeze 
de la administrația orașului Cozlov un lot 
de teren în suprafață de 500 m.p., dă o ex
tindere mai mare lucrărilor sale.

Victorie deplină
Cu toate greutățile materiale, el părăsește 

în 1889 serviciul de la calea ferată și se 
dedică cu trup și suflet activității sale de 
creație. Utiliztnd pentru încrucișări cele mai 
variate soiuri, Miciurin și-a procurat pe 
lînga materialul autohton și plante de la o

rică. In iarna anului 1897 
treaga Canadă un viscol 
pomenit.

Cînd iarna se sfîrși și 
dieni începură să verifice 
praviețuit, au constatat cu multă durere că 
au pierit aproape toți pomii fructiferi, în 
special vișinii. Rar se mai vedea vreun vi
șin înflorit. Lucru de mirare însă ! Singurii 
vișini înfloriți erau cei originari din Rusia 
din orașul Cozlov de la I. V. Miciurin.

Cu timpul livada și pepiniera lui Miciu
rin devin vestite, fiind vizitate de diferiți 
specialiști străini.

In 1913 cunoscutul botanist Frank Meyer 
vizitînd grădina lui Miciurin îi propune din 
partea guvernului S.U.A. să-și vîndă pe un 
preț mare întreaga sa colecție de soiuri. Ma
rele patriot rus a refuzat însă cu hotărîre 
această ofertă. Scopul vieții lui era să pună 
în slujba poporului său roadele muncii sale. 
In mai toate țările Europei și Americii mii 
de oameni se interesau de realizările savan
tului rus. Olandezii, francezii, germanii îi 
puneau întrebări, îi urmau sfaturile, îi ofe
reau cataloage și trimiteau la el pe agenții 
și reprezentanții lor. Numai departamentul 
de agricultură din Rusia păstra o tăcere de- 
săvîrșită.

„Funcționarii de la Departamentul Agri
culturii — scria Miciurin — îmi strigau : 
*Să nu îndrăsnești !» iar savanții oficiali 
proclamau hibrizii mei drept „nelegitimi !" 
Popii mă amenințau : «Nu te ocupa cu vră
jitorii ! Nu preface grădina lui dumnezeu în 
casă de toleranță» (astfel era caracterizată 
hibridarea)".

Anii marilor biruinți
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie 

care a deschis pentru popoarele din Rusia 
și pentru popoarele din întreaga lume zorile 
unei vieți noi, a fost un moment hotărîtor 
în viața lui Miciurin și în activitatea sa 
științifică. După Revoluție, grădina .și pe
piniera lui Miciurin au fost luate sub ocro
tirea Statului Sovietic, care a pus la dispo
ziția savantului cele mai bune mijloace de 
lucru. I. V. Miciurin a fost înconjurat cu 
multă dragoste de oamenii sovietici. Aflînd 
despre realizările lui Miciurin, marele Lenin 
a văzut în el pe adevăratul transformator re
voluționar al naturii. „Trebuie să păzim pe 
acest om ca pe lumina ochilor", a declarat 
V. I. Lenin.

In anul 1922 Miciurin primește Vizita lui 
Mihail Ivanovici Kalinin Care se interesează 
îndeaproape de munca și activitatea lui. Mi
ciurin a vorbit întotdeauna despre acest e- 
veniment ca de una din cele mai mari bucu
rii pe care le-a avut în viață. Pepiniera și 
livada lui I. V. Miciurin sînt vizitate de 
studenți, profesori și academicieni sovietici.

In anul 1923, la Expoziția Agricolă Unio
nală, soiurile miciuriniste de meri, peri, 
pruni, struguri expuse aci vin să demonstre
ze măestria marelui savant. Pentru remarca
bilele sale realizări, Miciurin este premiat cu 
diploma Comitetului Executiv Central al 
U.R.S.S. Doi ani mai tîrziu, I. V. Miciurin 
este distins cu Ordinul Drapelul Roșu al 
Muncii, iar în 1931 cu Ordinul Lenin. Orașul 
Cozlov se transformă într-un mare centru 
horticol. Prin grija puterii sovietice, încă 
în anii 1930-1931 sînt înființate o școală 
tehnică horticolă, un institut pentru învăță- 
mîntul horticol și un institut de cercetări po
micole. In 1932 în cinstea marelui transfor
mator al naturii, orașului Cozlov i se dă nu
mele de Miciurinsc. Miciurinscul — foca
rul pomiculturii științifice din U.R.S.S. — a 
devenit și un important centru de producție. 
Mii de pueți, de pomi fructiferi, semințe, bu
tași sînt expediate anual numeroaselor col
hozuri, sovhozuri și selecționatorilor de 
plante.

Mii de tineri, studenți, elevi, pionieri, vin 
să învețe cum se pot transforma plantele 
sub mîna dibace a omului care a pătruns 
tainele naturii.

— „Un adevărat torent de cOpii sănătoși, 
plini de viață și dornici de creație — scria 
Miciurin — se îndreaptă spre pepiniera 
ce-mi poartă numele. Ei vizitează pepiniera 
ca să cunoască cum lucrează bătrînul Mi
ciurin care caută nu numai să explice, dar 
și să transforme natura plantelor, pentru ca 
ele să corespundă mai bine necesităților vie
ții muncitorilor. O deosebită grijă și dra
goste a arătat el pentru tineretul sovietic, 
viitorul de aur al noii societăți ce se plămă
dea sub ochii săi, societatea comunistă.

„Eu voi lucra în așa fel — spunea Miciu
rin — incit tinerele generații ale socialismu
lui să fie lămurite de importanța lucrărilor 
de îmbunătățire a organismelor verzi. Voi 
transmite bucuros cunoștințele și experiența 
mea copiilor comuniști" — Miciurin a salu
tat cu multă bucurie activitatea primelor 
cercuri ale tinerilor naturaliști care cu 
mult avînt au pornit la transformarea na
turii.

In cel 18 ani cît a lucrat sub regimul so
cialist, Miciurin a realizat mai mult decît 
în toți anii dinaintea Marii Revoluții Socia» 
liste din Octombrie. Cu prilejul împlinirii 4

pomicultorii cana- 
care pomi au su-

80 ani de viață și 60. ani de muncă rodnică 
în folosul patriei. Guvernul sovietic, oamenii 
de știință și întreg poporul l-au sărbătorit 
pe I. V. Miciurin.

Cu această ocazie I. V. Stalin i-a scris 
următoarele: „Vă felicit din tot sufletul
/van Vladimirovici cu ocazia aniversării a 
60 de ani de muncă rodnică spre folosul 
marii noastre Patrii. Vă doresc sănătate și 
noi succese în munca de înnoire a pomicul
tura. Vă strîng mina din toată inima".

Interesul și dragostea pe care poporul so
vietic i-au arătat-o, au constituit un mare 
îndemn pentru Miciurin.

învățătura lui I. V. Miciurin despre trans
formarea revoluționară a naturii plantelor 
și animalelor a putut aduce atîtea biruinți 
datorită în primul rînd condițiilor create 
de orînduirea sovietică.

„Regimul sovietic și Partidul — scria I. 
V, Miciurin — m-au transformat și pe mine 
dintr-un experimentator singuratic, necunos
cut de oameni și batjocorit de știința ofi
cială, într-un conducător al lucrărilor asu
pra a sute de mii de plante".

I. V. Miciurin a murit în anul 1935, însă 
opera sa a fost continuată mai departe de 
elevii săi.

Biologia miciurinistă a devenit în U.R.S.S. 
un adevărat bun ăl poporului. Ea a pătruns 
adînc în masele colhoznice, iar pe baza ei 
se obțin cele mai înalte producții din lume.

„In persoana colhoznicului — spunea Mi
ciurin — istoria agriculturii tuturor timpu
rilor și popoarelor are o figură cu totul nouă 
a agricultorului care a intrat în lupta împo- 

o
cu

Un sloi de gheață — vai de ea I 
> De chiciură-i acoperită 
[ Sărmana portocală-n ger, 
l Sub frigul crunt e ca pierdută 
[ Și-alături alte fructe pier. 
[ Chiar piersica bine-mbrăcată 
I In părul moale și pufos, 
[ Și uite, cît e de-nghețată 
[ Deși surtucu-i călduros.
[ In Leningrad sosiră-azi-noapte 
[ Ciorchini de struguri aurii...
t Și unul plin de boabe coapte
1 De-a dreptu-n parc se năpusti. 
[ Văzînd statui le-n picioare 
t Cum dezbrăcate stau în drum
[ Gîndi că s-ar bronza la soare: 
[ Doar sîntem în Crimeea-acum, 
(Că-s oameni vii i se părea
[ Statuile de piatră-n șir,
[ Dar inocentul musafir 
l Curînd în rumeguș zăcea.»
! *
[ Frigul ce taie aspru cuțit,
[ Sfîșie bietul ciorchine ;
[ Geru-i același, ger nesfîrșit, 
[ Coșuri de fructe sînt pline.
( Mere crețești, mere pătule 
[Cu fină și rumenă piele.
[ Mor lîngă ele poame destule...
( Ele-s voinice și grele.
[ Mărul mâi mare și mai frumos

Tn inima Bărăganului, nă
păstuit vara de arșiți dogo
ritoare și iarna de vifornițe 
cumplite, oamenii s-au mul
țumit întotdeauna să-i ceară 
pămîntului atît cît se îndura 
el să dea, puțin cîte puțin, 
ca un moșneag foarte zgîr- 
cit ce-și împarte averea cu 
durere fiilor săi. Cu o îndă
rătnicie pe care umilul plug 
cu boi n-a fost în stare în 
ctteva milenii să i-o îndul
cească măcar cît de puțin, 
ținea în pîntecul său bogă
ții pe care atunci omul nu 
îndrăznea să le bănuiască. 
Pe-aici creștea doar porum
bul și griul — și, de cîte ori 
seceta începea să le pîrjo- 
lească, oamenii își priveau 
lanurile cu lacrimi în ochi, 
renunțînd cu resemnare la 
orice luptă și împotrivire

Nu era nimeni să-i învețe 
cum să lupte cu pămîntul 
Pe atunci oamenii nu știau 
că pe întinderile lor griul 
poate da și 3.200 kg. la hec
tar, că în grădinile lor pot 
crește roșii mari și frumoase 
ca merele domnești, pepeni 
dolofani, în feliile cărora 
copiii să-și înece obrajii cu 
zeama dulce.

Oamenii din Bărăgan știu 
astăzi aceasta. Cu încrederea 
celui care a văzut cu ochii 
ceea ce mai înainte nu-i 
venea să creadă, ei, de la 
mic pînă la mare, au intrat 
în încleștarea luptei acerbe 
cu pămîntul. Și aceasta nu 
e o luptă oarbă care sleiește 
puterile. Pentru ca să stă- 
pînească voința pămîntului 
nu trebuie să apese astăzi 
mai tare pe coarnele plugu
lui și nici să facă înaintea 
sa rugăciuni și mătănii. E o 
luptă dusă cu mintea cea în
țeleaptă a țăranului în care 
au pătruns razele științei a- 
grotehnice, alungind întu
nericul ignoranței. E o luptă 
dusă cu răbdare, cu perse
verență și curaj. Țăranii 
muncitori din Bărăgan îl 
cunosc astăzi pe Malțev, au 
auzit de Timireazev, iar cît 
privește pe I. V. Miciurin îl 
cunosc nu numai de la cercu
rile agrotehnice, ci și din 
practica lor de zi cu zi, din 
strădania lor perseverentă 
pentru a aduce noi plante pe 
pămînturile lor.

Colectiviștii din Dragali- 
na l-au cunoscut și ei pe 
I. V. Miciurin, i-au 
învățăturile lui 
pentru întîia oară 
agrotehnic la care 
în serile de
gospodăriei, Nicolae Petcu- 
lescu.

Era noaptea tîrziu, afară 
viscolea puternic, dar în 
sala mică a gospodăriei 
stînd disciplinați în băncile

scunde, colectiviștii își no
tau cu atenție date despre 
viața lui Miciurin, despre 
greutățile tntîmpinate de el 
din cauza stăpînirii țariste 
plnă a reușit să-și facă in 
orășelul Kozlov o grădină a 
sa, se minunau de . soiurile 
nemaipomenite pe care le-n 
creat marele savant. Cel mai 
strguincios elev al 
colectivistul Florea 
rămînea uneori și 
plecau ceilalți să 
vorbă cu inginerul.

— Tovarășe inginer, 
mă gîndesc așa, cu mintea 
mea de om care n-am trecut 
nici prin școli, nici prin alte 
locuri mai depărtate. Eu zic 
că dacă Miciurin a făcut el 
să crească mărul acolo unde 
stăptnește înghețul, poate 
că și noi am putea face să 
crească pe aici fructe și le
gume pe care nu le-am vă
zut decît prin cărți și nu le 
gustăm decît odată pe un, 
cînd mergem la oraș. Să 
vorbim cu tovarășul preșe
dinte să ne dea un petec de 
pămînt ca să încercăm. Pe 
mine tare mă trage inima la 
o asemenea muncă.

Și în seara aceea, colecti
vistul și inginerul au visat 
împreună un lot experimen
tal și o casă laborator în 
care ei înșiși să vadă prin 
ochii științei ceea ce pînă 
acum abia bănuiau.

Florea Răceală e un om 
căruia îi place să se ocupe 
cu „nimicuri”, cum spun al
ții. Stă zile întregi în gră
dina lui plină cu tot felul de 
zarzavaturi și dădăcește cît 
e ziua de mare niște stupi 
de albine care-i dau în fie
care an miere destulă. Visul 
lui Florea Răceală a devenit 
intr-o zi realitate. Președin
tele l-a chemat la el și i-a 
spus:

— Uite tovarășe Florea, 
ne-am gîndit să facem și noi 
un lot experimental ca să 
încercăm ce culturi ar fi mai 
bune pentru pămînturile 
noastre. Și ne-am gîndit că 
dumneata — fiindcă-ți place 
atît de mult să migălești 
asupra pămîntului — să iei 
în primire lotul acesta. Mîine 
o să vină tovarășul inginer 
Moga de la I.C.A.R. Mărcu- 
Iești ca să-ți aducă niște se
mințe.

Ochii lui Florea Răceală 
au licărit o clipă de bucurie, 
a tăcut o vreme, stînjenit, 
apoi a întrebat cînd anume 
și cu ce tren o să vină ingi
nerul, ca să-l aștepte la gară.

A doua zi miciurinistul 
Florea purta țanțoș în niște 
săculețe semințele primite și 
le arăta tuturor, cîntărindu-le 
în palmă.

cercului, 
Răceală, 
după 
stea

ce
de

eu

— Nici nu vă închipuiți 
voi. ce-o să iasă din semin
țele astea. O să fac din ele 
niște culturi cum nu s-a mal 
pomenit prin împrejurimile 
noastre.

Florea Răceală a devenit 
astfel „stăpinul" lotului ex- 

t pcrimental. Pe hectarul de 
pămînt îngrijit exemplar a

• pus semințe de porumb 1 în 
pătrat, a pus pepeni furajeri,

' cartofi iarovizați și alte cui- 
' turi.

Fără să-și mai socotească 
zilele. și nopțile petrecute 
lingă culturile sale, Florea ' 
se înduioșa singur privind 

' cum porumbul său crește ' 
■ nemaipomenit de înalt, cum 

pepenii săi (primii prin a- 
ceste părți) sînt mari și lu- 

[ mea se minunează privindu-.i.
• Toamna, el a chemat pe co

lectiviști la lotul experimen
tal și îi conducea ca un 
ghid printr-o expoziție.

— Priviți și dumneavoas
tră porumbul acesta hibrid. 
L-am pus în pătrat, i-am 
dat patru praștie și i-am fă
cut polenizarea artificială. 
Cit bănuiți că-mi dă la hec
tar ?

— Vreo 2.000...
— Puțin, spunea Florea 

zlmbind. 3.100 kg. boabe la 
hectar dă hibridul meu. Car
tofii or să dea și ei trei va
goane la hectar. Vă mirați ? 
Și eu m-am mirat mai înain
te. Acum nu mă mai mir. 
Poftiți mai încoace. Aici am 
pus pepeni. Să vină cineva 
care e mai vinjos și să ri
dice pepenele ăsta.

Un flăcău mai puternic se 
chinui să 
pepene cît

— Asta
kilograme.
Să-l ducem 
București, la 
Ce-i făcuși, 
de-a crescut

— Mare lucru nu i-am fă
cut eu. Dumneavoastră vă 
mirați pentru că pe locurile 
noastre n-ați mai văzut a- 
semenea bunătate. Oamenii 
credeau că pe la noi nu 
poate crește așa ceva. Iacă, 
eu am învățat de la Miciurin 
că dacă știi să te porți cu 
planta, ea te ascultă în
tocmai. Numai să ai îndrăz
neală și dragoste ca să-i dai 
tot ce vrea ea.

■■■Și oamenii merg mai de
parte prin „expoziție" șt se 
uită cu atenție la fiecare 
plantă. înaintea lor merge 
Florea Răceală, expllcindu-le 
grav, serios ca un profesor 
elevilor săi, 
cînd în cînd 
mototolită pe 
din buzunar.

[„Hei, portocală”, glasu-și răscoală,] 
(Strugure drag, timpu-i geros...
[ Vine înghețul năvală... 
[ Bună ar fi o pocladă 
ț Caldă ca vara-n zăduf I 
l Noi v-am feri de zăpadă, 
[ Dar n-avem saltele de puf 1...
(— „Hei, tu, tovarăș’ ciorchine 
} Vreau să vă spun o poveste: 
l Pomi de fistic și măsline 
l Creșteau în geruri de-aceste.
[ Fost-a un mare-nvătat 
} Care avea o grădină.
I Climă și mediu-a schimbat 
[ Poamei cu pielița fină, 
( Vîntu-nghețat de-o sufla. 
[ Fie zăpezile grele, 
} Totul să-l poată-ndura. 
( Tari de veți crește ca ele 
[ Frică să n-aveți — ca mărul 
[ Geruri se duc precum vin. 
( Știința și-a spus adevărul: 
[ Numele lui e Miciurin.
[ Moscova-n bronz l-a turnat, 
I Mărul în palmă finind : 
[Astfel slăvitu-nvățat 
[ Este văzut orișicînd“. 
( Glasul tăcu. Portocalei, 
[ Chiar în aceeași clipită, 
l Parcă pierise din cale-1 
l Orice povară. Uimită 
[ Umerii-și scutură-ndată, 
[ Văzînd fericirea-i cum crește !
I Struguru-o vede „Hei, fată, 

Dulce spre mine zîmbește !...
1940
(In românește de Claudia Millian)
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muncitori din gos-

știința

nr. 3 : 
timpul

marelui sa- 
V. Miciurin. 
soiurile cele

triva forțelor naturii, fiind înarmat cu 
minunată tehnică și influențînd natura 
concepția sa de transformator".

Numele lui I. V. Miciurin a trecut 
mult granițele țării sale, învățătura sa 
bucură de o mare apreciere, iar metodele 
sale de lucru sînt folosite cu succes de către 
oamenii de știință din diferite țări. „Sub 
ochii noștri — scria academicianul B. A. 
Kellev — se săvîrșește un fenomen ne
maipomenit în istoria științelor biologice. 
Opera savantului biolog este îmbrățișată de 
popor și se transformă într-o viguroasă miș
care științifică populară.

După exemplul 
țara noastră învățătura miciurinistă nu 
rămas numai în granițele institutelor 
.stațiunilor experimentale, ci se revarsă 
un puternic torent cuprinzînd masele largi, 
contribuind din plin la desvoltarea produc
ției agricole vegetale și animale.

peste 20 de 
năzdrăvan, 

neapărat la 
o expoziție 

nene Florea. 
atîta ?

!n țara noastră 
este bine cunoscu
tă figura miciuri
nistului Rudolf Pa- 
locsay. Pasionat de 
îndrăzneață luptă 
pentru schimbarea

naturii plantelor, cercetătorul clujean și-a închinat întreaga viață 
cercetărilor miciuriniste. A avut de întîmpinat în anii regimului bur- 
ghczo-moșieresc greutăți nenumărate. Pentru a-ți putea continua cer
cetările Palocsay a primit din partea regimului democrat-popular 
un sprijin neprecupețit făcînd din modesta lui grădină un adevă
rat institut de cercetări.

Rudolf Palocsay este mîndrla miciurinismului din țara noastră, 
o pildă luminoasă pentru cei care își închină forțele luptei pentru 
îmblînzirea naturii, (fotografia nr. 1).

Elevii din școlile noastre agricole studiază cu pasiune metodele 
miciuriniste și se străduiesc să le aplice practic. Iată-i pe elevii 
Școlii medii tehnice agricole din Tg. Mureș, făcînd sub îndrumarea 
profesorului o altoire în despicătură (fotografia nr. 2).

Nenumărați țărani muncitori, colectiviști și 
podăriile agricole de stat studiază în cercuri 
miciuriniste străduindu-se să înțeleagă știin

țific taina fiecărei 
plante din culturile pe 
care ei le îngrijesc. 
Conduse de către in
gineri și tehnicieni a- 
gronomi aceste cercuri 
dau roade minunate 
trezind în inimile ță
ranilor muncitori dra
gostea pentru 
agrotehnică.

In fotografia 
un aspect din 
unei lecții a cercului 
miciurinist de la gos
podăria agricolă de 
stat „N. Bălcescu" din 
Periș.

Legumicultorii din 
țara noastră pun ne
contenit în practică 
nemuritoarele învăță
turi ale 
vânt I.
Cultivînd
mai bune de legume 
și dîndu-le o îngrijire 
exemplară, colectiviș-

tii de la gospodăria agricolă de stat Bodo, 
raionul Lugoj, obțin recolte mari de legume.

In fotografia nr. 4 i un aspect de la cule
sul roșiilor.

Metodele înaintate agrotehnice sînt apli
cate astăzi cu mult succes pe ogoarele pa
triei. Una dintre acestea este și polenizarea 
artificială la floarea-soarelui care aduce ast
fel un spor serios de recoltă (fotografia 
nr. 5).



Un recital de cîntece 
și dansuri

In cadrul Decadei cîntecului și dansului, 
organizată de Consiliul General A.R.L.U.S. 
cu prilejul Lunii prieteniei romîno-sovietice, 
miercuri după amiază a avut loc la Casa 
prieteniei romîno-sovietice un recital de cîn
tece, dansuri, arii din opere și operete ro- 
mînești și sovietice. Și-au dat concursul 
Dinu Bădescu, artist emerit al R.P.R., Magda 
lanculescu și Nicolae Herlea, laureați ai 
Festivalurilor Mondiale ale Tineretului. 
Nela Dimitriu, Clara Volini, Iulia Pechy, 
Eugen Mărcui, de la Teatrul de Operă și 
Balet al R.P.R., Puica Alexandrescu, laurea
tă a Premiului de stat, Iancu Grozea, Geta 
Mara. Petre Valentin, Lucia Roic, N. Țăranu 
de la Teatrul de Stat de Operetă.

Simposion
Tn cadrul manifestărilor consacrate Lunii 

prieteniei romîno-sovietice, miercuri după a- 
miază a avut loc în sala Teatrului Armatei 
din str. Uranus, un simposion cu tema „Fe
meia sovietică participă activ la construirea 
comunismului și apărarea păcii“, organizat 
de Comitetul orășenesc ARLUS și Comisia 
de femei a Sfatului Popular al Capitalei.

Au luat parte numeroase femei care acti
vează în domeniul științei și culturii, munci
toare din întreprinderile Capitalei, gospodine, 
studente și eleve.

Simposionul a fost deschis de artista Dina 
Cocea de la Teatrul Municipal.

Acad. prof. Raluca Ripan, rectorul Uni
versității „Victor Babeș" din Cluj a vorbit 
despre contribuția femeilor sovietice la dez
voltarea științei.

Despre contribuția femeilor sovietice la ri
dicarea productivității muncii a vorbit mun
citoarea Maria S. Petre, fruntașă în produc
ție de la întreprinderea textilă „Industria 
Bumbacului A“ din Capitală.

Poeta Veronica Porumbacu, laureată a 
Premiului de Stat a citit apoi dintr-un car
net de drum versuri originale care oglindesc 
lupta femeilor sovietice pentru construirea 
comunismului în patria lor și apărarea pă
cii în lume.

Simposionul, urmărit cu viu interes de a- 
sistența, a luat sfîrșit cu un program artistic 
prezentat de Ansamblul Sfatului Popular al 
Capitalei.

(Agerpres)

Ce să citim 
din literatura sovietică

V. BELEAEV : Cetatea veche. 616 pa
gini — 21,70 lei. Editura tineretului.

I. A. GONCEAROV : Oblomov — ro
man — 552 pagini — 15,80 lei. Editura 
Cartea rusă.

V. KATAEV : Pentru puterea sovietelor. 
668 pagini — 18,15 lei. Editura tinere
tului.

E. P. KIRILIUK: Taras Sevcenko—mono
grafie. 60 pagini — 1 leu. Editura Car
tea rusă.

V. ARBUZOV: Teatru. 224 pagini — 
3,40 lei. Editura Cartea rusă.

V. ERMILOV : N. V. Gogol — monogra
fie. 626 pagini — 10,45 lei. Editura 
Cartea rusă.

V. IVANOV : Din istoria luptei pentru 
un înalt conținut de idei în literatura 
sovietică. 304 pagini — 5,50 lei. Edi
tura Cartea rusă.

K. SIMONOV: Versuri alese. 368 pa
gini — 12 lei. Editura Cartea rusă.

— Una 1 Astăzi am primit aprobarea 
mult visată: voi zbura pe ua avion -de 
mare viteză 1

Dorința aceasta o am din copilărie. Nu 
ști- cînd s-a înfiripat: atunci cînd am 
văzut primele avioane cu reacție trecînd 
vijelios prin văzduh, sau poate atunci 
cînd le-am admirat grațioase și suple la 
mitingurile aviatice.

Mai citesc încă odată telegrama: „Vă 
anunțăm că vi s-a aprobat cererea de a 
scrie un reportaj de pe bordul unui avion 
de mare viteză. Zborul va avea loc as
tăzi... orele 21,30.

Comandantul unității...“
O clipă însă: ceva nu mi se pare în re

gulă... Recitesc din nou: „Zborul va avea 
loc astăzi... orele 21,30“.

21,30? Nu se poate! La ora aceasta e în
tuneric beznă. Cu siguranță că e 11,30 sau 
poate 12... In orice caz un lucru e dar: s-a 
strecurat o greșeală. Dau telefon,

— Nu. Nu e nici o greșeală, mi se spune. 
Zborul va avea loc astăzi la orele 21,30. 
O mașină a aerodromului vă va lua de 
acasă la orele 20,30.

...Pe bulevardele și străzile orașului, 
„Pobeda“ se strecoară cu viteză printre 
sutele de mașini. Am lăsat în urmă ora
șul. In față se întinde dreaptă șoseaua ; 
farurile puternice ale mașinii spintecă 
întunericul.

...La aerodrom, ofițerul de serviciu mă 
anunță că voi zbura cu căpitanul Gh. Io
nescu.

Luminat de zeci de reflectoare, aero
dromul e în fierbere. In jurul șirurilor de 
avioane se agită mecanicii și cei însărci
nați cu alimentarea aparatelor.

— Astăzi avem raiduri de noapte, îmi 
lămuri nedumerirea ofițerul Gh. Ionescu 
pe care tocmai îl cunoscusem.

Ne apropiem de un avion.
— Iată „șoimul“ cu care vom zbura, 

îmi spune pilotul lovind cu palma aripa 
avionului. Și acest cuvînt, „șoimul“, suna 
bT.r.d de parcă aviatorul ar mîngîia cu 
ad.vărat o pasăre și nu un șoim de oțel, 
d: o formă aerodinamică perfectă.

In timp ce pilotul îmi vorbește despre 
construcția ireproșabilă a aparatului mi 
se încheie cataraniele parașutei. Simt 
deodată un fior prin tot corpul. Și sub 
impulsul acestui fior, întreb:

— Spune-mi tovarășe Ionescu sînt 
cumva... dăunătoare... asemenea zboruri? 
Mă grăbesc apoi să adaug — pentru or
ganism desigur...

— Dăunătoare? Nu, fiți fără grijă; 
unui organism sănătos, călit prin sport, 
nu-i produce filei un rău. Dimpotrivă, 
zborurile pe avioanele cu reacție dezvoltă 
voința, curaju1, mărește iuțeala acțiunilor,

Festivalul 
filmului sovietic

Cine nu-1 știe în colhoz pe Ivan Brovkin, tînărul cu ochi albaștri șl părul mai 
întotdeauna ciufulit, căzut pe frunte ? I-a mers faima pînă hăt, departe. Nu pentru că 
ar fi vreun fruntaș al recoltelor bogate, ori un priceput mecanic. Nu, doamne ferește ! 
Nu acestea sînt atributele ce-1 fac „popular" pe tînărul nostru, ci poznele pe care le 
face acolo unde este trimis să lucreze: cînd îl pui să păzească porcii, Ivan îi Iasă să 
intre în grădina de zarzavat. Dacă îl trimiți să spele mașinile, toți care trec pe acolo 
au șanse să fie îmbăiați etc., etc.

Unii colhoznici și-au pierdut încrederea în el. Chiar președintele, om tare de treabă, 
răbdător, nu mai știe ce să facă, la ce să-l mai puie să muncească.

— Flăcăul ăsta nu este în stare să facă un lucru ca lumea. E un neisprăvit și gata. 
Să-l țină maică-sa acasă de frumusețe, dacă așa l-a crescut, spun cunoscuțiî.

Așa îl cunoaștem din primele scene pe acest erou al unei noi producții a cinema
tografiei sovietice.

Dar filmul ne dovedește mai departe că nu e bine să judeci un om după cum ți se 
înfățișează el la început. Așa și cu Ivan al nostru. Plecînd în armată, în viața lui 
intervin anumite schimbări. Aici simte sprijinul tovarășilor săi, mai aspru poate, dar 
plin de dorința de a-1 face mai bun. Și astfel, nu fără greutăți, soldatul Ivan Brovkin 
se transformă devenind mîndria grupei din care făcea parte.

Actorul I. Haritonov, cunoscut spectatorilor noștri din filmul „Școala curajului", 
aduce și în acest roi prospețimea și spontaneitatea caracteristică interpretării sale.

Fotografia pe care o reproducem ni-1 înfățișează pe Ivan alături de Liubașa, prie
tena sa, în niște împrejurări destul de hazlii. Care anume ? O să vă spună filmul cînd 
veți merge să-l vedeți. Rulează începînd de azi, la cinematograful Republica din 
Capitală.

Spectacole ale teatrelor dramatice din țară
Tn cadrul Lunii prieteniei romîno-sovie

tice, teatrele dramatice din țara noastră vor 
prezenta în premieră o seamă de piese ale 
dramaturgiei clasice ruse și sovietice și ale 
dramaturgiei romînești.

Colectivul Teatrului de stat din Reșița va 
prezenta piesa „Ruptura“ de Boris Lavre- 
niev, iar la Teatrul de Stat din Botoșani se 
va juca piesa „Cine rîde la urmă“ de Kra- 
piva. La Petroșani, cu prilejul inaugurării 
noii săli a Teatrului de păpuși va fi prezen
tată în premieră piesa „Vopsele fermecate" 
de Asbeagonst.

Artiștii secției romîne a Teatrului de stat 
din Baia Mare au în pregătire lucrarea dra
matică sovietică „Povestea unei iubiri“ de 
K. Simonov a cărei premieră va avea loc 
zilele viitoare. Aceeași piesă va fi jucată 

Conferință
In cadrul manifestărilor Lunii prieteniei măceanu a conferențiat despre: „Relațiile 

romîno sovietice, miercuri seara, în sala Dai- diilitare romîno-ruse de-a lungul veacurilor". 
Conferința a fost ascultata cu un deosebit 

Ies, generalul locotenent de rezervă D. Dă- interes. (Agerpres)

Reportaj de pe bordul unui avion de mare viteză

O călătorie în văzduh

rezistența... Iată de pildă eu. Zbor de cîți- 
va ani pe avioane cu reacție. Am străbă
tut sute de mii de kilometri, am făcut în 
timpul acesta mii de figuri acrobatice, 
loopinguri, tonouri, ranversări la diferite 
viteze și înălțimi și n-am pur și simplu 
nimic. Cum se spune, sînt sănătos tun.

Apoi, duipă ce ofițerul mai verifică o 
dată cataramele parașutei, pe o scăriță 
ușoară urcăm în cabină. Aici, peste tot, 
în față, la dreapta, la stînga, sînt insta
late zeci de aparate, butoane, indicatoare, 
comutatoare. Mi se încheie casca și apoi 
este închis ermetic și acoperișul trans
parent al cabinei. Din acest moment pot 
spune că am întrerupt contactul direct 
cu pămîntul.

în cască începe să pătrundă zgomotul 
undelor radiofonice. Apoi, în spate, dede
subtul stabilizatorului înalt se naște un 
vîrtej de aer care țîșnește din tubul de 
reacție.

Un pîrîit și în cască începe să se audă:
— „Dunărea“, „Dunărea“, aici „Pescă

ruș“, aici „Pescăruș“. Permiteți-mi să ies 
la start.

— Aici „Dunărea“, aici „Dunărsa“. Poți 
ieși...

Un șuierat puternic și aerul este eva
cuat din frînele pneumatice. Avionul, le* 
gănîndu-se ușor pe cauciucurile moi își 
ia viteză și aleargă de-a lungul șirului de 
aparate. In față se deschide o largă pistă 
de decolare care, luminată d? reflectoare 
puternice se pierde apoi departe, în 
noapte.

Din nou o întrebare adresată „Dună
rea“, din nou se aude „Poți decola 1“ și în 
aceeași clipă, în ambele părți, pămîntul a 
început să alerge, să gonească nebunește. 
Undeva în urmă a rămas pista de deco
lare, clădirile, reflectoarele. Totul s-a 
contopit în negură. Acum, pămîntul, 
oprindu-se parcă din goana lui, începe să 
coboare jos, tot mai jos sub micile aripi 
de oțel ale avionului.

Ne-am înălțat în văzduh. Cu cîteva se
cunde în urmă vuietul motorului umplea 
cabina, iar acum ei'a rămas undeva în 
urmă și parcă încearcă să ne ajungă. Au 
prins viață aparatele de bord. Acul alti- 
metrului, care nu de mult indica zero, se 
rotește acum cu viteză mareînd 2000 
de m.

— Ou.m te simți? mă între-"1?? ofițerul 
prin rediotelefon.

— Destul de bine !
Și „Pescăruș“ gonește ca o‘săgeată, 

înainte, prin văzduh. Dedesubt apar și 
dispar cu iuțeală grupuri de seîntei sclipi-

Soldatul Ivan Brovkin

în premieră de colectivul Teatrului de stat 
din Constanța și1 de secția maghiară a Tea 
trului de stat din Oradea.

Artiștii secției maghiare a Teatrului de 
stat din Baia Mare vor prezenta zilele ur
mătoare în premieră „Căsuța de la margi
nea pădurii” a dramaturgului A. Arbuzov.

Piesa romînească „împărăția lui Machi- 
don” de Tiberiu Vornic și Ioana Postelnicu 
va fi reprezentată pentru prima oară pe 
scena Teatrului secuiesc de stat din Tg. 
Mureș Colectivul aceluiași teatru va mai 
juca în premieră și trei piese într-un act 
de Cehov.

La Teatrul maghiar de stat din Sf. Gheor
ghe va avea loc premiera piesei „Familia 
Kovacs” de Ana Novac.

toare. Sînt probabil luminile unor sate. In 
față, peste tot, multe, Infinit de multe 
stele; la dreapta ca o „vatră de jăratec“ 
— luna.

Au trecut doar vreo 2—3 minute de cînd 
ne-am desprins de pămînt.

— Cum te simți? mă î."t'?--bS, d'r nou 
ofițerul.

— Bine 1
— Atunci urcăm !
Totul a mers bine pînă în clipa cînd, 

supunîndu-se voinței pilotului, „Pescăru
șul“ nostru își înalță botul la aproape 70 
de grade spre cer. Ceva greu, nevăzut, în
cepu să mă apese, mă simții strivit parcă 
pe scaun.

In clipa aceea doream din tot sufletul 
să scap cît mai curînd de această greu
tate invizibilă. Și parcă, ghicindu-mi gîn- 
dul, aripile argintii ale avionului sclipiră 
în lumina lunii și „Pescărușul“ se avîntă 
din nou, pe orizontală.

— Cum a fost ?
— Bine...
— Ei, atunci îți doresc urcuș plăcut !
Indicatorul de viteză se mișcă grăbit 

spre limita fosforescentă, iar cînd pilotul 
sălta din nou avionul în sus, spre lună, 
forța aceea necruțătoare, mereu cres- 
cîndă, năvăli iarăși asupra mea apăsîn- 
du-mă. Am regretat atunci sincer „bi
nele“ acela spus cu o clipă înainte.

Am încercat să mișc o mînă sau să-mi 
desprind piciorul de bara scaunului. Pă
reau însă sudate acolo unde le-a prins 
momentul urcușului.

— Cum te mai simți? auzii și de astă- 
dată vocea liniștită a pilotului.

Am fost nevoit să fac un efort imens, 
să-mi adun tcate forțele pentru a-i spune 
obișnuitul „bine“.

...Dar iată că „Pescărușul“ înaintează 
din nou în linie dreaptă, înghițind kilo
metri după kilometri din înt:>~ dorea ne
mărginită a văzduhului.

Am răsuflat ușurat...
Și totuși, să tot zbori pe aceste aripi 

iuți ca vîntul !
Sîntem la 7.500 de metri înălțime. Avi

onul condus cu pricepere desăvîrșită, își 
leagănă ușor aripile ca un adevărat pes
căruș.

E o senzație pe care n-o poți asemui cu 
nimic ; te simți ușor și liber, simți cu pu
tere viteza și înălțimea.

îmi vin în minte cuvintele ofițerului 
de serviciu despre acest tînăr • pilot:

— N-are decît 24 de ani; e uiemist. Cu 
cîțiva ani în urmă a absolvit o școală de

Strîng fier vechi
Mii de tone de metale vechi adunate de 

tinerii, pionierii și școlarii din orașele și sa
tele patriei noastre au și fost transformate în 
mașini și unelte agricole, utilaje industriale 
etc. Recent, s-a încheiat cea de a două etapă 
a acestei importante acțiuni pornită de orga
nizațiile U.T.M. Pînă la 20 octombrie, tinerii, 
pionierii și școlarii din întreaga țară au 
strîns peste 21.531.500 kg. de metale vechi, 
din care mai mult de 7.599.500 kg. au și fost 
valorificate prin întreprinderea de colectare 
a metalelor.

Pentru contribuția adusă în acțiunea de 
strîngere a metalelor, C.C. al U.T.M. și Co
mitetele regionale și orășenești ale U.T.M. au 
acordat unor organizații, precum și la nu
meroși tineri fruntași, 43 diplome de onoare 
și numeroase premii: aparate de radio, bici
clete, acordeoane, patefoane, aparate de foto
grafiat, echipament sportiv, cărți etc. In cu- 
rînd, va avea loc premierea organizațiilor 
fruntașe care au obținut cele mai mari rea
lizări în colectarea metalelor vechi pe peri
oada 20 mai — 20 octombrie.

Expoziția uzinei
ARAD (De la corespondentul nostru). 

„Experiența și ajutorul sovietic în uzinele 
„Iosif Rangheț“-Arad“, așa este intitulată 
expoziția cercului A.R.L.U.S., deschisă în 
uzină în cadrul Lunii prieteniei romîno-so
vietice. Fotografiile, cifrele, articolele, mo
strele etc. dovedesc convingător că fără 
ajutorul sovietic n-ar fi fost posibilă crea
rea uzinelor „Iosif Rangheț“.

Expoziția menționează că întreprinderea 
este dotată în primul rînd cu mașini sovie
tice de mare productivitate ca : mașini mo
derne de rectificat și frezat, de găurit, strun
guri de detalonare și verticale, raboteze 
mari, prese cu fricțiune etc. Sînt în această 
expoziție prezentate: plăcuțe dure, oțel de 
cimentare și de scule, fontă — materii pri
me pe care uzina le-a primit din Uniunea 
Sovietică.

Expoziția relatează de asemenea despre 
aplicarea metodelor sovietice de lucru în 
uzină. Peste 880 muncitori tineri și vîrstnici 
aplică îndrăznețele metode de lucru ca: 
așchierea rapidă a metalelor Bîkov, Bort- 
kevici, Colesov, Săvici etc.

Datorită ajutorului permanent și nepre
cupețit al Uniunii Sovietice, producția uzi
nelor „Iosif Rangheț“ din Arad a putut să 
crească în acest an cu 476,7 la sută față 
de anul 1950, primul său an de activitate.

INFORMAȚII
Miercuri seara sub auspiciile Institutului 

de Folclor, a avut loc în sala de conferințe 
a Muzeului de Artă Populară, comunicarea 
cercetătoarelor științifice E. Comișel și M. 
Kahane intitulată „Pe urmele lui Bela Bar- 
tok în Hunedoara“.

Comunicarea a fost făcută în urma cerce
tărilor folcloristice întreprinse în ținutul de 
sate romînești al Pădurenilor din regiunea 
Hunedoara, unde Bela Bartok a cules și stu
diat un bogat material muzical popular.

Comunicarea a fost însoțită de înregis
trări muzicale.

Au luat parte cercetători științifici din 
cadrul Institutului de Folc'or. mv?’-'’ogi, 
compozitori.

★
La invitația Casei Ziariștilor și a Institu

tului Romin pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, miercuri dimineața au sosit în 
Capitală Antonio Peretz Elias, redactor șef 
al publicației „Probleme agrare și industriale 
ale Mexicului“, Tram Lam. director general 
al Radiodifuziunii din R. D. Vietnam, Li Pin- 
ciuan, redactor al Agenției China Nouă și 
Z. Tundui, redactor șef adjunct al ziarului 
„Unen" din R.P. Mongolă.

*
In ziua de 28 octombrie a.c., ora 17, Aca 

demia R.P.R. organizează o ședință solemnă 
cu prilejul a 100 de ani de la nașterea ma
relui biolog rus I. V. Miciurin.

Va conferenția acad. prof. Traian Săvu- 
lescu, președintele Academiei R.P.R. desnre: 
„Roadele învățăturii miciuriniste tn R.P'R,"

Conferința va avea loc în sala de ședințe 
a Academiei R.P.R. din București, Calea 
Victoriei nr. 125.

aviație sportivă. Apoi a cerut să fie înca
drat în rîndurile aviației militare. A în
vățat și a devenit aviator de vînătoare- 
Iar acum, e un pilot neîntrecut pe avi
oanele cu reacție. De altfel, o să vă con
vingeți singur... și ofițerul începuse să 
zîmbească...

Intr-adevăr, acum m-am convins. Am 
înțeles și zîmbetul semnificativ ai ofițe
rului...

— „Pescăruș“* „Pescăruș“, aici „Du
nărea“, aici „Dunărea“, întoarce-te 
acasă...“ se auzi în cască vocea înăbușită 
a starterului.

— „Aici .Pescăruș“, aici „Pescăruș“. 
Am înțeles“...

Alunecînd pe o aripă, „Pescăruș“ plon- 
jă. Pămîntul este învăluit de nori argintii 
care se grăbesc în calea noastră. Și iarăși 
forța aceea invizibilă mă lipi strîns de 
scaun în timp ce avionul se apropie tot 
mai mult de masa uriașă și compactă a 
norilor.

Străpungînd stratul acela gros de cîțiva 
kilometri, avionul ieși purtînd pe vîrfu- 
rile aripilor de forma unor săgeți coama 
albă a norilor...

Pescăruș plonjă din nou. Totul se pe
trecea fulgerător. Nu-ți venea să crezi că 
aviatorul reușea într-o frîntură de secun
dă să supravegheze aparatele, să mane
vreze manșele.

înălțimea scădea simțitor. Iar cînd pe 
tabloul de bord se aprinseseră becurile 
verzi de control, avionul se împiedică 
parcă de ceva, pierzîndu-și viteza. Vuie
tul puternic al motorului ne ajunse îns- 
fîrșit din urmă și năvăli cu putere în ca
bină. Peste cîteva zeci de secunde avionul 
alerga pe pista largă de beton luminată 
puternic de reflectoare.

Puțin amețit de zbor — mai corect zis 
de emoțiile călătoriei prin împărăția văz
duhului, îmi iau rămas bun de la ofițerul 
Gheorghe Ionescu strîngîndu-i cu putere 
mina.

— Cu asemenea avioane și cu asemenea 
piloți aș zbura întotdeauna cu multă plă
cere.

E ora 22,00. Ce întinderi nesfîișite am 
străbătut ! Și doar ta 30 de minute 1 Mă 
gîndesc la Aurel Vlaicu, la Traian Vuia și 
regret că nu trăiesc astăzi să admire forța 
aripilor noastre romînești.

...Și în timp ce mă îndreptam spre ma
șină, începu să se audă tot mai puternic 
vuietul motoarelor cu reacție. Două cîte 
două avioanele se înălțau cu viteză și dis 
păreau în împărăția văzduhului.

AL. PINTEA

Unde-și face loc autoliniștirea
întrecerea socialistă trezește forțele crea

toare ale tinerilor mecanizatori, îi ajută să 
găsească noi căi pentru sporirea productivi
tății muncii, face ca tot ce-i nou și înain
tat să devină bun al tuturor mecanizatori
lor. De acest lucru s-au convins tractoriștii, 
colectivul de conducere și comitetul organi
zației de bază U.T.M. de la S.M.T.-Costești 
în timpul lucrărilor agricole din primăvara 
acestui an. Munca politică desfășurată pen
tru organizarea întrecerii, urmărirea și popu
larizarea rezultatelor obținute de tractoriști 
în cadrul întrecerii individuale și pe brigăzi 
a făcut posibilă atunci depășirea planului cu 
60 la sută. întrecerea socialistă desfășurată 
în timpul lucrărilor agricole de primăvară a 
trezit la tractoriști dorința de a folosi în
treaga capacitate de lucru a mașinilor, de a 
ara și însămînța azi mai mult decît ieri și 
dorința de a-și îngriji mașinile cît mai bine. 
Așa se explică faptul că tractoriștii utemiști 
Constantin Gheorghe și Diaconu Nicolae 
și-au îndeplinit planul acestui an și lucrează 
în contul anului 1956. Alți tractoriști, printre 
care și utemiștii Dinescu Alexandru, Necula 
Alexandru și Șerban Dumitru vor începe 
peste cîteva zile să facă arături și însămîn- 
țări în contul anului 1956. Faptele dovedesc 
însă că colectivul de conducere și comitetul 
organizației de bază U.T.M. de la S.M.T.- 
Costești nu s-a interesat îndeaproape de ca
nalizarea acestor succese în scopul îndepli
nirii planului de către toți tractoriștii, în 
scopul grăbirii lucrărilor din campania de 
toamnă.

Deoarece nu toți tractoriștii au fost antre
nați în întrecerea socialistă și nu s-au cre
at condițiile necesare desfășurării în bune 
condiții a întrecerii, planul lucrărilor agri
cole de toamnă este mult rămas în urmă. 
Pînă acum cîteva zile, S.M.T.-Costești nu 
îndeplinise decît 27 la sută din plan. Rezul
tatele îndeplinirii planului de către fiecare 
tractorist și al planului stațiunii ar fi putut 
fi cu totul altul dacă conducerea S.M.T. ar 
fi acordat atenția cuvenită aplicării iniția
tivei Eroului Muncii Socialiste, Vasile Voi- 
chiță de a executa anual 1000 de hantri cu 
fiecare tractor. Pentru experiență, în timpul 
lucrărilor agricole de primăvară a fost orga
nizată aplicarea acestei inițiative la brigada 
nr. 8. Rezultatele nu au întîrziat să se vadă. 
Brigada și-a depășit atunci planul cu 78 la 
sută. Aceste rezultate, cît și realizările obți
nute de brigada a 9-a care lucrează în con
tul anului 1956 dovedesc că la S.M.T.-Cos-

Realizări și planuri ale unui cerc științific
De curînd, un număr de 140 de studenți, 

membri ai cercului științific al Facultății de 
istorie de la Universitatea „C. I. Parhon“, 
însoțiți de numeroase cadre didactice — pro
fesori și asistenți — au întreprins o excursie 
de studii la Grădiștea Muncelului și la Cluj, 
pentru complectarea cunoștințelor însușite la 
cursuri.

Tn cadru! excursiei științifice făcute la 
Grădiștea Muncelului au fost studiate cetă
țile de la Făget și Costești — rămase din 
perioada dacică. Cu deosebit interes s-a cer
cetat sistemul de construcție, organizare și 
apărare, precum și obiectele găsite în aceste 
cetăți.

La Cluj studenții au vizitat Muzeul de 
etnografie, cele văzute acolo fiindu-le de un 
real fo’os în munca cercului științific de et
nografie care a luat ființă de curînd în ca
drul facultății. Au studiat de asemenea ca
tedrala construită în stil gotic, stil arhitec
tonic despre care au învățat la Istoria arte
lor. In timpul vizitării orașului Cluj, au mai 
studiat zidul medieval al orașului. Muzeul 
arheologic, Grădina botanică, statuia lui Ma
tei Corvin și altele.

La Universitatea „Victor Babeș“ a avut 
loc un rodnic schimb de experiență între 
cercurile științifice ale facultăților de isto
rie din București și Cluj, care s-a soldat cu 
învățăminte prețioase și multilaterale pentru 
ambele cercuri. Astfel, în urma schimbului de 
experiență, cercul științific al Facultății de 
istorie din Cluj — asemenea celui din Bucu
rești — va întreprinde studii practice de is
torie nu numai în regiunea Cluj, ci și în alte 
regiuni. De asemenea, se vor face și lucrări 
din istoria modernă și contemporană — nu 
numai din istoria antică, cum s-a procedat 
pînă în prezent.

La rîndul său, cercul științific al Facul
tății de istorie din București a adoptat me
toda elaborării în'colectiv a unor referate. 
Primul referat a tratat tema: „Geneza 
capitalismului în R.P.R.“. Se vor redacta și 
unele studii monografice, printre care mono
grafia Universității din București și mono
grafia unei gospodării agricole colective.

Cu prilejul aceluiași schimb de experien
ță s-au pus bazele unei strînse colaborări 
între cercurile științifice ale celor două fa
cultăți. S-a făcut un schimb reciproc al pla
nurilor de muncă și un schimb de referate, 
însoțite de procesele verbale ale discuțiilor 
purtate pe marginea acestor referate. Primul

Note 
bibliografice O interesantă lucrare i 

jiZe popularizare a astronomiei]
Recent, colecția „Știința învinge" publicată 

de Editura Tineretului s-a îmbogățit cu încă 
un volum care răspunde interesului tine
rilor pentru astronomie. E vorba de lucra
rea „De la Soare la Pluton“ de Matei Alec- 
sescu.

De-a lungul celor aproape 120 de pagini 
ale cărții, cititorii au prilejul să-și îmbogă
țească simțitor cunoștințele despre sistemul 
nostru planetar. Ei află lucruri interesante 
în legătură cu evoluția concepțiilor privitoare 
la familia Soarelui. Sînt scoase în evidență 
momente impresionante din lupta oamenilor 
de știință pentru cucerirea adevărului des
pre Univers.

Cititorul este apoi purtat într-o călătorie 
închipuită printre corpurile cerești ale sis
temului nostru planetar, de la Soare și pînă 
la planeta cea mai îndepărtată, Pluton. Un 
deosebit interes trezesc paginile în care se 
prezintă structura Soarelui și se dă explica
ția uriașelor torente de energie pe care 
acesta le răspîndește în Univers. Capitolele 
privitoare la giganții sistemului solar — Ju- 
piter, Saturn. Uranus și Neptun — se citesc 
cu o atenție vie, nenumăratele fapte care 
sînt prezentate dezvăluind o lume nouă. Lu
crarea mai tratează pe 6curt despre aste- 
roizi, meteoriți și comete.

Meritul cărții constă în bogăția de date 
științifice pe care le oferă cititorilor, într-o 
formă în general accesibilă. Nu lipsesc din 
lucrare nici cele mai recente teorii astrono
mice, printre care ipoteza savanților V. G. 
Fesencov și A. G. Masevici despre structura 
lui Jupiter, teoria savantului O. I. Smidt în 
legătură cu formarea sistemului nostru pla
netar și altele. Astronomul amator capătă in

tești sînt posibilități pentru aplicarea aces
tei inițiative, dar conducerea stațiunii nu se 
interesează de folosirea lor. Culcîndu-se pe 
laurii victoriei din trecut și bazîndu-se pe 
faptul că în regiune mai sînt și alte 
S.M.T.-uri în urma lor, tovarășul director Ra
du Constantin, inginerul agronom utemist 
Marinescu Dumitru, inginerul mecanic ute
mist Ilca Petre și comitetul organizației de 
bază U.T.M. pretind că „și cu aplicarea aces
tei inițiative, și fără aplicarea ei, noi am 
făcut și facem parte din rîndurile stațiunilor 
fruntașe pe regiune“.

Autoliniștirea în urma rezultatelor obți
nute îi face să se gîndească nu la aplicarea 
noilor metode de lucru care duc la îndepli
nirea planului, ci la găsirea unor argumente 
și motive prin care să scape de răspundere 
pentru superficialitatea de care dau dovadă 
față de îndeplinirea la timp a planului cam
paniei de toamnă. Motivul invocat centru 
neaplicarea inițiativei Eroului Muncii Socia
liste Vasile Voichiță — n-ar fi cică, destul 
teren — nu stă în picioare. Dacă conducerea 
S.M.T.-ului și organizația de bază U.T.M. ar 
fi organizat bine munca politică în rîndurile 
țăranilor muncitori din cele patru raioane pe 
care le deservește S.M.T.-Costești, pentru a-i 
determina să are și să însămînțeze pămîn- 
turile cu mașinile S.M.T.-ului, s-ar fi dat 
posibilitate tractoriștilor să intensifice lupta 
pentru a executa 1000 de hantri anual cu 
fiecare tractor. Dar utemiștii Nicu Marin și 
Petrache Nicoleta, agronomi de sector, nu nu
mai că nu sînt controlați asupra felului cum 
desfășoară această muncă, dar sînt chemați 
de pe teren și ținuți zile întregi la centrul 
stațiunii pentru întocmirea unor situații sta
tistice. Iată de ce S.M.T.-Costești nu și-a 
asigurat prin contractări toată suprafața ne
cesară îndeplinirii planului și de ce din su
prafața totală contractată în această toamnă 
numai 2 la sută este din sectorul indivi
dual.

Serviciul regional S.M.T.-Pitești trebuie să 
ia de urgență măsuri prin care să dovedească 
conducerii Stațiunii din Costești că tendința 
de a se culca pe laurii trecutelor succese nu 
duce decît la scăderea simțului de răspun
dere față de folosirea tuturor posibilităților 
existente în scopul terminării grabnice a 
lucrărilor din campania de toamnă.

GH. SOCOTEANU 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Pitești

referat trimis va fi acela al studentei Pom- 
pilia Niculescu, din anul V de la Facultatea 
de Istorie din București, intitulat „Canabele 
(așezări civilo-militare romane) pe teritoriul 
R.P.R.“, despre care studenții clujeni s-au 
interesat în mod deosebit.

Excursia de studii făcută la Grădiștea 
Muncelului și la Cluj a însemnat doar în
ceputul activității, deosebit de bogate, a Cer
cului științific al Facultății de istorie din 
București, pe anul universitar 1955—56.

Acțiunile viitoare vor fi la fel de intere
sante. In cadrul Lunii prieteniei romîno-so
vietice a luat ființă cercul „Istoria activi
tății revoluționare a Uniunii Tineretului 
Comunist“. Tot în cadrul acestei sărbători se 
vor organiza vizite la principalele mo
numente istorice din București. In întreprin
deri și în cămine culturale, cercul științific 
va ține conferințe cu temele: „Aspecte din 
lupta revoluționară a tineretului din Romî- 
nia“, „13 Decembrie 1918“, „Nicolae Bălces- 
cu — istoric patriot al poporului nostru“, 
„Figura lui Ștefan cel Mare în istoria po
porului romin“, „Să cunoaștem istoria pa
triei“ și „Obiceiurile și ocupațiile dacilor“.

Pentru crearea unor legături științifice și 
prietenești cu tineretul lumii, se vor trimite 
scrisori către cercurile științifice de istorie 
din străinătate: din Moscova se vor cere in
formații despre activitatea cercurilor științi
fice ale Universității .„L.omonosov“ ; din Ber
lin, despre metoda culegerii datelor pentru 
întocmirea monografiei Universității ..Hum- 
boldt“, la care se lucrează acolo, metodă care 
ne va fi de folos în alcătuirea monografiei 
Universității din București,

Pentru varietatea formelor activității știin
țifice și pentru a antrena cît mai mulți stu
denți în această activitate, la flecare ședință, 
în afară de referatul principal, se vor mai 
ține și scurte comunicări, prezentări de do« 
cumente, recenzii ori informații.

De asemenea, în planul de muncă sînt in
cluse o serie de noi excursii științifice de 
studii la Istria, Tîrgoviște și în alte părți.

Tn felul acesta, în fața tinerilor istorio
grafi se găsește un vast cîmp de activi
tate cu forme noi, deosebit de atrăgătoare, 
menite să îmbine armonios energia, iniția
tiva, elanul și îndrăzneala tinerească cu 
pasiunea muncii științifice de cercetare.

Corespondc”*
D. VAS1L i

dicații prețioase despre condițiile și datele 
cele mai potrivite pentru efectuarea unor ob
servații rodnice.

Materialul este și mai mult pus în valoare 
printr-o ilustrație variată și sugestivă.

Aducînd în general o informație științifică 
bogată și corectă lucrarea conține și unele 
impreciziuni. Astfel, la pagina 55 se spune 
că Luna nu are nici un fel' de înveliș gazos. 
deși cercetările recente ale învățaților sovie
tici (I. N. Lipski și alții) au dovedit că sate
litul pămîntesc are urme de atmosferă, a 
cărei densitate este apreciată la 0,0001 din 
densitatea atmosferei globului terestru.

In redactarea cărții sînt vizibile o serie 
de neglijențe. Astfel, o notă de la pagina a 
2-a spune: „Figurile nr. 9, 10, 14 16, 19, 20. 
25, 30 și 33 sînt executate pe baza observa
țiilor făcute de autor“. Zadarnic ar căuta 
însă cineva să identifice desenele respective 
in lucrare, unde toate figurile sînt nenume
rotate. Uneori nu s-a dat atenția necesară 
limbii în- care este scrisă lucrarea, unele ex
primări fiind stîngace sau improprii. De ase
menea, unele greșeli de tipar deformează în
țelesul textului.

Cu toate aceste lipsuri, care vor putea fi 
evitate fără greutate la o viitoare ediție, lu
crarea prezintă valoare educativă în lupta 
pentru combaterea superstițiilor, pentru răs- 
pîndirea largă a cunoștințelor științifice și 
promovarea Unei concepții înaintate despre 
lume, în rîndurile tineretului.

I. M. Ș.
1-----------------------------------
i „Scînteia tineretului“ 
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Azi se deschide Conferința de la Geneva
Delegația Uniunii Sovietice a sosit la Geneva

GENEVA 26 (Agerpres). — TA.SS trans
mite : La 26 octombrie a sosit la Geneva 
pentru a participa la conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe ai celor patru puteri 
V. M- Molotov prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și ministru 
al Afacerilor Externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, mareșalul Uniunii Sovietice V. D. 
Sokolovski, S. A. Vinogradov, G. M. Puș- 
kin, membri ai delegației sovietice și con
silierii delegației.

La aeroportul Cointrin de la Geneva, V. M. 
Molotov și membrii delegației sovietice au 
fost . întîmpinați de un reprezentant al gu
vernului federal al Elveției, de A. Dominice, 
șeful protocolului din Departamentul politic 
al Elveției, F. Perreard, șeful guvernului 
din cantonul Geneva, L. Billy, primarul ora
șului Geneva, și A. Pelt, directorul pentru 
Europa al O.N.U. Delegația sovietică a fost 
întîmpinată de asemenea de V. I. Erofeev, 
secretarul general al conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe ai celor patru puteri, P. 
I. Erșov, trimisul U.R.S.S. în Elveția, am
basadorul Van Bin-nan, reprezentantul R. P. 
Chineze la tratativele chino-americane de la 
Geneva și de șefii reprezentanțelor diplo
matice ale R. P. Chineze, Cehoslovaciei, Un
gariei, Romîniei și Bulgariei.

La aeroport, V. M. Molotov a făcut urmă
toarea declarație:

La 27 octombrie se deschide conferința

miniștrilor Afacerilor Externe ai celor patru 
puteri. Sînt bucuros să mă întîlnesc din nou 

Aface- 
S.U.A.
impor- 
șefilor 

privind 
securitatea europeană și Germania, dezarma
rea și dezvoltarea contactelor dintre Est și 
Vest.

După conferința de la Geneva a șefilor 
guvernelor, a început să se vorbească de
seori despre spiritul Genevei. Aceasta este 
lesne de înțeles. A acționa în spiritul Gene
vei înseamnă a contribui la micșorarea în
cordării internaționale, la întărirea păcii. 
De la participanții la conferință se așteaptă 
ca ei să depună eforturi pentru a găsi de 
comun acord soluții pentru probleme care 
frămîntă profund pe orice om care dorește 
în mod sincer să se pună capăt „războiului 
rece' și să contribuie la stabilirea încrederii 
reciproce în relațiile dintre state.

In ce o privește, delegația sovietică va face 
tot ce depinde de ea pentru a contribui la 
obținerea în cadrul conferinței a unor rezul
tate pozitive care să corespundă năzuințelor 
popoarelor.

Ingăduiți-mi să salut din toată inima pe 
locuitorii și autoritățile Genevei, precum și 
guvernul Elveției.

puteri. Si...------------- -------------
la Geneva cu colegii mei — miniștrii 
rilor Externe ai Angliei,

Vom avea de discutat
tante. în conformitate cu 
guvernelor, vom discuta

Franței și 
probleme 
directivele 
probleme

Declarația președintelui Eisenhower
NEW YORK 26 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția United Press, președintele 
Eisenhower a dat publicității următoarea 
declarație în legătură cu conferința de 
Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe 
celor patru puteri :

..Acum trei luni secretarul de stat 
S.U.A. Dulles, și cu mine ne-am întîlnit

la 
ai

al 
cu 

conducătorii Franței, Marii Britanii și Uniu
nii ^Sovietice la Geneva. După cum am de
clarat deschizînd conferința, scopul ei a 
fost „crearea unui spirit nou care să facă 
posibilă rezolvarea în viitor a problemelor 
de care sîntem răspunzători"

Lumea speră că această conferință a creat 
într-adevăr acest spirit nou.

Dar, după cum am declarat poporului a- 
merican la întoarcere, „o încercare hotărî- 
toare" va avea loc atunci cînd miniștrii Afa
cerilor Externe, pe baza directivei noastre 
de la Geneva, se vor ocupa în mod concret 
de aceste probleme pentru care sînt răspun
zătoare țările noastre și care, atîta țimp 
cît ’rămîn nerezolvate, crează încordare și 
primejdie.

La 27 octombrie cei patru miniștri ai Afa
cerilor Externe se vor întîlni la Geneva pen-

tru a relua activitatea pe care am întrerupt-o 
în iulie a.c. Ei vor căuta soluții care pot fi 
găsite dacă acest spirit nou există cu ade
vărat. Cea mai importantă dintre aceste mă
suri este unificarea Germaniei în cadrul 
securității europene.

Secretarul de stat, Dulles, și cu mine gîn- 
dim la fel în privința acestor probleme. 
Le-am discutat adesea și în cursul ultime
lor două săptămîni, am examinat de două 
ori împreună cu el pozițiile și propunerile 
care vor fi prezentate la Geneva de țările 
occidentale. Ele vor avea ca scop 
tribuie la o pace echitabilă, la 
securității și prosperitatea tuturor, 
oglindi un spirit real de conciliere 
înțelegere. Dacă Uniunea Sovietică 
punde în același spirit, vor putea fi obținute 
mari succese. Aceasta este speranța mea per
sonală și sînt convins că ea este și speranța 
poporului american.

Cu toții vom urmări cu atenție evenimen
tele de la Geneva, deoarece ele vor arăta 
într-o măsură considerabilă dacă într-adevăr 
„spiritul Genevei“ înseamnă o schimbate 
reală și dacă într-adevăr el va duce la pro
gresul pașnic pe care îl dorește întreaga 
lume“.

să con- 
întărirea 
Ele vor 
și bună 
va răs-

Acțiunile separate ale puterilor occidentale
PARIS 26 (Agerpres). — în cursul con

ferinței separate de la Paris a miniștrilor 
de Externe ai S.U.A., Angliei și Franței, par- 
ticipanții — după cum relatează France 
Presse — au redactat memorandumuri pe 
carp le vor prezenta la conferința de la Ge
neva a miniștrilor de Externe ai celor pa
tru puteri.

Pbtrivit agenției France Presse. într-unul 
din- memorandumuri se prevede că încheie
rea unui acord între țările pactului Atlantic 
și statele participante la tratatul de la Var
șovia poate fi luată în discuție numai după 
efectuarea reunificării Germaniei. Memoran
dumul lasă să se înțeleagă că o Germanie 
reunificată înseamnă de fapt pentru puterile 
occidentale o Germanie inclusă în pactul 
Atlantic.

Indiferent de faptul că în realitate acest 
front nu este chiar atît de unit 
dori-o conducătorii occidentali, el 
minat de nenumărate conflicte 
dicțîi care, după cum subliniază 
gîez „Observer“, se manifestă

pe cît ar 
fiind sub- 
și contra- 
ziaruî en- 
„în lumea

necomunistă în general și în țările atlantice 
în special", eforturile puterilor occidentale în 
preajma conferinței de la Geneva de a ac
ționa în comun împotriva celui de al patru
lea partener nu pot fi apreciate decît ca o 
încercare de negare a spiritului Genevei, a

însăși directivelor șefilor de guvern ai celor 
patru puteri care sînt comune pentru toți 
participanții la conferința miniștrilor de Ex
terne.

Ziarul „Tribune de Nations” consideră că 
în ce privește planul separat al puterilor 
occidentale cu privire la problema germană 
el este de asemenea lipsit de orice urmă a 
spiritului Genevei.

Intr-adevăr, după cum reiese din memo
randumul pus la punct la întrunirea de la 
Paris, puterile occidentale au interpretat de 
fapt legătura dintre problema germană și 
aceea a securității colective în Europa în
tr-un sens diametral opus aceluia stabilit 
în directivele șefilor de guvern. Memoran
dumul consideră că nu unificarea Germaniei 
depinde de rezolvarea problemei securității 
în Europa, ci invers, punînd astfel întreaga 
problemă cu „picioarele în sUs și capul în 
jos”, după cum se exprimă ziarul „Libera
tion”.

Este limpede că încercările de a întinde 
cursa unuia dintre parteneri sau de a-1 pre
zenta pe acest partener ca fiind „unicul răs
punzător de succesul sau eșecul conferin
ței” după cum scrie ziarul englez „Specta
tor” referindu-se la U.R.S.S., nu au nimic 
comun cu dorința de a ajunge la o înțe
legere.

N. S. Hrușciov l-a primit pe U Nu
La Geneva au sosit:

Delegația S. U. Ä.
GENEVA 26 (Agerpres). — La GenevaGENEVA 26 (Agerpres). — La Geneva a 

sosit în după amiaza zilei de 26 octombrie, 
secretarul de stat al S.U.A., John Foster 
Dulles, care va conduce delegația S.U.A. la 
conferința miniștrilor Afacerilor Externe ai 
celor patru puteri. La sosire pe aeroport se
cretarul de stat a declarat: „Spiritul Gene
vei se identifică cu speranțele lumii întregi. 
Acesta este spiritul în care se întrunesc cei 
patru miniștri ai Afacerilor Externe pentru 
a depune eforturi de a îndeplini directivele 
șefilor guvernelor privitoare la problemele 
legate de unificarea Germaniei și securitatea 
europeană. Delegația Statelor Unite va căuta 
în spiritul concilierii, care este indispensa
bil să permită să se stabilească o pace 
justă și durabilă“.

Deleqația Marii Britanii
GENEVA 26 (Agerpres). — In după amia

za zilei de 26 octombrie a sosit la Geneva 
Mac Millan, ministrul Afacerilor Externe 
al Marii Britanii, conducătorul delegației 
britanice la conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe ai celor patru puteri. La sosire a 
declarat între altele: „Sînt convins că munca 
noastră va fi fructuoasă ; va servi cauzei pă
cii și va contribui la reglementarea proble
melor care se pun“.

Ministrul Afacerilor Externe al Franței An- 
toine Pinay, urmează să sosească la Geneva 
în cursul nopții de 26 octombrie.cursul nopții de 26 octombrie.

Delegația observatorilor 
din partea R. D. Germană

GENEVA 26 (Agerpres). — TASS trans
mite : In seara zilei de 25 octombrie a so
sit la Geneva pentru a participa la confe
rința miniștrilor Afacerilor Externe ăi 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței, delega
ția observatorilor din partea guvernului Re
publicii Democrate Germane în frunte cu 
Georg Handke,

YALTA 26 (Agerpres). — La 26 octom
brie, N. S. Hrușciov, prim secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a primit pe primul ministru al 
Uniunii Birmane, U Nu, cu care a avut o 
convorbire.

La convorbire au participat: A. L Miko- 
ian și A. I. Kiricenko.

In timpul convorbirii, care a decurs într-o 
atmosferă prietenească, a avut loc un schimb 
de păreri asupra diferitelor probleme care 
interesează ambele părți.

Lucrările Adunării Generale a O. N. U.
NEW YORK 26 (Agerpres). — TASS 

transmite: In ședința plenară din 25 oc
tombrie a Adunării Generale a O.N.U., au 
fost examinate patru proiecte de rezoluție 
prezentate Adunării de către comitetele ei.

în ceea ce privește proiectul de rezoluție 
prezentat de Comitetul pentru problemele 
economice și financiare cu privire la rapor
tul directorului general al Comisiei Orga
nizației Națiunilor Unite pentru refacerea 
Coreei, delegația Uniunii Sovietice a pro
pus să se pună la vot separat primul para
graf al preambulului în care este vorba de 
rezoluțiile anterioare ale Adunării Generale 
în această problemă, și primul paragraf al 
părții rezolutive în care se exprimă mulțu
miri directorului general pentru activitatea 
depusă. După cum se știe, Uniunea Sovie
tică și alte cîteva țări au obiectat împo
triva creării acestui organ, a cărui activi
tate se extindea numai asupra Coreei de sud. 
împotriva primului paragraf al preambulu-

delegații, Împotriva pri- 
părții rezolutive 
în ansamblu a

— opt 
fost a-

de aju- 
fost a-

lui au votat cinci 
mului paragraf al 
delegații. Rezoluția 
doptată cu opt abțineri.

Rezoluția cu privire la acordarea 
tor tehnic țărilor slab dezvoltate a 
doptată fără să fi fost pusă la vot.

Adunarea generală a trecut apoi la exa
minarea rezoluției prezentate de Comitetul 
pentru problemele sociale, umanitare și cul
turale, pe marginea raportului înaltului co
misar al Organizației Națiunilor Unite pen
tru problemele refugiaților.

Pentru proiectul de rezoluție prezentat 
Adunării au votat 43 de delegații; 15 de
legații s-au abținut de la vot.

In încheiere, Adunarea Generală a aprobat 
rezoluția care recomandă admiterea Repu
blicii Federale Germane în Organizația In
ternațională pentru problemele aviației ci
vile. Rezoluția a fost adoptată fără a mai 
fi pusă Ia vot.

Discuțiile din Comitetul Politic
NEW YORK 26 (Agerpres). — TASS trans

mite : In ședința din 25 octombrie a Comite
tului Politic, consacrată problemelor folosi
rii energiei atomice în scopuri pașnice, a luat 
cuvîntul Krishna Menon, șeful delegației In
diei.

Cu cuvîntarea șefului delegației indiene au 
luat sfîrșit discuțiile generale în Comitetul 
nr. 1 cu privire la folosirea pașnică a ener
giei atomice, discuții care s-au desfășurat 
din ziua de 7 octombrie și la care au partici
pat 40 de delegații.

După aceasta. Comitetul a trecut la exami-

narea proiectelor de rezoluție 
legătură cu această problemă, 
cuvîntul V. V. Kuznețov, 
Uniunii Sovietice.

Delegația sovietică este de 
genția trebuie să fie creată în

prezentate in 
Primul a luat 
reprezentantul

Adunarea Națională Franceză și-a reînceput lucrările
PARIS 26 (Agerpres). — La 26 octombrie 

au început în Adunarea Națională Franceză 
dezbaterile pe marginea politicii generale a 
guvernului Edgar Faure în legătură cu in
terpelările deputatului comunist Jacques 
Duclos și deputatului socialist Christian Pi
not, care au cerut lămuriri în privința ca
racterului măsurilor trasate de guvern.

Dună cum se știe, Edgar Faure a motivat 
hotărîrea de a ține înainte de termen alege
rile parlamentare pe considerentul că este 
necesară aprobarea acestor măsuri.

Primii au luat cuvîntul autorii interpelă
rilor Pinot și J. Duclos.

Pinot a declarat că deși la alegerile din

1951 guvernul a promis să nu aplice impo
zite noi, ele au crescut considerabil...

Apoi s-a dat cuvîntul lui Jacques Duclos
Duclos a cerut ca guvernul să arate clar 

deputaților ce măsuri intenționează să pre
zinte spre aprobare noii Adunări Naționale 
după efectuarea alegerilor înainte de termen.

în încheiere, Duclos s-a ocupat de modifi
cările antidemocratice din Constituția fran
ceză, arătînd că ele au avut drept conse
cință numeroase atentate la libertățile de
mocratice din Franța.

Apoi a început discuția generală, care va 
continua în ședința din noaptea de 26 spre 
27 octombrie.

In portul 
Buenos Aires

părere că a- 
cadrul O.N.U. 

și să prezinte rapoarte de activitate Consi
liului de Securitate și Adunării Generale a 
ONU.

Unii delegați și-au exprimat părerea ca 
în actuala sesiune, Adunarea Generală să 
nu treacă la o examinare amănunțită a Sta
tutului agenției, mai ales, să nu-și propună 
ca sarcină de a defini încă în această etapă 
relațiile dintre agenție și O.N.U. Delegația 
sovietică este de acord ca actuala sesiune 
să se limiteze la un schimb de păreri asu
pra principiilor pe care trebuie să se înte
meieze aceste relații, cu condiția ca exami
narea amănunțită și pregătirea prevederilor 
corespunzătoare ale statutului să se efec
tueze mai tîrziu, conform procedurii asupra 
căreia vom cădea de acont aici.

Dezbaterile vădesc că în prezent, dată 
fiind dorința manifestată de statele repre
zentate în Comitet, există posibilitatea elabo
rării unei astfel de rezoluții în problema fo
losirii energiei atomice în scopuri pașnice 
care să poată fi acceptată de toate delegați
ile. Aceasta ar contribui fără îndoială la 
dezvoltarea colaborării internaționale pe li
nia folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice.

Delegația sovietică este gata ca împreună 
cu celelalte delegații să depună eforturi pen
tru a elabora hotărîri de comun acord asupra 
problemei în discuție.

★
La sfîrșitul ședinței a luat cuvîntul repre

zentantul S.U.A. Pastore. El a declaraf că 
textul proiectului în discuție al delegației 
S.U.A. și al unui grup de alte țări cu pri
vire la folosirea energiei atomice în scopuri 
pașnice a suferit o serie de modificări.

Se dezvoltă relațiile economice dintre R.P.R. și celelalte țări. In fotografie: în 
portul Buenos Aires (Argentina) se încarcă piei pentru R.P.R. în schimbul mărfurilor 

romînești.
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Italia in preajma conferinței de la Geneva
In aiunul conferinței de la Geneva a 

miniștrilor afacerilor externe ai celor pa
tru puteri, politica externă italiană ți 
f oblema legăturilor internaționale ale 
/taliei se află in centrul atenției opiniei 
noastre publice. Cercuri largi ale opiniei 
publice privesc, această intilnire drept un 
prilej de întărire a speranfelor in solu
ționarea pașnică a diferitelor litigii in
ternaționale și de integrare a /taliei in 
drepturile ei legitime. Conferința de la 
Geneva, care a avut loc tn iulie, a tre
zit nădejdi in inimile poporului italian, 
a găsit un larg răsunet, datorită speran
țelor de pace a căror perspectivă a des
chis-o tn fata întregii lunii. In /talia au 

' existat diferite manifestări ce au avut 
' drept scop întărirea „spiritului Genevei". 
Așa de pildă, Congresul de la Florenfa,v uc iu i luieikțu,

Q .. organizat din inițiativa primarului de- 
fi .. mocrat-creștin, profesorul La Pir a, a

reunit conducătorii principalelor capitale 
din lume contribuind intr-o mare măsură 
la întreținerea și întărirea încrederii la 
italianul de rtnd tn posibilitățile și pers
pectivele pe care o pace bazată pe cola
borare internațională o deschide In fata 
tuturor oamenilor. Călătoria lui Pietro 

..Nenni In China Populară și în Uniunea 
Sovietică, tn urma căreia acesta a pre
zentat președintelui /taliei și guvernului 

,. italian concluziile sale cu privire la fo
loasele uriașe economice și politice pe 
care le-ar avea /talia de pe urma norma
lizării legăturilor cu aceste două mari 

° puteri, a avut de asemenea un răsunet 
.'puternic tn rindul italienilor.

In aceste împrejurări nu este deci de 
mirare că vizita lui Foster Dulles la 

" Roma a fost tnttmpinată de către largi 
sectoare ale presei italiene, oficioase și 
guvernamentale prin adoptarea unui ton 
nou.

Deși nu se poate vorbi de o schimbare 
de atitudine a ziarelor burgheze șl gu
vernamentale italiene, totuși s-a remar
cat un lucru semnificativ: ele au folo
sit prilejul vizitei la Roma a ministru
lui de externe al Statelor Unite pentru 
a exprima critici deschise la adresa po
liticii ultra-atlantice, care de atiția ani 
mențin Italia intr-o izolare dăunătoare 
intereselor ei naționale impiediclnd-o 
să-și joace rolul său legitim pe arena 
internațională. Bineînțeles că aceste po
ziții ale presei italiene sînt determinate 
de presiunea mereu crescîndă a maselor

oopulare. Puținele ore 
pe care 
la Roma 
politicii 
Statelor 
creat totuși suficient 
timp pentru 
dea seama de 
ceastă politică 
rtndurile celor 
directivelor de 
sale cu Segni, 
ministrul de externe, cu Gronchi, pre
ședintele republicii, nu au putut împie
dica presa italiană să publice știri pri
vitoare la „disensiuni" cu aliații ameri
cani, chiar dacă comunicatul oficial pu
blicat la terminarea ședinței Consiliului 
de Miniștri se străduia să ascundă îndă
rătul unor termeni convenționali și con
fuzi existența acestor disensiuni.

Ziarul democrat-creștin „La Gazetta 
del Poppolo" a relatat astfel criticile lui 
Saragat împotriva lui Martino, care nu 
a protestat destul de energic in convor
birile sale cu Dulles împotriva menținerii 
Italiei tn afara Organizației Națiunilor 
Unite, situație creată prin atitudinea Sta
telor Unite, care s-au opus primirii si
multane a /taliei și a celorlalte țări care. 
Îndeplinesc condițiile

Problema dezarmării, a securității co
lective a Europei și a relațiilor dintre ră
sărit și apus a constituit o altă temă 
importantă a criticilor aduse in zilele a- 
cestea atitudinii guvernului italian, care 
dirijat de cercurile atlantice cele mai 
înverșunate, a trecut pe un ultim olan 
interesele vitale ale Italiei față de a- 
ceste probleme.

Cit de surprins trebuie să fi fost Fos
ter Dulles citind articolul de fond al 
ziarului „II Messaggero", oficiosul mi
nisterului de externe italian, intitulai 
„încotro se ‘îndreaptă /talia".

Intr-adevăr „II Messaggero", purtăto
rul de cuvint al palatului Chigi /minis
terul de externe italian), evocă în ter
meni semnificativi situația unor țări ca 
Austria, Iugoslavia și India, care benefi
ciază de pe urma unei neutralități avan
tajoase și o compară cu situația /taliei 
supusă presiunilor partenerilor săi atlan
tici. Ziarul conchide că prima consecință 
a acestei situații o constituie absența 
Italiei de pe arena internațională.

Paolo Pescetti Edificator
le-a petrecut j t c „ felului cum

exponentul Corespondentul „Scinteii tineretului" //a/(a
externe a la Roma S.U.A., sînt
Unite, au _____ repetate ale

nunților noștri de a se 
ține seama că există și Italia, de a dis
cuta și cu ea unele probleme internațio
nale. In legătură cu acest lucru, intr-un 
comentariu semnat de Robert E. Jackson 
agenția United Press transmite: „Ita
lienii sînt deosebit de dornici să discute 
mai des cu S.U.A. și alte puteri occiaen- 
tale problemele internaționale".

Ar fi o iluzie să se creadă că I. F. 
Dulles ar fi luat în seamă aceste do
leanțe, ce exprimă în esență dorința Ita
liei de a i se respecta drepturile națio
nale. Agenția Asociated Press transmite 
că convorbirile lui Dulles de la Roma nu 
au dat satisfacție unor speranțe italiene 
de a obține un prestigiu național sporit.

In presa italiană au fost aduse de a- 
semenea acuzații politicii S.U.A. care a 
căutat prin toate mijloacele, dintre care 
unele incompatibile atît cu suveranitatea 
Italiei, cit și cu relațiile dintre „aliati", 
să treacă exploatarea zăcămintelor ita
liene în mîinile trusturilor americane, în 
dauna intereselor italiene.

Din comentariile presei italiene reiese 
că Foster Dulles a întilnit în timpul con
versațiilor sale cu personalități guverna
mentale italiene o atitudine nouă, deo
sebită de docilitatea fără rezerve cu 
care de multă vreme cercurile guverna
mentale italiene i-au obișnuit pe dirigui
torii lor atlantici.

Luări de poziție ferme au avut nume
roase ziare printre care și „II Poppolo 
del Veneto", cotidianul democrat-creștin 
din Veneto. bază principală a corpului 
electoral democrat-creștin. Ziarul a luat 
poziție categorică împotriva transferării 
în Veneto a trupelor americane retrase 
din Austria. Ziarul a exprimat tn mod 
clar că crearea unei baze militare „nu-și 
găsește justificarea" în momentul tn 
care destinderea crează o situație nouă 
la frontierele italiene. Această luare de 
poziție reflectă puternica mișcare de 
test, provocată tn regiunea Veneto 
sosirea trupelor americane cu puțin 
înainte de sosirea lui I. F. Dulles.

ca I. F. Dulles să-și 
nemulțumirea pe care a- 
o provoacă pînă și în 
mai docili executanți ai 

la Washington, întîlnirile 
primul ministru, Martino 

pre-
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Tratative romîno-iugoslave 
în probleme de navigație

BELGRAD (Agerpres). — In ziua de 
octombrie a.c. la Belgrad au început trata
tive între reprezentanți ai întreprinderii de 
navigație maritimă și fluvială romînă „Na- 
vrom“ și ai societății de navigație fluvială 
iugoslavă în vederea reglementării proble
melor privind ajutorul reciproc șl colabo
rarea tehnică și comercială în domeniul na
vigației fluviale, între cele două întreprin-

asupra 
este pri
de către 

cererile
guver-

pro
de 

timp 
Ita-

lienii fac o legătură între aceste două 
sosiri. La 16 octombrie a avut loc la 
Vicența, în Veneto, o întrunire patriotică 
a tineretului, care a lansat apelul pen
tru o largă mișcare unitară, capabilă să 
obțină îndepărtarea trupelor străine din 
Italia. Din toată țara au sosit mesaje de 
răspuns, care susțineau acest apel. Po
litica americană^ prin nesocotirea interese
lor naționale ale Italiei, a contribuit în 
cea mai mare măsură la nașterea unui 
curent de opinie publică în /talia, curent 
care cere revizuirea politicii externe ita
liene.

Această situație a cunoscut-o domnul 
Dulles tn răstimpul scurtei sale șederi la 
Roma.

Ar fi însă greșit să se creadă că gru
pările reacționare care nu au abandonat 
încă speranța tn reîntoarcerea la „războiul 
rece" au depus armele. Dimpotrivă. Ei 
încearcă prin toate mijloacele să-și im
pună extremismul lor atlantic, orientare 
potrivnică intereselor naționale ale Ita
liei. Scelba atacă actualul guvern, tn 
timp ce Saragat manevrează dinăuntrul 
guvernului. In același timp Fanfani ur
zește, prin intermediul conducerii parti
dului democrat-creștin, o axă Roma- 
Bonn, ca linie atlansată a acțiunii „anti- 
destindere". Este foarte semnificativ fap
tul că în ultimele săptămîni Scelba și 
Fanfani au avut „intîlniri personale" cu 
reprezentanți ai grupărilor cele mai reac
ționare din Germania de la Bonn, cu pri
lejul unor vizite misterioase în Germa
nia occidentală.

Aceste cercuri iși pun tn mod deschis 
speranța într-un eșec al conferinței de 
la Geneva a miniștrilor afacerilor externe 
ai celor patru puteri, cu gîndul la o în
toarcere, cu și mai multă slugărnicie, la 
discreditata politică atlantică. Mane
vrele lor se lovesc însă tot mai puternic 
de aspirațiile poporului italian, însetat de 
pace, dornic de realizarea securității co
lective în Europa, dornic de o politică 
externă italiană națională și autonomă, 
de colaborarea cu toate țările. Poporul 
italian iși va aduce și pe mai departe con
tribuția sa la lupta popoarelor lumii — 
pentru slăbirea încordării în relațiile in
ternaționale.

încheierea unui pact bilateral 
între Egipt și Arabia Saudită
CAIRO 26 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția Associated Press, la 
Cairo s-a anunțat oficial încheierea unui pact 
militar bilateral între Egipt și Arabia Sau
dită. Acest acord a fost realizat în urma 
tratativelor desfășurate la Cairo între pre
mierul egiptean Nasser și primul ministru 
al Arabiei Saudite, Feisal.

Pe scurt din:
DELHI. — După cum relatează din Cabul 

agenția United Press, un purtător de cuvînt 
al Ministerului de Externe al Afganistanu
lui a declarat la 26 octombrie că țara sa nu 
intenționează să adere la pactul militar de 
la Bagdad.

MOSCOVA. — La'25 octombrie, la invita
ția Uniunii scriitorilor sovietici au sosit la 
Moscova scriitorul francez Jean Paul Sartre 
și scriitoarea Simone de Beauvoir.

SAIGON. — După cum anunță corespon
dentul agenției Reuter, în baza rezultatelor 
„referendumului“ care a avut loc la 23 oc
tombrie, Ngo Dinh Diem a proclamat Viet
namul de sud — republică

MOSCOVA. — La 25 octombrie s-a îna
poiat la Moscova din Iugoslavia delegația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. în frunte cu 
A. P. Volkov, președintele Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

BUDAPESTA. — Republica Populară 
Ungară și Egiptul au încheiat un acord prin 
care însărcinații lor cu afaceri se ridica la 
rangul de miniștri plenipotențiari și trimiși 
extraordinari.

SAARBRUCK. — Heinrich Welsch, care a 
fost desemnat ca șef al guvernului provizo
riu din Saar, a avut o întrevedere cu Jo- 
hannes Hoffmann, fostul președinte de Con
siliu, în care s-a discutat dizolvarea actualei 
diete și organizarea unor noi alegeri. După 
dizolvarea dietei alegerile trebuie să aibă loc, 
conform prevederilor constituției, în 
toarele șase săptămîni.

MOSCOVA. — In seara zilei de 22 
brie, la Teatrul Mare din Moscova, 
romîni Zenaida Palii, artistă emerită a R.P.R., 
laureată a Premiului de Stat și Garbis Zo- 
bian, soliști ai Teatrului de Operă și Balet 
al R.P.R., au interpretat rolurile Carmen și 
Don Jose din opera „Carmen“ de Bizet.

CANTON. — La 23 octombrie a sosit la 
Hongkong, în drum spre patrie, misiunea par
lamentară japoneză în frunte cu deputatul 
socialist Sadao Furuya, care a vizitat R.P. 
Chineză. Intr-o declarație făcută corespon-’ 
denților ziarelor din Hongkong, Sadao Fu
ruya a arătat că la întoarcerea în Japonia 
delegația sa va depune toate eforturile pen
tru a se ajunge la normalizarea relațiilor 
dintre China și Japonia.

urmă-

octom- 
artiștii
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Cultură fizică șl sport
Flacăra Ploești—C£.A.: 2-0
PLOEȘTI (de la trimișii noștri). — Cel 

15.000 de spectatori aflați ieri pe stadionul 
din Ploești, au plecat, se poate spune, satis- 
făcuți. Flacăra Ploești a obținut o victori« 
meritată în fața echipei C.C.A.

De la început trebuie spus că se aștepta 
ca această îritîlnire să constituie un revi
riment în fotbalul nostru. Într-adevăr se 
știe că întîlnirile de fotbal ale echipelor din 
categoria A nu s-au ridicat la un nivel co
respunzător în ultimul timp. întîlnirile 
„tari" — care au existat între aceste două 
echipe în trecut — anunțau aceasta.

Petroliștii au intrat pe teren bine susținuți 
de către spectatori. Cu toate acestea, echipa 
se pune greu pe picioare și cei care atacă 
în primele minute sînt militarii, care șutează 
de trei ori la rînd puternic spre poartă, însă 
Roman apără. Cu aceasta se poate spune că 
atacul militarilor încetează și cei care trec 
la ofensivă sînt petroliștii. De la început se 
remarcă extrema stingă Ghiță, care stîrnește 
panică în apărarea militarilor.

Jucătorii ploeșteni încheagă acțiuni clare, 
cu dese schimburi de locuri și pase în vi
teză, reușind să se apropie dese ori de 
poarta apărată de Toma.

In minutul 21 Ghiță primește o pasă 
foarte bună de la Marin Marcel, trece de Za- 
voda II și șutează puternic pe jos făcînd 
inutil plonjonul lui Toma . 1—0. încurajați 
de acest gol, petroliștii atacă susținut. La 
un asemenea atac, pe centru, Drăgan trece 
de Apolzan. însă este faultat în careu. Ar
bitrul acordă un 11 metri just, care este 
transformat de către A .Teodorescu (minu
tul 28). Este 2—0, scor Cu care se termină 
prima repriză.

Cea de a doua parte a jocului, spre deo
sebire de prima, nu mai aduce spectatorilor 
mulțumirea unor faze de fotbal clar. Deși 
aproape permanent în atac, înaintarea Flă
cării nu mai concretizează nici una din nu
meroasele ocazii pe care le are. In această 
repriză, jucătorii ambelor echipe s-au mișcat 
greu pe îeren, au comis numeroase greșeli — 
ceea ce a scos în evidență o insuficientă 
pregătire fizică. Deși au ținut mai mult timp 
mingea, ploeștenii n-au sezisat slăbiciunile 
apărării echipei militare — numeroase de alt
fel — și s-au complăcut într-un joc de multe 
ori încîlcit, lipsit de orizont. Pe de altă parte 
militarii s-au mărginit la contra-atacuri spo
radice, în trei-patru oameni, pe care apăra
rea bine pusă la punct a Flăcării, în care 
Pahonțu și Marinescu au excelat, le-a spulbe
rat fără prea mare dificultate.

Comportarea echipei C.C.A. a lăsat mult 
de dorit. Apărarea, care era cunoscută ca 
una dintre cele mai bune, s-a bîlbîit în per
manență și numai intervențiile inspirate ale 
lui Toma au salvat echipa de la o înfrîngere 
la un scor mai mare. înaintarea militarilor 
a jucat timid, cu numeroase greșeli în exe
cuție, lufturi și pase date la adversari...

Așa cum a jucat ieri, echipa C.C.A. nu 
poate să fie considerată ca o echipă fruntașă 
a fotbalului nostru și nici să ridice pretenții 
la un loc mai bun în clasament.

Nici jucătorii echipei Flacăra Ploești nu 
trebuie să fie mulțumiți. In partea a dom 
a întîlnirii, ei au abuzat de driblinguri, pase 
inutile etc., fiecare jucător „ținînd“ mingea 
și frînînd în felul acesta jocul. Se părea că 
ei erau îneîntați de scorul realizat în prima 
repriză și considerau meciul jucat.

Jucătorii ploeșteni trebuie să înțeleagă — 
ca, de altfel, toți jucătorii noștri de fotbal — 
că trebuie să joace cu aceeași „poftă" de-a 
lungul celor 90 de minute,

★
Iată acum celelalte rezultate ale etapei 

de ieri: Dinamo București—Minerul Petro
șani : 2—1; Dinamo Orașul Stalin—Flamura 
Roșie Arad : 1—1; Știința Cluj—Progresul 
București: 0—1; Avîntul Reghin— Locomo
tiva Timișoara : 4—1 ; Locomotiva Constan
ța—Locomotiva Tg. Mureș: 1—1.

CamDionatele individuale 
de gimnastică ale R.P.R.

Sala de sporturi Floreasca va găzdui sîm- 
bătă și duminică întrecerile din cadrul cam
pionatelor individuale de gimnastică ale 
R.P.R. pe anul 1955. La această competiție 
iau parte numai gimnaști de categoria l-a 
și maeștri, invitați de către comisia de spe
cialitate.

Pentru prima oară, la categoria maeștri, 
se vor desfășura exerciții impuse, prevăzute 
în programul Jocurilor Olimpice de la Mel- 
bourne.

(Agerpres)

Finala Crosului
„Să întîmpinăm. 7 Noiembrie”
Duminică dimineața, pe hipodromul Bă- 

neasa-trap vor avea loc finalele tradiționa
lei competiții sportive de masă „Crosul să 
întîmpinăm 7 Noiembrie". La finale parti
cipă echipele clasate pe primul loc la cele 
4 categorii în cadrul întrecerilor fazei re
gionale, precum și primele 5 echipe clasate 
în întrecerile etapei pe orașul București.

întrecerile de junioare, juniori și senioare 
vor avea loc în incinta hipodromului, iar 
proba finală rezervată seniorilor, în lungime 
de 6.000 m., se va desfășura în afara hipo
dromului.

Finalele „Crosului să întîmpinăm 7 No
iembrie” vor începe la ora 9.

(Agerpres)

Spectacolele de azi
TEATRE : TRAVIATA - Teatrul de Operă țl 

Balet al R.P.R.; LASAȚI-MA SA CTNT - Teatrul 
de stat de operetă; CITADELA SFAR1MATA - 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (sala Studio): 
NUNTA LUI KRECINSKI - Teatrul Național 
,.l. L. Caragiale“ (sala C.C.S.); CUM VA PLA
CE — Teatrul Municipal ; LA ORA 6 — (pre. 
mleră) Teatrul Armatei (sala M.agheru>; M!NCT- 
NOSUL — Studioul actorului de film ,,C. Nottara“ 
(sala Libertatea); PRELUDIU - Teatrul Tinere
tului; CER CUVÎNTUL - Ansamblul de Estradă 
al R.P.R.; TANIA — Teatrul Muncitoresc C.F.R.. 
Ciulești; ARENA CURAJULUI - Circul de Stat.

CINEMATOGRAFE : ROMEO ȘI JULIETA — 
Patria, București, Înfrățirea între popoare, 1 Mai; 
ARLBERG-EXPRES și BUCUREȘTI ORAȘ ÎN
FLORIT — Magheru, Elena Pavel; SOLDATUL 
IVAN BROVKIN și LACATUL MINUNE - Kepu. 
bllca; FANTOMELE PĂRĂSESC PISCURILE - 
I. C. Frimu, Flacăra, N. Bălcescu: CRAINQUE- 
BILLE — Filimon Strbu, Lumina, Miorița, Liber, 
tățll; INDONEZIA — Maxim Gorkl; ACTUALITA
TEA IN IMAGINI, INDONEZIA - Timpuri Noi: 
PRINȚESA MARY - Central, Gh. Doja: CĂDE
REA EMIRATULUI - Victoria, Al. Sahla; CA
DAVRUL VIU — Tineretului: SUB STEAUA 
FRIGIANA — Al. Popov; O NOAPTE DE AMIN. 
TIRI - 8 Martie; BUN VENIT D-LE MARSHA1.L 
— Vaslle Roaltă, T. Vladimlrescu, M. Eminercu; 
ALTURA - Cultural; ORDINUL ANNA - Ur.!- 
rea; FRONA — C. David; NU DEPARTE DE VAR
ȘOVIA - Arta; VASSA JELEZNOVA - Munca; 
NECUNOSCUTA DIN TAXI - Carpațl; NUNTA — 
Moșilor; MELODIA PIERDUTA - 23 August, 
Volga; LUMINA FARULUI - Donca Simo; PU. 
TF.REA DRAGOSTE! — Iile Plntllle, Boleslaw Ble- 
rut: IN ZORI DE ZI — Popular: CAI ALBAS
TRE - 8 Mal; RAPSODIA CAUCAZIANĂ - Ra- 
hova: TĂUNUL — Gh. Coșbuc; NE-AM INTIL. 
NIT UNDEVA - Olga Bancic; O AVFNTURA 
PE COASTA ATLANTICULUI — ^urel Vlatcu.


