
Proletari din toate țările, unifi-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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I. M. ȘTEFAN: Colțul științei șl 
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Două noi filme poloneze (pag. 2-a)'. c
Tinerilor constructori ai R. D. Ger

mane, salutul nostru frățesc !
— WOLFGANG STEINKE : Pentru 

cauza noastră măreață : unitatea.
— Pe țărmul Mării Baltice...
— Satul tineretului.

— Șantierul tineretului.
— La studiourjle DEFA din Babel

sberg... (pag. 3-a).

A 6-a aniversare a proclamării 
R. D. Germane (pag. 4-a).

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

închiderea Congresului primarilor 
capitalelor lumii (pag. 4-a). ;

Criza din sinul guvernului francez 
(pag. 4-a).
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LUNA MARII PRIETENII
OAMENII MUNCII din patria 

noastră sărbătoresc cu bucurie 
în fiecare an „Luna Prieteniei 

,Romîno-Sovietice”. A intrat astfel în 
tradiția poporului nostru ca zilele 
dintre 7 octombrie—7 noiembrie ale 
anului să prilejuiască o manifestare 
puternică a prieteniei și a recunoștin
ței pe care le purtăm marelui popor 
sovietic.

Rădăcinile prieteniei de nezdrunci
nat dintre popoarele romîn și sovie
tic sînt înfipte ladiînc în frămîntata 
istorie a patriei noastre. Ani și iani 
de-a rîndul această prietenie frățeas
că s-a întărit în focul luptelor comu
ne împotriva cotropirii străine.

Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie — cel mai măreț eveniment 
din istoria omenirii — ia avut o pu
ternică influență asupra dezvoltării 
mișcării muncitorești din țara noa
stră.

Eliberarea țării noastre de către 
glorioasele forțe armate ale Uniunii 
Sovietice a adăugat o nouă pagină 
importantă în relațiile de prietenie 
dintre poporul romîn și cel sovietic. 
Acest eveniment de importanță vi
tală a oferit poporului nostru posibi
litatea ca, sub conducerea partidului 
clasei muncitoare, să pornească pe 
drumul eliberării sale sociale, al fău
ririi unei vieți noi.

Relațiile de tip nou statornicite în
tre U.R-S.S. și țara noastră — relații 
care au la bază nobilele idei a'.e inter
naționalismului proletar — sînt în 
spiritul colaborării frățești și a res
pectului reciproc.

In răstimpul celor II ani care au 
trecut de la eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist, poporul romîn a 
obținut importante succese în dezvol
tarea economiei sale naționale. Indus
tria țării noastre a luat un asemenea 
avînt cum n-a cunoscut niciodată în 
timpurile vechiului regim burghezo- 
moșieresc. Creșterea nivelului pro
ducției industriale, dezvoltarea indus
triei grele, a industriei producătoare 
de bunuri de larg, consum, dezvolta
rea agriculturii n-ar fi fost însă po
sibile fără ajutorul hotărîtor al ma
relui nostru vecin de la răsărit.

Oamenii muncii din patria noastră 
păstrează adînc în inimi sentimente 
de caldă prietenie și recunoștință vie 
față de marea Uniune Sovietică- Lu- 
crînd la mașini din cele mai moderne 
după metodele înaintate de muncă so
vietice, descifrînd materiale de docu
mentație tehnică sovietică, ascultîrid 
cu atenție explicațiile unor specialiști 
sovietici sau aplicînd cele mai noi rea
lizări ale științei și tehnîcei sovietice, 
poporul nostru nu poate să nu-și în
drepte gîndurile către oamenii sovie
tici- Oamenii muncii au primit cu un 
deosebit entuziasm și încredere vestea 
cu privire la hotărîrea guvernului so
vietic de a acorda țării noastre, pre
cum și altor țări frățești, ajutor teh- 
nico-științific și de producție în ve
derea dezvoltării cercetărilor în dome
niul fizicii nucleare și al folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice.

O expresie a dragostei și a recu
noștinței poporului nostru pentru ma
rea țară care ne-a adus libertatea este 
interesul manifesat față de fiecare 
isuoces al Uniunii Sovietice pe drumul 
construirii comunismului.

Anul acesta începutul „Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietice“ coincide cu 
un important eveniment în viața Aso
ciației romîne pentru strîngerea legă
turilor de prietenie cu U.R.S.S.: în zi
lele de 8 și 9 octombrie va avea loc cel 
de al IV-lea Congres al Asociației. în
ființată în noiembrie 1944, Asociația 
romînă pentru strîngerea legăturilor 
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de prietenie cu U.R.S.S. aduce o con
tribuție importantă la strîngerea și 
consolidarea legăturilor de prietenie 
dintre oamenii muncii din țara noas
tră și eroicii constructori ai țării so
vietice. La ordinea de zi a Congresu
lui va fi darea de seamă asupra acti
vității Asociației în perioada de la cel 
de al 3-lea Congres pînă astăzi și ra
portul cu privire la noul statut al 
Asociației. De asemenea, Congresul 
va alege noul consiliu de conducere al 
A.R.L.U.S.

Impunătoarea cifră de 6 mili
oane de membri A-R.L.U.S- demon
strează prestigiul, interesul și dragos
tea cu care este înconjurată Asocia
ția devenită astăzi o largă organiza
ție de masă. Cercuri A.R.L.U.S. au 
fost înființate pretutindeni: în între
prinderi și instituții. în unitățile din 
sectorul socialist al agriculturii, în 
sate, în școli și facultăți, în unități mi
litare. Intre anii 1950-1955 A.R.L.U.S. 
a organizat în colaborare cu alte or
ganizații de masă și instituții cultura
le peste un milion de manifestări cul
turale fie pe plan local, fie pe plan 
central, ocupîndu-Se totodată și de în
lesnirea cunoașterii limbii ruse de că
tre masele largi ale oamenilor muncii 
prin organizarea cursurilor populare 
de limba rusă.

Poporul romîn urmărește cu deose
bit interes viața din U R.S.S., marile 
succese în îndeplinirea celui de al 
5-lea plan cincinal, succesele re
marcabile ale U-R-S-S. în domeniul 
folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice. Cele mai de seamă evenimen
te din viața economică, culturală, ar
tistică și științifică a U.R.S.S. sînt 
popularizate neobosit de către 
A.R.L.U.S. prin conferințe, simposioa- 
ne, seri literare, audiții, festivaluri, 
prin numeroasele expoziții.

Sărbătorirea Lunii Marii Prietenii, 
pune în fața organizațiilor U.T.M. 
sarcini de mare însemnătate. Organi
zațiile de bază vor trebui să mobili
zeze tineretul, utemiștii, pentru ca ei 
să se încadreze activ în întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 7 Noiem
brie, să lupte pentru ca un număr cît 
mai mare de tineri să aplice metodele 
de muncă sovietice.

„Luna Prieteniei Romîno-Sovietice” 
va trebui să constituie un prilej de 
sporire a eforturilor utemiștilor în 
vederea însușirii limbii marelui popor 
rus. In aceste zile organizațiile U.T.M. 
vor trebui să popularizeze pe larg ma
nifestațiile organizate de A.R.L.U.S., 
mobilizînd tineretul pentru a participa 
activ la aceste acțiuni.

Prietenia trainică și alianța cu Uni
unea Sovietică îi este necesară poporu
lui romîn ca soarele și ca apa. Noi pă
zim această prietenie ca lumina ochi
lor deoarece ea este chezășia victorii
lor noastre, chezășia mersului nostru 
înainte, pe drumul construirii socialis
mului.

Alături de popoarele Uniunii So
vietice și ale Chinei populare, alături 
de popoarele țărilor de democrație 
populară, poporul nostru duce o poli
tică de pace și prietenie între po
poare.

Tineretul din patria noastră nu
trește sentimente de caldă prietenie 
și -admirație față de poporul sovietic, 
față de gloriosul tineret al Țării So
cialismului și se străduiește să ur
meze pilda sa în lupta nobilă pentru 
construirea unei vieți din ce în ce mai 
fericite.

In aceste zile de sărbătoare, tine
retul patriei noastre este hotărît să 
depună și mai multe eforturi pentru 
a învăța tot mai mult de la comso- 
moliști, pentru a întări și pe mai de
parte prietenia cu constructorii neîn- 
fricați ai comunismului.
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în acțiunea de strìngere a fierului vechi

—•----------------------------- „Flecare pionier și școlar să
strîngă cantitatea de 10 kg. de 
fier vechi“! Chemarea lansată 
de pionierii din unitatea nr. 3 
de Ia Școala elementară nr. 1 
din St. Gheorghe a găsit un larg 
răsunet. Peste 45.000 de mici 
gospodari din Regiunea Auto
nomă Maghiară au pornit să 
străbată străzile orașelor, uli
țele satelor ș] comunelor, strîn- 
gind cantități tot mai mari de 
fier vechi — pîine pentru cup
toarele Siemens-Martln.

Munca lor n-a fost zadarnică. 
Rezultatele au întrecut așteptă
rile. In scurt timp, numai pio
nierii de la Școala elementară 
de 7 ani din comuna Vărghiș, 
raionul Odorhei, au colectat 

9.050 kg. de fier vechi, cei din comuna Brețcu, raionul Tg. 
Secuiesc, 8.850 kg., pionierii șl școlarii de la Școala elemen
tară de 4 ani din Săcădat au predat I.C.M.-ulul cantitatea 
de 6.500 kg. fier vechi.

Inițiatorii întrecerii au colectat 14.455 kg. fier vechi, în- 
trecîndu-și în acest fel angajamentul luat la lansarea che 
mării. In locul celor 10 kg. fiecare pionier și școlar a s’.rîns 
cîte 65,7 kg. de fier vechi.

La o statistică întocmită de curînd, s-a constatat că „gos
podarii" din Regiunea Autonomă Maghiară au colectat, 
pînă la dat-a de 25 septembrie, 372.294 kg. fier vechi, depă- 
șindu-se angajamentul cu aproape 7 vagoane.

...Zilele acestea am fost martorii unei bucurii legitime. 
In sala de festivități a Școlii medii „losif Rangheț“ pionierii 
aș tapau începerea ședinței solemne. Se decernau premiile 
tinerilor gospodari din orașul Tg. Mureș, care au înscris în

r.-r.

cravatelor hino- 
Școala de

citala pe 
șl școlarii

VIZITA TOVARĂȘULUI A. I. MIKOIAN IN ȚARA NOASTRĂ
La 5 octombrie a.c., la invitația guver

nului R.P.R a sosit la București, venind 
d n Iugoslavia, in drum spre U.R.S.S., tov. 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., împreună 
cu soția.

La granița romîno-iugoslavă, A. I. Miko
ian a fost intîmpinat și însoțit pînă la 
București de către S. Bughici, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
și A. A. Epișev, ambasador extraordinar 
și ministru plenipotențiar al U.R.S.S. în 
R.P.R.

La gara Bănoasa, A. I. Mikoiain' a fost 
întimpinat de tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R , I. Chișinevschi, secretar al C.C. 
al P.M.R., M. Consitantinescu, prim-vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., G. Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe, N. Vujanovici, ambasador extra
ordinar și ministru plenipotențiar al R.P.F.

Joi seara a sosit în Capitală delegația 
sovietică de oameni de știință și de litere, 
fruntași în producție și activiști pe tărîm 
obștesc, care va participa la sărbătorirea 
Lunii prieteniei romîno-sovietice și la cel 
de al 4-lea Congres al A.R.L.U.S.-ului.

Din delegație fac parte ; Piotr Ivanovici 
Kudreavțev, prim locțiitor al ministrului 
Justiției al U.R.S.S., conducătorul dele
gației, Artiom Markovici Laaarev, minis
trul Culturii al R.S.S. Moldovenești, depu
tat în Sovietul Suprem al R.S.S. Moldo
venești, Ippolit Vasilievici Davîdovski, 
membru al Prezidiului Academiei de 
Științe Medicale a U.R.S.S., medic emerit 
al R.S.F.S.R., doctor în științe medicale, 
profesor, Leonid Vladimirovici Zankov, 
locțiitor al directorului Institutului de 
teorie și istorie a pedagogiei al Academiei 
de științe Pedagogice a R.S.F.S.R., mem
bru activ al Academiei de Științe peda
gogice a R.S.F.S.R., doctor în științe pe
dagogice, profesor, Anna Mihailovna La- 
dani, șefă de echipă în colhozul „V. I. 
Lenin” din raionul Mukacevo, regiunea 
Zakarpatie, R.S.S. Ucraineană, Erou al 
Muncii Socialiste, deputat în Sovietul Su
prem al R.S.S. Ucrainene, Lev Abramo- 
vici Kassil, scriitor, laureat al Premiului 
Stalin, Natalia Artemievna Rovnaia, refe
rent principal al Voks-ului, secretara dele
gației.

La sosirea în gara Băneasa oaspeții au 
fost întîmpinați de tovarășii : Constanța 
Crăciun, ministrul Culturii, prof. univ. 
Leonte Răuitu, acad. I. Murgulesou, mi
nistrul învățământului, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S.-ului, Gh. Diaconescu, ministrul 
Justiției, C. Paraschiveiscu - Bălăceanu, 
membru al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, dr. Voinea Marinescu, ministrul 
Sănătății, acad. St. Milcu, prim secretar 
al Academiei R.P.R. Mihail Roșianu, pre
ședintele Institutului Romîn pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea, acad. Gh. 
Ionescu-Sisești, acad. N. Gh. Luipu, Stelian 
Nițulescu, .președintele Asociației Juriști
lor din R.P-R- președintele Asociației pen
tru Națiunile Unite, acad. M. Roler, acad.

bilanțul activității lor pe tărîm 
obștesc cifra de 59.930 kg. fier 
vechi colectat.

Emoționați erau pionieri] șl 
școlarii de la Școala elementară 
nr. 2. Pentru cele 17.900 kg. de 
fier vechi, lor le-a fost înmînat, 
în numele biroului Comitetului 
regional U.T.M. Tg. Mureș, un 
aparat de radio. (în fotografia 
nr. 1 pionierii Geza Szurkos și 
Katalln Turbucz primesc premiul 
pentru primul loc ta această ac
țiune).

Aplauzele au răsplătit pe cel 
vrednici. Fețele pionierilor erau 
aidoma culorii 
date la gît. Cînd 
mentară nr. 7 a fost 
locul doi, pionierii 
și-au strîns cu căldură mâinile, 
volei va fl fixată pe locul c 
i______ ______  _ . „ . .
pionierii Ferencz Koeiper, Piroska Medgyesi și Zscfla Nya- 
gai primesc, în numele școlii, pnemfcd meritat).

Acțiunea de colectare și expediere a flerului vechi a pri
lejuit o dîrză întrecere. Acum, printre primii sînt pionierii 
Inire Klss din clasa a V-a de la Școala elementară nr. 5, care 
a strîns 1.700 kg., șl Geza Csernat din clasa a VH-a de la 
Școala elementară nr. 7, care a strîns 1.150 kg. de fier vechi. 
(In fotografia nr. pionierul Imre Kias, șl. ta fotografia 

pionierul Geza Csemat). Ei au fost distinși cu Diploma 
de Onoare a C.C. ai U.T.M.

_ ____ ‘ "" " . Peste cî.cva zile plasa de 
’ :_1 .2 T“ ' l cuvenit, iar mingea va zbura
aducînd victorie echipei cîștigătoare. (In fotografia nr. 2,

Iugoslavia în România, precum și de către 
funcționari superiori ai ambasadelor sovie
tică și iugoslavă.

A. I. Mikoian a vizitat orașul București, 
însoțit de conducătorii partidului și gu
vernului R.P.R.. el a vizitat de asemenea 
uzinele „Republica" și fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej’’, unde s-a inte
resat de procesul de producție al între
prinderilor și de condițiile de trai materia
le și culturale ale muncitorilor. Lămuririle 
au fost date de către conducătorii între
prinderilor, ai. organizațiilor obștești, de 
către ingineri și tehnicieni. Tov. Mikoian 
a urat colectivelor întreprinderilor noi 
succese în îndeplinirea sarcinilor ce 
le-au fost încredințate de către Partidul 
Muncitoresc Romîn și guvernul R. P. R. 
A. I. Mikoian și conducătorii partidului și 
guvernului R.P.R. au fost întîmpinați de 
către muncitorii acestor întreprinderi- cu o 
deosebită căldură.

A.. I. Mikoian a vizitat de asemenea

BUN VENIT, OASPEȚI DRAGI!
Eugen Macovschi, Octav Livezeanu, vice
președinte al A. R. L. U. S.-ului. Ofelia 
Mainole, vicepreședinte al A. R. L. U.- 
S-ului, Eugen Rodsn, secretar al AR- 
LUS-ului, Stela Enescu, președinta Co
mitetului Femeilor Democrate din R.P.R-, 
Sanda Rangheț, secretar al Comitetului 
național pentru apărarea păcii, V. Vaida, 
președintele Sfatuluj Pcpular al regiunii 
București, Florian Dănălache, prim se
cretar al Comitetului orășenesc București 
al P.M.R., Petre Gheorghe, secretar al 
C.C. al U.T.M., Stela Moghioroș, director 
general adjunct al Agenției de presă 
„Agerpres", regizorul W. Siegfried, mae- 
sitru emerit al artei din R. P. R„ arh. 
Duiliu Marc.u, președintele Uniunii Arhi- 
tecților din R.P.R., scriitorul Cicerone 
Theodorescu, reprezentanți ai organizații
lor obștești, ai vieții științifice și artistice, 
numeroși oameni ai muncii din Capitală, 
activiști ai ARLUS-uiui.

Au fost prezenți P. S. Dedușkin, con
silier al Ambasadei U.R.S.S. la București, 
V. I. Barahnin, prim secretar și I. S. 
Ilin, secretar al Ambasadei Uniunii So
vietice.

Cei prezenți au făcut o caldă manifes
tare de simpatie solilor poporului sovietic 
și pentru prietenia dintre R.P.R. și ma
rea Uniune Sovietică. Oaspeții sovietici 
au schimbat călduroase stnîngeri de mină 
cu cei veriiți în întîmpinarea lor. Oamenii 
muncii le-au oferit numeroase buchete de 
flori.

Membrii delegației au fost salutați la 
sosire de tov. Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al ARLUS-ului.

A răspuns P. I- Kudreavțev, conducă
torul delegației sovietice.

Cuvîntările au fost subliniate cu înde
lungate și puternice aplauze.

Oaspeții au părăsit apoi gara, salutați 
cu aplauze și ovații de sutele de oameni 
ai muncii veniți în întîmpinarea lor.

★
Joi dimineața, la sosirea în gara Iași, 

delegația sovietică a fost primită cu entu
ziasm de oameni;, muncii din acest oraș,-

GHEORGHE BALINT 
Foto : M. PINÇAS

Constanța și stațiunea balneară Mamaia.
La plecarea din țară, A. I. Mikoian a fost 

condus de către tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R.. Chivu 
Stoica, președintele Consiliului . da Mini
ștri al R.P.R., I. Chișinevschi. secretar al 
C.C. al P.M.R., E. Bodnăraș, M. Constan- 
tinescu și A. Moghioroș, primi-vicepre- 
ședinți ai Consiliului de Miniștri, Gh. A- 
poistol membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. și președintele Consiliului Cen
tral al S ndicatelor. din R.P.R., C. Pîrvu- 
lescu, membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R.,- N. Ceaușescu și I. Eazekaș, se
cretari aii C.C. al P.M.R., S. Bughici. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, Con
stanța Crăciun, ministrul Culturii, G. Preo
teasa, ministrul Afacerilor Externe. A. I. 
Mikoian a fost de asemenea condus de 
cifare A. A. Epișev, ambasador extraordi
nar și ministru plenipotențiar al U.RiS.S. 
în R.P.R. și funcționari superiori ai amba
sadei sovietica.

Erau de față reprezentanți ai comitetelor 
regional și orășenesc al P.M.R., reprezen
tanți ai sfaturilor populare regionale Și 
orășenești, ai organizațiilor obștești etc.

în numele cetățenilor lașului, tov. I. 
Niculi, președintele comitetului executiv 
■al sfatului popular orășenesc, a adresat 
un călduros cuvînt de bun sosit oaspeți
lor. A răspuns conducătorul delegaț’ei 
sovietice, P. I. Kudreavțev, mulțumind 
pentru primirea frumoasă, prietenească, 
făcută delegației în primul oraș al R.P.R. 
în care se oprește.

Oamenii muncii prezenți au oferit mem
brilor delegației s'ovietice numeroase bu
chete de flori și i-au ovaționat îndelung.

★
Tot în cursul zilei de joi au sosit în 

Capitală, pentru a participa la sărbăto
rirea Lunii prieteniei romîno-sovietice și 

Aspect de la sosirea ~ delegației sovietice în gara Băneasa. ■ - 
Fotoj DUMITRU F» DUMITRU

inmînarea Ordinului Muncii clasa la 
tovarășului Ion Pas

Joi după amiază a avut loc la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale solemnitatea în- 
miînări] Ordinului Muncii clasa l-a to
varășului Icțț Pas, prim locțiitor al mi
nistrului Culturii, cu prilejul împlinirii a 
60 de ani, pentru îndelungata sa activi
tate în mișcarea muncitoțească și Pe tă
rîm literar.

La solemnitatea decorării au luat parte 
tovarășii dr. Petru Groza, președ.ntele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
Constanța Crăciun, ministrul Culturii, A. 
Bunaciu, secretar ©1 Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Mihail Alexandru, 
locțiitor al ministrului Culturii și -alții.

(Agerpres)

Cu cincinalul îndeplinit
Colectivele de muncă din 102 întreprin

deri ale Ministerului Industriei Ușoare 
și-au realizat sarcinile care le reveneau 
din primul nostru plan cincinal. Dintre 
acestea sînt 37 întreprinderi din sectorul 
lină și mătase, 20 de întreprinderi din sec
torul confecții și tricotaje, 14 întreprin
deri din sectorul bumbac, in și cînepă, 15 
întreprinderi din industria arțicolelor cas
nice, 9 întreprinderi din industria pielăriei 
și 7 întreprinderi din industria sticlei și 
ceramicei fine.

In cursul lunii septembrie și-au reali
zat sarcinile planului cincinal colectivele 
de muncă de la „Industria textilă Lugoj". 
„Țesătoria Roșie" din Lugoj, „Viscofil” și 
„Timpuri Noi’’ din București, „Encszel 
Mauriciu" din Tg. Mureș și „7 Noiembrie’’ 
din Agnita,

(Agerpres)

A 5-a sonda d’n acest cn
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru).
Sediul organizației de bază U.T.M. din 

cadrul secției de foraj Berea era plin de 
tineri. Singurii care lipseau încă de la 
această ședință de analiză erau cel din 
brigada de foraj a utemistului Cristian 
Ion. Cu ei maistrul Cristian mai avea de 
săpat ultimii metri și sonda 90 avea să 
fie dată în producție. Tinerii sondori aveau 
un angajament : sonda trebuia dată în 
producție cu 15 zile înainte de termen.

Această acțiune a constituit, obiectul 
analizei muncii utemiștilor de la foraj. în 
caietul organizației, cu două luni în urmă 
a fost înregistrată cea de a 4-a sondă 
forată anul acesta de brigăzile de tineret 
pe care le conduce comunistul Scoruș 
Constantin. Nici una din cele 4 sonde fo
rate de tinerii maiștri sondori Cristian 
Ion, Iordache Gh. și Rogoz Ion, alături 
de sondorii pe care îi au în echipă, nu 
a fost întîrziată. Forajul a fost terminat 
la toate cu 10-20 zile mai devreme. La 
dobîndirea acestor succese a contribuit în 
mare măsură folosirea din plin a metode
lor înaintate, ca forajul rapid, forajul cu 
cărbune de Sărmășag și elementele micii 
mecanizări, care au dat posibilitatea tine
rilor sondori să obțină viteze înaintate de 
forare a sondelor.

în perioada forajului tinerii s-au stră
duit să realizeze și economii, înlocuind 
chimicalele scumpe cu cărbune de Săr
mășag și aplicînd forajul cu apă pe por
țiunile permise. Ei au înscris astfel în 
caiet 196.000 lei economii.

Pentru aceasta, tineretului i-a fost dat 
cu două luni în urmă să foreze cea de a 
5-a sondă.

Aici formațiunile sînt mai greu de stră
puns. Cu toate acestea, aplicînd metoda 
forajului rapid, după două luni de muncă 
brigada tinerilor a avansat cu 300 metri 
mai mult decît comanda geologo-tehnică 
de foraj. Cea de a 5-a sondă va fi astfel 
daită producției cu mult înainte de terinen.

la cel de 'al 4-lea Congres ARLUS, dele
gați ai asociațiilor de prietenie cu 
U.R.S.S. din alte țări.

Din R. P. Bulgaria a sosit Nicolai 
Gheorghiev, vicepreședinte al Uniunii 
Asociațiilor bulgaro-sovietice, vicepreșe
dinte al Biroului Adunării Naționale a 
R. P. Bulgaria ; din R. P. Ungaria a so
sit Oszi Sandor, șeful secției organizato
rice a Asociației ungaro-sovietice ; din R. 
Cehoslovacă, dr. Nemec Ian, secretar al 
Asociației cehoslovace pentru legăturile de 
prietenie cu U.R.S.S. ; din R- P. Polonă 
Andrei Nowicki, redactor șef al organului 
asociației polono-sovietice „Przyjazn", 
membru în Consiliul General al Asocia
ției ; din Finlanda, Asko Salo, secretar al 
Asociației Finlanda-U.R.Ș.S.; din Austria 
Ioachim Hammermann, secretarul prezi
diului Asociației austro-sovietice.



CARTEA —PRIETEN DRAG
La întreprinderea industria textilă „11 

Iunie" Pitești, lucrează numeroși tineri 
din oraș și din satele apropiate. Aci se 
duce o bogată activitate culturală. Și poa
te lucrul cel mal de preț în această pri
vință este faptul că mulți dintre acești ti
neri și-au format deprinderea de a citi. 
Cărțile existente în bibliotecile celor două 
Unități ale întreprinderii sfiit uneori ne
îndestulătoare pentru tinerii cititori. După 
orele de «producție, înainte de a pleca 
acasă, ei vizitează biblioteca pentru a-și 
'Blege cărțile oare-i interesează.

Printre cei mai sîrguincioși cititori se 
află și tânărul Petre Marinescu de la uni
tatea Găvana, oare lucrează la secția me
canică. Gustul pentru lectură, interesul 
pentru operele literare și l-.a format mai 
de mult, de pe vremea cînd era încă în 
armată ; atunci a fost chiar evidențiat pe 
unitate. Nu de mult a terminat romanul 
lui Konstantiin Simonov „Zile și nopți", 
iar acum citește „Asediul” de Vera Ke- 
«tTnskala. Nu e de mirare că un asemenea 
cititor pasionat cum e tovarășul Mari
nescu a citit cu mult înainte o seamă de 
cărți din cele prevăzute în listele biblio
grafice ale concursului „Iubiți cartea". Se 
întâmplă adesea ca unele cărți care ți-au 
plăcut nespus de mult să le citești de mai 
multe ori. Eroii lor îți devin aproipiați, 
însușirile și comportarea lor îți este exem
plu. Așa i s-a întâmplat și lui Petre Ma
rinescu. Viața lui Pavel Korceaghin, plină 
de învățăminte pentru tineret, povestea 
minunată a neînfricatului aviator sovietic 
Meresiev sânt exemple care l-au călăuzit 
de multe ori în viață. Din cînd în cînd, 
atunci cînd se află într-o situație grea, își 
amintește de ei și începe din nou să răsfo
iască cu drag filele cărților. Atunci, parcă 
de acolo îl privește Pavea și-i spune : „Fii 
tare! Nu te da bătut! Luptă și vei birui!"

în acele clipe, parcă prinde noi puteri și 
total i se pare posibil de realizat.

Faptul că tinerii de aici citesc mult 
e dovedit cu prisosință de fișele persona
le ale cititorilor de la biblioteca întreprin
derii. Așadar, e de la sine înțeles că într-o 
asemenea întreprindere, unde numeroși ti
neri tind să-și lărgească mereu orizontul 
cultural, vestea organizării concursului 
„Iubiți cartea" a fost primită cu bucurie. 
Iar primele rezultate obținute stat pro
mițătoare.

Comitetul organizației de. bază a prelu
crat în adunarea generală U.T.M. hotărâ
rea C.C. al U.T.M. cu privire la organiza
rea concursului. Apoi a luat măsurile ne
cesare pentru organizarea și desfășurarea 
lui. în luna iulie s-.a constituit comisia, 
care și-a început imediat activitatea. Pri
ma măsură care s-a luat, a fost 'aceea de 
a răsptadi în întreprindere afișele primite 
pentru popularizarea concursului, plasîn- 
du-le în locurile cele mai vizibile: în secții 
la club, la bibliotecă, prin curtea între
prinderii. Tot pentru a populariza cărțile 
din concurs a fost alcătuit un panou cu 
coperte ale acestor cărți.

Cu prilejul „Joii tineretului", care se 
ține în fiecare săptămână, (alternativ în- 
itr-una sau -alta din unitățile întreprin
derii), comitetul U.T.M. e organizat ține
rea unor recenzii urmate de dans. La 
început, ceea ce îi atrăgea ta primul rând 
pe unii tineri, era dansul. Dar încetul cu 
încetul, datorită prezentării vii, atractive, 
a recenziilor, interesul pentru această 
parte a programului „Joilor tineretului" a 
crescut. Așa s-au recrutat noi cititori, noi 
tineri dornici , să participe la concursul 
„Iubiți cartea". Pînă acum s-au făcut re-

Scrisoare către redacție

UTILAJE NEFOLOSITE
Dorința cea mai mare a brigadierilor de 

pe șantierul național al tineretului Ozana- 
Cracău este de a-și îndeplini angajamen
tele luate în întâmpinarea zilei de 7 
Noiembrie. Pentru aceasta ei se întrec, 
aplică procedee înaintate de lucru. Suc
cesele obținute constituie un stimulent 
pentru desfășurarea activității viitoare. 
Există însă posibilitatea ca succesele să 
fie și mai mari. Acest lucru depinde mult 
de felul cum sînt folosite utilajele exis
tente.

De la începutul lucrărilor pe șantier, 
conducerea trustului de resort din Minis
terul Industriei Lemnului Hîrtiei și Ce
lulozei n-a acordat suficientă atenție pro
blemei utilajului. Așa se explică faptul 
că locotractorul cu șase vagoane plat
formă, trimis pe șantier încă din luna 
aprilie a. c. n-a fost pus în funcțiune 
nici pînă la data de 18 septembrie. Folo
sirea sa ar fi făcut ca lucrările să fie 
terminate cu cel puțin 30 de zile înainte 
și să se transporte peste 10.000 metri cubi 
de pămînt.

Organele trustului au fost sezisate, dar 
timp de cinci luni de zile nu au luat nici

DOUA NOI FILME POLONEZE ~

Două noi realizări ale studiourilor po
loneze, „O noapte de amintiri“ și „Sub 
steaua frigiană“ vin să dovedească încă 
odată publicului nostru măiestria cineaș
tilor polonezi, felul nou, profund de a 
dezvălui viața oamenilor simpli, cinstea și 
curajul lor, în ciuda cruntei exploatări la 
care erau supuși în vechea Polonie.

Eroul celor două filme este Szczesny, 
fiul unor oameni nevoiași și necăjiți, 
dintr-un sat pierdut pe întinsul Po
loniei. Creatorii (Igor Newerly și Jerzy 
Kawalerowicz — scenariu și Jerzy Kawa- 
lerowicz — regie) au urmărit de-a lungul 
celor două filme să dezvăluie transforma
rea concepțiilor de viață ale liiî Szczesny, 
prefacerile emoționante care aveau să se 
petreacă în conștiința lui.

„O noapte de amintiri“ surprinde pe 
Szczesny în anii adolescenței. Pentru a-și 
putea întreține familia, Szczesny pleacă 
din sat îm preună cu tatăl său la o fabrică 
de hîrtie din Wloclawek. întreaga călăto
rie, angajarea în fabrică, contactul cu pa- 
tron'i, viața alături de muncitori — toate 
acestea împlinesc o frescă bogată a socie
tății. După mizeria țăranilor, eroul nostru 

cenzii la unele din cărțile indicate Ca Obli
gatorii sau la alegere în concurs, cum sînt 
„Așa s-a călit oțelul” de N. Ostrovski, 
„Mama” de M. Gorki, „Tânăra gardă” de 
A. Fadeev, „Poezii” de Mihail Eminescu 
și altele.

în buna desfășurare a concursului o 
problemă cheie este aceea a aprovizionării 
bibliotecii ou volumele necesare. La „11 
Iunie" Pitești ta bibliotecă sînt puține 
exemplare din flecare carte, mulți dintre 
cititori fiind nevoiți să aștepte ptaă cînd 
se înapoiază un Volum. In aceste condiții, 
la biblioteca întreprinderii s-a organizat o 
permanentă urmărire a „circuitului" căr
ților : cînd un cititor înapoiază o carte, 
biblioteca știe dinainte cui urmează să i-o 
d:a. Totodată, directorul clubului tova
rășul Petre Constantinesicu, se îngrijește 
de procurarea noilor ediții de cărți, pentru 
a complecta fondul de volume al bibliote
cii. E grăitor faptul că, deși s-au cumpărat 
în trei rânduri mai multe exemplare din 
volumul „Poezii” de Mihail Eminescu, nici 
unul din acestea nu se găsesc în rafturile 
bibliotecii. Iubitorii de poezie de aci dau 
Un adevărat „asalt" pentru a căpăta spre 
lectură versurile marelui nostru poet. De
sigur că cei mai avantajați sînt totuși tine
rii care-și cumpără cărțile preferate, dor
nici să-și formeze mici biblioteci persona
le. Cît de mult i-â folosit tînărului Petre 
Marinescu biblioteca personală, a putut 
să-și dea seama și cu această ocazie. El 
are grijă ca atunci cînd apar noi cărți 
care îl interesează, să le cumpere. Și astfel 
îi sânt străine multe griji legate dP obți
nerea unui volum de la bibliotecă.

Preocuparea comisiei de concurs de la 
Industria textilă „11 Iunie" Pitești ta an
trenarea masei de tineret la concursul 
permanent „Iubiți cartea” a dat rezultate 
bune. Numărul celor înscriși la concurs 
este de 426.

Activitatea comitetului U.T.M. nu se 
oprește însă aici. Membrii comitetului 
— și în special Ștefan Farcaș și Elena 
Arghira, care se ocupă îndeaproape de 
problemele concursului — nu văd în 
aceasta o campanie vremelnică ci o sarcină 
de organizație permanentă ; împreună cu 
întreaga comisie ei se străduiesc să atragă 
mereu alți tineri ca «participanți la concura. 
Pentru aceasta este nevoie să găsească 
noi și noi mijloace și metode de popu
larizare și răspândire a cărții, de apropiere 
«a tineretului de comorile cuvîntului ti
părit.

♦
Dacă la Industria textilă „11 Iunie" 

s-au obținut frumoase rezultate în desfă
șurarea concursului „Iubiți cartea", în 
alte organizații — tot din Pitești — nu s-a 
făcut aproape nimic pentru ca acest con
curs să aibă un caracter permanent. Vina 
o poartă în primul rînd comitetul orășe
nesc U.T.M. Pitești care nu s-a preocupat 
cu seriozitate de problema concursului, 
lăisînd-o pe planul al doilea. Avînd în față 
scopul acestui concurs — de a contribui 
la educarea cotounistă a tinerilor — co
mitetul orășenesc U.T.M. (secretar cu pro- 
blemelp de propagandă și agitație tov. 
Arthur Zimbler), împreună cu comisia 
orășenească de concurs, vor trebui să spri
jine mai mult comisiile din întreprinderi, 
instituții, școli luînd măsurile necesare 
pentru ca pretutindeni în orașul Pitești să 
se poată vorbi despre cît mai mulți tineri 
participanți la concursul „Iubiți cartea".

TEODORA PATRUȚ

un fel de măsuri. Unii tovarăși cu 
munci de răspundere, printre care și in
ginerul Oprica Vasile, au dat dovadă de 
birocratism. Inginerul Oprica, fost meca
nic șef al trustului, în prezent inginer șef, 
a făcut cunoscut, prin adresa ce poartă nr. 
3.612 din 2 septembrie că ,,s-au luat mă
surile corespunzătoare" și că la data de 
10 septembrie locotractorul va fi pus ta 
funcțiune. Se mai amintea în adresă că de 
la data de 8 septembrie va funcționa pe 
șantier un atelier auxiliar al bazei Piatra 
Neamț pentru întreținerea și repararea 
utilajului. Este curios, dar adevărat, că o 
săptămînă după ultimul termen „dP gra
ție“ nu se realizase nimic din aceste pro
misiuni.

Pentru lipsurile existente trebuie să 
răspundă cei care au dat dovadă de biro
cratism și formalism în munca lor; ingi
nerul Oprica Vasile, ca și Iile Sabetai 
șeful bazei TCCM Piatra Neamț.

Constructorii așteaptă rezolvarea pro
blemei utilajelor. •

Corespondent
VASILE DRAGOMIR

trăiește viața mizerabilă a proletarilor. 
Orizontul lui, al unui tînăr țăran ignorat, 
lipsit de cultură, dar cinstit, curat, se 
lărgește tot mai mult. Aici cunoaște el 
mîrșăvia „cozilor de topor“ ale patronilor 
și tot aici află el pentru prima oară des
pre comuniști, nebănuind încă ce hotărâ
toare va fi influența lor asupra întregii 
sale vieți.

Picătură cu picătură, se adună ura în 
sufletul tînărului țăran față de nedreptă
țile pe care le vede în jurul său și ca o 
flacără izbucnește ea puternică, pătimașă, 
împotriva acelora care îl asupresc.

Fresca se lărgește odată mai mult prin 
episoadele care redau viața lui Szczesny in 
armată : aceleași chinuri la care-1 su
pun exploatatorii, aceleași dureri, numai 
că acum el e mult mai matur, mai pregătit 
pentru înfruntarea vieții.

Partea a doua a vieții lui Szczesny, 
spectatorii o cunosc din filmul „Sub steaua 
frigiană". Tînărul nostru este acum în rân
durile comuniștilor. El a înțeles, însfîrșit, 
dună ani de dibuire, că nu este suficient 
să-i urăști pe exploatatori, că pentru a-i 
zdrobi trebuie să lupți organizat, în rându

NOTA BIBLIOGRAFICA

Studiul individual - metodă de bază 
în însușirea marxism-leninismului *)

*) Fragmente din lucrarea „Pietre ce
rești, planete mici și aștri cu coadă“ în 
curs de apariție în Editura Tehnică — în 
cadrul colecției S.R.S.C.

Fruntașă ta întrecerea socialistă la fa
brica de pîine din orașul Tr. Severin este 
brigada I-a de tineret condusă de utemista 
Dincă Elena. Această brigadă deține pen
tru a treia oară drapelul de brigadă frun
tașă pe fabrică.

Tovarășa Dincă Elena împreună cu cei 
14 membri din brigada sa, se străduiesc 
să dea pîine de calitate cît mai bună. Ast
fel, față de lunile anterioare, pe luna au
gust au reușit să reducă cu mult procen
tul de pline neagră de calitatea a II-a și au 
dat cu 19.716 kg. pîine peste plan.

— Uite tovarășe, eu termin repede ce 
am de spus.

Așa «mi-a răspuns de la început Mihai 
Slabu, student ta anul V al Faoultății de 
tehnologie din Cluj, la rugămintea de 
a-mi vorbi despre metodele lui de învă
țătură. Hărțuit din toate părțile de între
bările insistente ale colegilor care doreau 
să știe cît mai multe amănunte despre 
excursia de studii pe care Mihai Slabu a 
făcut-o ta această vacanță ta R. D. Ger
mană, de unde se întorsese doar de cî
teva zile șd-a făcut totuși timp să răs
pundă și întrebărilor mele.

Discu-ția n-a fost aș«a cum șl-a închl- 
puiit-o el, scurtă, dar despre metodele de 
învățătură mi-a vorbit așa cum vorbește 
un inginer: matematic, măsurat cu rigla 
de calcul, scurt și precis.

— Cum am învățat? Am să-ți spun. N-o 
să-ți «vorbesc și despre metodele de învă
țătură din școala metalurgică pe care am 
urmat-o fa timp ce eram și lăcătuș la 
Tîrgoviște, nici despre metodele de învă
țătură din primii «ani de facultate. N-ar 
avea rost. Acelea au fost metode de ex
periență care s-au desăvârșit cu timpul 
și care, după mine, au ajuns l<a. o ma.i. 
mare perfecționare fa anul trecut.

Vreau să accentuez de la început pe o 
problemă. Sînt acum în anul V de facul
tate și absențele mele în toți acești ani se 
pot număra pe degete. Acest lucru a fost 
foarte important în pregăt!re«a mea. Au
dierea unui curs însemna pentru mine că 
m-am pregătit pe jumătate pentru semi
nar. îmi vine ușor c® Imediat după ce am 
ascultat exp'licațiile profesorului — aceas
ta este o «metodă p«roprie pP «care o prac
tic și dă roade — să-mi iau notițele, bi
bliografia și cursurile și să mă opresc in
tr-o sală de stadiu, la cămin sau la biblio
tecă și să încep chiar în aceeași zi, după 
cursuri, ctaid am în minte proaspătă mate
ria, să învăț. Se întâmplă—și nu rareori— 
să nu înțeleg ceva în timpul studiului. 
Atunci îmi iau o hîrtie, un creion și mă 
duc la consultații, iar dacă nu. sânt con
sultații la un asistent și-mi lămuresc pe 
Ilioc nlediumerirea.

De multe ori seminarul la materia pe 
care am pregătit-o îl am peste o zi-două 
sau chiar trei. Aceasta nu mă incomo
dează însă cu nimic îmi ajunge ca înain
tea seminarului să-mi arunc«- privirea pe 
notițe și materia învățată dej«a îmi este 
iarăși proaspătă ta minte.

Desigur, procesul de pregătire nu se re

In anii puterii populare, partidul a 
acordat o atenție mereu crescândă proble
mei ridicării nivelului ideologic și politic 
al maselor largi de oameni ai muncii din 
țara noastră. Partidul nostru socoate, că 
cu cît sînt asimilate mai bine ideile mar- 
xism-leninismului, cu atit oamenii muncii 
stat mai capabili să rezolve problemele 
practice ale construcției socialiste, cu atît 
mai matură devine orientarea lor politică, 
cu atît mai rodnică devine activitatea lor 
în opera de construcție socialistă.

In ultimii ani, prin grij«a partidului, 
s-au tipărit în tiraje de masă operele 
clasicilor marxișm-leninismului, docu
mentele și hotărârile P.C.U.S. și als par
tidului nostru, mii de cărți de populari
zare a științei marxist-Ieniniste. învăță
mântul de partid, învățământul politic de 
U.T.M „care dispun de o largă rețea de 
cercuri, cursuri, școli etc. contribuie 
din plin la însușirea științei marxist-le- 
n in is te.

Trebuie să subliniem faptul că la 
baiza întregii munci de studiere a teoriei 
marxist-Ieniniste stă însă munca indivi
duală cu cartea. Numai munca permanen
tă cu cartea, făcută în med «perseverent, 
numai stadiul aprofundat și direct al ope
relor clasicilor marxism-leninismului și a 
do«cumentelo«r de partid poate da celui 
care vrea să-și însușească marxism-lenl- 
nismul cunoștințe temeinice, poate lărgi 
orizontul lui politic, ideologic.

Cum trebuie însă d«usă această muncă 
individuală cu cartea ?

La această întrebare dă răspuns re
centa lucrare apărută în Editura de Stat 
pentru literatură politică în colecția „In 
ajutorul propagandistului” — intitulată 
„Studiul individual — metoda de bază in 
însușirea marxism-leninismului“. Dintr-un 
început, lucrarea relevă faptul că deși 
lecțiile, conferințele, semmariile de mar- 
xism-lenmism fac cunoscute ideile unor 
anumite teme, argumentează și scot în 
evidență importanța și actualitatea aces
tor idei, ele nu .pot însă epuiza întreaga 
bogăție de idei a operelor clasicilor mar- 
xism-leninismulul. Nici un fel de forme de 
studiu a marxism-leninismului nu pot 
substitui munca personală cu cartea.

Lucrarea își propune să indice unele 
metode de muncă cu cartea care să ajute 
la orientarea celor ce studiază în învăță
mântul politic

In primul rînd se scoate în evidență 
atenția deosebită ce trebuie acordată în
țelegerii juste a materialului. înțelegerea 
profundă a ideilor unei opere marxist-Ie
niniste, legarea acestora de problemele 
actuale, constituie faetonul principal în 
studierea justă & unei opere marxist-leni- 
niste.

In continuare, lucrarea redă — pe baza 
•unor serii de exemple — cîteva din me
todele de studiu, câteva diin metodele în
tocmirii planului de studiu. După ce 
scoate în evidență faptul că partea cea 
mai hotărâtoare a muncii ou cartea este 
transpunerea consecventă în viață a pla
nului de studiu, lucrarea dă cîteva 
exemple de procedee de notare insistând 
mai mult asupra conspectului, pe baza 
unor deosebit de interesante exemple din 
lucrările clasicilor marxism-leninismului.

„...A căpăta deprinderea de a studia in
dividual — ne arată lucrarea „Studiul 
individual — metoda de bază în însuși
rea marxism-leninismului“, înseamnă a 
reuși atunci cînd citești o carte să des
prinzi tezele principale, argumentele care 
confirmă justețea acestor teze și conclu
ziile pentru activitatea practică, a ști să 
aplici ideile marxism-leninismului la con
dițiile concrete ale vieții“.

Acum, l«a începutul noului an de învăță
mânt politic .U.T.M-, citind această lucra
re, propagandiștii, cursanții cercurilor po. 
litice, toți acei tovarăși care studiază în 
mod individual marxism-leninismul, pre
cum și studenții institutelor noastre de în
vățământ superior vor avea un minunat 
prilej de a-și însuși noi cunoștințe de felul 
ta cate trebuie dusă munca individuală cu 
cartea, astfel tacît să facă din studiul ba
zelor marxism-leninismului un studiu 
creator, un stadiu profund al teoriei revo
luționare a clasei muncitoare.

, FL. POPA

•) Editura de Stat pentru literatură po- 
litcă. „In ajutorul propagandistului“.

rile avantgardei clasei muncitoare, în rân
durile comuniștilor. Scopul vieții Iui 
Szczesny capătă acum un nou orizont, o 
altă perspectivă. EI devine un conducător, 
un îndrumător al tinerilor, un om care pune 
mai presus de orice lupta pentru cauza 
comunismului. Tot ce a crescut mai bun în 
el — căldură sufletească, pasiune, intran
sigență, curaj — toată ființa sa, se dăruie 
luptei ilegale. Rareori munca de partid 
ilegală a fost redată atît de expresiv, cu 
atîta emoție și dramatism ca în acest film.

Trebuie remarcată totodată poezia și 
căldura, optimismul cu care este înfățișa
tă dragostea lui Szczesny pentru încercata 
activistă de partid Madzia.

_ Atît filmul „O noapte de amintiri“ cît 
și „Steaua frigiană“ se disting prin marea 
lor valoare educativă, prin bogatul lor 
conținut de idei. De aceea le recomandăm 
cu toată căldura tineretului.

Este păcat însă că Direcția difuzării fil
melor nu a programat în aceeași perioadă 
aceste filme pentru ca spectatorii să poată 
urmări cu continuitate drumul pe care ha 
parcurs în viață Szezesny.

«
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METALUL
„Sideros" — îată un cuvînt din limba 

vechilor greci, care a dat mult de gîndit 
astronomilor de astăzi.

„Sideros“ înseamnă stea. Dar tot „si- 
deros“ înseamnă fier. Ce legătură poate 
fi între stelele cerului și metalele pămin- 
tului ? O simplă coincidență? Un omonim 
ca multe altele, adică un același cuvînt 
avînd două înțelesuri diferite?. „Coinci
dența“ pare cu atât mai curioasă, cu cît 
o mare parte a meteoriților sânt formați 
din fier. Problema a fost lămurită.

S-a stabilit că popoarele vechii Grecii 
socoteau că pietrele meteoritice, pe 
care nu odată le-au zărit căzînd din cer, 
sînt frânturi de stele. Cum mulți dintre 
meteoriții pe care îi adunau erau din fier, 
ei au dat acestui metal același nume ca 
ți stelelor, socotându-1 un „metal stelar“.

în legătură cu aceasta este interesant de 
menționat faptul că la multe popoare 
primele obiecte de fler nu au fost con
fecționate din fier „pămîntesc“, ci din 
fier „ceresc“. In timp ce flerul „«pămîn-

ECLIPSE DE... PRAF?*)
Scriitorul sovietic M. Ivanovschi po

vestește într-o carte a sa că la Igarca, 
unul dintre orașele cele mai nordice ale 
U.R.S.S. construit în anii Puterii Sovie
tice a survenit în 1938 un fenomen ciu
dat. în plină zi s-a făcut un întuneric 
adînc. Astrul zilei a pălit, ascuns de un 
nor dens de pulbere. O adevărată eclipsă 
de... praf. în interiorul clădirilor oamenii 
au fost nevoiți să aprindă luminile.

Oamenii de știință sovietici au înce
put să studieze fenomenul. Ei și-au 
amintit că în letopisețele rusești care po • 
vestesc despre vremuri de demult există 
unele însemnări despre asemenea „întu
necări“ în ani cînd nu se produseseră 
eclipse de Soare. Ei au găsit observații 
în ^legătură ou „cerul turbure" șl „aerul 
prăfos” din 1783, fenomene pe care oa
menii de atunci nu reușiseră să și le ex
plice. Au cercetat cu atenție datele pri
vitoare la norul de pulbere care s-a abă
tut la 14 octombrie 1755 asupra orașului 
Locarno, din Elveția.

O serie de alte împrejurări le-au mai 
atras atenția. Pe întinderile imaculate de 
zăpadă ale regiunilor arctice, exploratorii 
au descoperit uneori o pulbere neagră 
sau roșie, care nu avea obârșie pămân
tească. Ei s-au mai gtadit la unele „ploi 
stagerii“, ca cea căzută la 14 martie 1813 
în Calabria (Italia), care nu se puteau 
explica prin trombe de apă care ridică 
la mari înălțimi în atmosferă alge roșii 
sau anumite nisipuri roșcate. Au studiat 
cu grijă urmele de praf care se găsesc 
adesea atunci cînd cad mari meteoriți. In 
sfîrșlt, ei au luat în considerare și faptul 
că în luna august, cînd se produc intense 
ploi meteorice, atmosfera este mai puțin 
transparentă ca în alte luni, îngreunând 
astfel observațiile astronomice.

Cercetările întreprinse au dat rezultate 
interesante. Uneori praful care se depune

Brigada utemistei Dincd Elena

Timpul de studiu trebuie socotit cu minutele

STELAR *>
tesc“ se găsește mai întotdeauna în dife
rite minereuri, din care trebuie abia se
parat (flerul „nativ" pur este foarte rar,, 
flerul meteorltlc poate fi direct prelucrat 
în diferite obiecte.

încă din vechime, din pietre căzute din 
cer au fost confecționate unelte și arme 

'•de o mare duritate. Paloșele fabricate din 
fier meteoritic se plăteau cu o cantitate 
de aur pur e'gală cu greutatea lor. Era 
răspîndită credința că cei care le mînuiesc 
sînt de neînvins. Este cunoscut un meteo
rit descoperit fa India, Care a servit la 
fabricarea de săbii, pumnale, suliți etc.

Deosebit de favorizați au fost eschimo
șii din Groenlanda. Ei au găsit o uriașă 
piatră meteorltică, în greutate de zeci de 
tone, care aducea ca formă cu capul unui 
urs gigantic. Dta ea și-au confecționat 
cuțite și vîrfuri de săgeți foarte bune, 
pînă cînd oamenii de știință au descope
rit-o și au dus-o la locul ei, într-un mu
zeu.

pe sol s-a dovedit a proveni din sub
stanța incandescentă pulverizată de pe 
suprafața meteoriților care trec prin at
mosferă. Pete de pulbere meteorltică au 
fost de pildă găsite în regiunea căderii 
marelui meteorit de la Sihote-Alinsk.

Dar fenomenele descrise au de obicei 
o altă origine.

Pămîntul trece uneori prin fluxuri de 
praf cosmic (meteoric) care se rotesc în 
jurul Soarelui, asemenea rotarilor de me
teoriți. Particulele de praf sânt atrase de 
pămînt și globul nostru „captează“ mari 
cantități de pulbere. Praful este câte
odată atît de des, îneît întunecă lumina 
Soarelui și poate colora picăturile de 
ploaie. Un argument în favoarea acestei 
ipoteze l-a dat, între altele, studiul ma
relui nor de praf cosmic care a fost 
„prins" de planeta noastră la 3 mai 1892. 
Odată coborât iîn atmosferă, aresta a 
trecut peste mai multe țări din Europa 
de nord iar cantitatea de pulbere care 
s-a depus a foist evaluată la nu mai pu
țin de 500.000 tone 1

Așa cum a arătat academicianul V. G. 
Fesencov, giganticul nor de praf cosmic 
și particule meteorice mici, în formă de 
disc, care înconjoară Soarele, este văzut 
de pe pămînt ca „lumină zodiacală“. 
Acest con argintiu, uneori mai luminos 
decât Calea Laptelui, ușor vizibil pe cer, 
mai ales la tropice, își datorează stră
lucirea răsfrângerii luminii solare da că
tre particulele «acestui roi. Noi vedem 
deci acolo în mod direct o acumulare de 
materie meteorică, luminată de Soare.

Să nu vă închipuți că masa totală a 
numeroaselor roiuri de corpuri meteorice 
și de praf cosmic, care fac parte din sis
temul solar, este foarte mare. Corpurile 
meteorice sînt multe, dar mici. Masa to
tală a substanței meteorice din sistemul 
nostru planetar este apreciată la numai 
a mia parte din masa pământului și este 
probabil că se micșorează mereu, meteo
riții fiind captați, așa cum am văzut, de 
Soare și de planete.

I. M. ȘTEFAN
(Va urma)

Prin eforturile depuse de br*;;ada  I-a 
de tineret cît și de celelalte brigăzi, pla
nul valoric pe fabrică a fost îndeplinit 
cu 104,86 la sută iar la pîine neagră cu 
108,89 la sută. Salariul mediu pe cap de 
munc'tor a crescut în luna august cu 
110-160 la sută, realizîndu-se totodată acu
mulări socialiste în valoare de 158.000 lei 
în loc de 153.000 cît prevedea angajamen
tul.

Corespondent 
MIHAILESCU VASILE

zumă numai la studierea materialului pen
tru seminar. Noi avem de făcut și o serie 
de proiecte care necesită consultarea unei 
bibliografii bogate, rezolvarea unor pro
bleme ma«i dificile, deci o atenție deose
bită. Fiecare minut e prețios și trebuie 
să știi să profiți de el. Atunci cînd lucrăm 
la proiecte avem printre noi un asistent. 
Prezența lui ne este -necesară și trebuie să 
știm să ne asigurăm ajutorul lui. Eu am 
învățat să fac acest lucru. Cînd vin să 
lucrez la proiect îmi educ cu mine tot 
ce-mi trebuie. îmi caut sculele, bibliogra
fia, îmi pregătesc masa și în timpul celor 
2 ore de proiect nu sânt nevoit să alerg 
«prin sală de colo, colo, iar asistentul mă 
poate urmări și ajuta cu mai multă ușu
rință.

z, o greșală să lași de pe o zi pe alta 
proiectul. Nu te înșeli decît pe tine. Dacă 
nu-ți faci azi proiectul, mîtae primești al
tul și iar altul, se adună multe, le dai 
peste cap, îți pierzi nopțile și nu înveți 
nimic .Eu, spun drept, mă simt mai bine 
și împăcat în primul rînd în fața mea cînd 
mă pregătesc zilnic și nu las să se adune 
totul pentru sfîrșitul semestrului. Așa am 
timp și să mă odihnesc. Aproape în fie
care zi după-amiază, un ceas sau două sînt 
destinate somnului. Și niciodată nu mă 
apucă ora 12 noaptea învățînd. Obiceiul 
meu este ca seara să citesc literatură. 
Este mai odihnitor așa.

Cred că fără această calculare matema
tică a timpului n-aș fi putut să fac nimic, 
mai ales că sînt și î-n comitetul de partid 
și o bună parte din timp este ocupată cu 
munca obștească.

Pentru mine examenul este ca un se
minar recapitulativ. Ar fi greșit să spun 
c«ă numai pentru mine. Eu fac parte din 
grupa 2B, grupă cu un colectiv închegat 
și rar se întâmplă ca unul d'n studenți să 
rămînă în urma celorlalți. Cea mai bună 
dovadă este faptul că întreaga grupă a 
promovat cu calificative bune examenele.

Dar să revin la «examene. După ce ai în
vățat în fiecare zi pentru fiecare seminar, 
ți-ai făcut conspectele și n-ai trecut peste 
nici o problemă fără s-o lămurești cu co
legii, la seminar, sau la consultații e și 
firesc ca examenul să n-u fie o povară. Să 
nu trageți concluzia de aici că noi privim 
ou ușurință examenele. Nu, dimpotrivă, 
totul este planificat și aici pînă la mili
metru.

Am terminat colocviile și a«m intrat ta 
zilele de pregătire pentru examene. în 
general pauzele între examene sînt des
tul de mari, de cîteva zile. Ce facem noi 
în prima zi ? Fiecare, la cămin, acasă, l'a 
bibliotecă, fa parc, unde se simte mai 
bine, cu caietul de notițe, conspectele și

Nutrețuri verzi 
pe timp de iarnă
Coceni și paie pentru vite, boabe de 

porumb pentru porci și păsări; alte nu
trețuri nu mai foloseau țăran» din Bără
gan. Așa apucaseră din tată-n fiu. Și- 
apoi chiar moșii povestesc că boierul Du- 
descu sau înaintașii lui Maltezeanu, cît 
enau ei de boieri și cîte mii de vite aveau 
în cirezi și tot așa le hrăneau.

E drept, unii recunosc că boii se cam 
poticneau primăvara ta jug, iar caii sco
teau cu greu căruța din vadul apei, dar 
atît. Ce poți să faci dacă finul a fost pu
țin și uscat, cu ce să tagrași vita, cu 
coceni ?...

...Mai sînt îndărătnici oare se tfa scai 
de obiceiuri vîchf, înapoiate și refuză să 
primească binefacerile științei. . Mai sînt 
și astăzi, dar sînt puțini. Mulți, foarte 
mulți, sorb acum ou nesaț fiecare învă
țătură nouă și-o pun înd«ată în practică, 
măcar de-o fac la început numiri din cu
riozitate.

Și-așa, odată cu metodele noi de lu
crare a pămîntului, au pătruns în ultima 
vreme și în satele Ialomiței metode«le noi 
de creștere a vitelor.

Pe la începutul to&mnei, cînd la gos
podăria colectivă d'n Livedea oamenii de 
știință sovietici au împărtășit din bogata 
lor experiență un procedeu minunat de 
păstrare a porumbului, au pornit și d'n 
satele Bărăganului mulți colectiviști și 
țărani muncitori cu gospodării individuale 
să vadă cu ochii lor și să-și însușească 
această noutate. Cînd s-au întors acasă, 
nici n-au apucat să-și scuture praful de 
pe haine și-au fost asaltați cu zeci și zeci 
de întrebări. Și-n seri tîrzii, la sediile co
lectivelor, la porți sau pe prispa caselor 
discuțiile despre însilozareia porumbului se 
țineau lanț.

— Să facem și noi un siloz din cărămidă.
— De unde s-o iei acum, că doar trebuie 

să terminăm grajdul.
—«Să facem o groapă arsă.

— Să fie mai adâncă...
Hotărârile au pornit să prindă viață. 

Membrii gospodăriei colective „M I. Kali- 
nin” din comuna Luciu, raionul Fetești, au 
împrumutat de la gospodăria de stat o to
cătoare și de la S.M.T. le-a fost repartizat 
un tractor. Vacilor de lapte și boilor de 
muncă au început să le pregătească hrană 
consistentă pentru lunile de iarnă. In 
scurtă vreme au însilozat 39.000 kg. po
rumb. Munca se desfășoară mai departe, 
însuflețită de comuniștii Ștefănache Pop, 
Vasile Badea, Răducanu Ogrezeanu, de șe
ful de echipă Stan Miu și de alți colecti
viști tineri și vîrstnici. Peste 100.000 kg. 
porumb însilozat vor pregăti colectiviștii 
din Luciu pentru hrana animalelor.

Colectiviștii din comuna Gura Ialomi- 
ței au însilozat porumbul de pe o supra
față de 2 hectare. Intr-o singură zi, treaba 
a fost terminată Mobilizați de organiza
ția de bază de partid, utemiștii, în frunte 
cu Nicolae Stanciu I — secretarul orga
nizației de bază U.T.M. — au adus un 
tas«emnat ajutor la tăiatul și transporta
tul porumbului.

In gospodăria colectivă „Dcnca Simo" 
din Platcnești,. sînt în curs de însilozare 
peste 140.000 kg. porumb, cantitate care 
va asigura hrana vacilor de lapte, a boi
lor de muncă și a tineretului bovin pe 
timp de 3 luni. La însilozare muncesc 
membrii brigăzii a doua de cîmp. Cei mai 
entuziaști« agitatori și, cei care au. depus 
cele mai multe strădanii pentru ducerea 
la bun sfârșit a acestei acțiuni stat: co
munistul Ion Petrescu, interniștii Andrei 
Preda, Rada Oprea și colectiviștii Stroe 
Dima și Ion Gh Constantin.

în satele Bărăganului «mai sînt multe 
gospodării colective care, în urma învăță
mintelor căpătate de la oamenii sovietici, 
tasilozează porumb în cantități mari. Pă
trunde știința ta tot mai multe unghere 
lăsate pînă în deceniul trecut în beznă.

Și «învățămintele acestea noi fac ca an 
de an din rîndul țăranilor muncitori să 
se ridice tot mai mulți fruntași ai recol
telor bogate, toț mai mulți fruntași cres
cători de animale.

N. SIMIONESCU

cursurile revede o dată materia. In cea
laltă zi grupa, împărțită în două colec
tive, se întâlnește la institut într-o sală. 
Se repetă la tablă cu creta în mînă. Ieșim 
pe rînd toți, tatii cei care cunosc mai bine 
problema, apoi cei care nu sînt prea si
guri pe ea. Repetăm așa toată materia. 
Ne corectăm și uneori se is«că discuții a- 
prinse pentru a ne impune punctul de ve
dere. Și foarte bine facem. Așa ne formăm 
personalitatea. După repetiția în colectiv 
fiecare face ce vrea. Cei care nu se simt 
siguri pe unele probleme mai repetă, sau 
se duc la consultații. Ce-i hotărât însă, 
în ziua dinaintea examenului nu se în
vață — toată grupa ce plimbă «pe Feleac 
și să îndrăznească vreunul să aminteas
că de examen. Atît îi trebuie. Ziua 
aceea e destinată pentru plimbare și 
numai pentru plimbare, fa ziua examenu
lui metanul n-are voie să deschidă caie
tul. Ar fi o prostie, ți-ai provoca emoții 
fără rost. Tot timpul ai trăi sub impresia 
că țț-au scăpat pro«bleme neînvățate te
meinic... De asemenea, nimeni n-are voie 
să stea la ușă. Stăm cu toții într-o sală 
apropiată pînă ne vine rîndul să fim as
cultați. Toate acestea Ie facem pentru a 
evita emoțiile care ar duce la obținerea 
unor rezultate proaste. Avem experiență 
de la primul, examen din sesiunea din 
lamă la teoria forjării. Atunci a«m făcut 
greșeala să învățăm pînă noaptea tîrziu, 
să stăm toți lingă ușă cu caietul î«n mînă 
și din cauza o«bo«selii și emoțiilor ajn ob
ținut calificative sub nivelul posibilită
ților.

Acește_ lucruri mi se par simple acum 
deși pînă am «ajuns aici au trecut perioade 
cînd a trebuit să muncesc enorm. Veneam 
de la o școală tehnică și colegii mă de
pășeau la matematică. Eu fa schimb 
aveam o mai mare experiență practică, 
cunoșteam bine mașinile, eram priceput 
la mecanică și rezistență. Schimbul reci
proc de cunoștințe însă, nO-a ajutat deo
potrivă. Am avut și perioade cnnd mate
rialul mă depășea prin proporție și prin 
nivelul de înțetegere. Uneori aveam sen
zația că niciodată nu voi putea ajunge să 
învăț totul. Dar n-a fost așa. A-m ajuns 
în anul V. — Aștept fără teamă și totuși 
emoționat examenul de stat.

Poate mă învlnuiți că sânt prea calcu
lat, că-mi măsor timpul cu minutele. Bă
ieții mă învinuiesc că nu mă plimb detâul 
cu fetele. Poate aveți dreptate. Da«r dacă 
nu făceam a«șa n-ași fi putut ajunge ca ta 
cei 4 ani d6 facultate să nu am nici un 
calificativ mai mic de „bine". Cum mi-ar 
fi ștat jni© comunist în coada studenților?.

”” LUCRETIA LITSTTG



Ne-am tntilnit șl l-am cunoscut In ne- 
numărate rînduri pe prietenii noștri, tine- 

i rii din R. D. Germană. Am fost oaspeții 
'’ lor la Festivalul de la Berlin, l-am pijmlt 

cu multă bucurie In Bucureștlul nostru 
drag, in august 1953. De atunci ne-am 
mai întilnit In nenumărat« rtndurl, la Fe- 

/ stivaiul de la Varșovia, la diferite congre» 
; se internaționale sau eu prilejul unor vf« 
Lzite. Ne sint dragi acești tineri, acești 
’' frați ai noștri care-și construiesc o țară 
; nouă, ridieînd-o din ruini. Succesele tine- 
1 rilor germani, aportul lor la construirea 
'1 socialismului ne este bine cunoscut. Iată-i 
.. pe tinerii din montajul alăturat. In prima 
“ fotografie facem cunoștință cu Gunter Ga- 
“ gowski, unul din cei mai buni zidari din 
“ Berlin, iar în a doua fotografie îi vedem 

pe cîțiva tineri germani în laboratorul uzi- 
" nei „Pharma“, cei care vor contribui și ei 

la faima științei germane. A treia fotogra- 
', fie este deosebit de grăitoare și vorbește 

cum nu se poate mai bine despre noul 
“spirit în care sînt crescuți copiii în R. D. 
” Germană : o fetiță scrie pe tablă „Noi în- 
' vățăm, noi luptăm pentru pace“. A patra 

fotografie a fost făcută la țară. Tinerii
“ germani au la dispoziție mașini din cele mai moderne pentru 
m munca la cîmp. Iată-1 pe brigadierul Max Funke de la S.M.T. 
' din Grubnitz informînd dispecerul prin postul de radio emisie 

pe unde ultra-scurte asupra situației pe cîmp.
Și aceștia nu sînt decît cîțiva tineri germani, cîțiva dintre 

“milioanele de tineri care luptă pentru înflorirea patriei, pentru 
| făurirea unei Germanii unite, democratice și iubitoare de pace.

I

ZS

Satul tineretului

i

Pe țărmul Mării Baltice

Oamenii muncii din R. D. Germană 
sărbătoresc astăzi aniversarea procla
mării republicii lor. De 6 ani el con
struiesc cu energie sporită tînărul lor 
stat — primul stat al muncitorilor șl 
țăranilor din istoria multiseculară a 
poporului german. Rt D. Germană 
pășește astăzi în rînd cu toate țările 
lagărului păcii șl democrației, fiind un 
reazim de nădejde al forțelor iubitoare 
de pace din întreaga Germanie în 
lupta lor pentru unitatea și renașterea 
națională, pentru consolidarea cauzei 
păcii, a securității în Europa și în în
treaga lume.

Tn istoria unei țări, 6 ani nu repre» 
zintă un timp prea îndelungat. Dar cît 
de mari șl de însemnate sînt transfor
mările revoluționare înfăptuite de oa
menii muncii din R.D. Germană în a- 
acest timp! Tn R. D. Germană puterea 
de stat aparține clasei muncitoare în 
alianță cu țărănimea muncitoare, sub 
conducerea Partidului Socialist Unit. 
Pe întregul teritoriu al R.D. Germane 
și în viața republicii, regii tunurilor, 
iunkerii prusaci, militariștii de tot so
iul au fost pentru totdeauna înlăturați. 
Constituția R.D. Germane asigură largi 
drepturi șl libertăți democratice po
porului. îi garantează dreptul la mun
că și odihnă.

Oamenii muncii din R.D. Germană 
își dovedesc cu prisosință patriotismul 
prin dragostea cu care muncesc pentru 
înflorirea și întărirea republicii. La 

sfîrșitul primului cin
cinal — în 1955, pro
ducția industrială 
republicii va fi 
proape de două 
mai mare decît 
1950, în timp ce, 
pildă, în perioada 
1929—1936 produc
ția industrială a în- 
înregistrat o creștere 
sută. Orânduirea de-

a

a 
a- 

orl 
în 
de

De la întemeierea sa, R.D. Germană 
duce o politică consecventă de pace, 
luptă neobosit pentru crearea unui stat 
unit, pașnic și democratic, acționează 
ca apărătoare a intereselor naționale 
vitale ale întregului popor german. 
Dacă această politică a găsit un larg 
șl puternic ecou în rîndul maselor 
populare din Germania, ea n-a găsit 
însă sprijinul necesar din partea cercu
rilor conducătoare din apusul Germa
niei, a puterilor occidentale care prin j 
acordurile de la Paris au creat piedici | 
serioase în calea spre unitatea Germa- i 
nlei.

Uniunea Sovietică care a zdrobit pe 
agresorii hitleriștl în bîriogul lor s-a 
manifestat în mod consecvent ca o prie
tenă sinceră a poporului german, mili- j 
tînd pentru crearea unei Germanii i 
unrțeA iubitoare de pace și democrate. I

". cere să se abordeze în mod | 
problema germană, să se țină | 
de condițiile noi statornicite în I

Harta de mai jos vă prezintă litoralul 
grrrnan al Mării Baltice. în această bo
gată regiune a înflorit azi o viață cu to
tul nouă. Și totuși nu au treicut mulți ani 
decând iunchbrii germani spuneau despre 
această regiune situată la n0‘rd> lîngă Ma
rea Baltică : „La Mecklenburg soarele 
apune cu o sută de ani mai târziu deoît 
în alte părți”, dat fiind înapoierea și mi
zeria care domnea pe aceste locuri.

Iată pe hartă însemnate orașele mai im
portante ca și șantierele navale de pe li
toralul Mării Baltice, renumite în lumea 
întreagă.

In apropiere de orașul Wismar se găseș-

Șantierul tineretului
Zeci și zeci de tineri lucrează la centra

la electrică din Trattendorf care a deve
nit unul din șantierele tineretului.

Primii constructori veniți în micul sat 
Trattendorf, de pe malul rîului Spree, au 
găsit un teren nisipos și ruinele unei 
vechi centrale electrice. Nu era posibilă 
refacerea vechilor instalații. Era deci ne
cesară construirea unei baze energetice 
moderne. Unii din vechii specialiști nu 
credeau în posibilitatea realizării planu
lui în termenul scurt 
văzut.

Organizația 
retului 
man“ a 
tronajul 
strucția 
lectrice.^ -__ -t.-

venît ' astfel șantier 
al tineretului.

Astăzi, clădirea 
mai este în parte în
conjurată de schele. 
Dar în sala de mașini 
bate deja inima cen
tralei electrice, prima 
turbină care furni
zează curent indus
trial. Montarea aces
te: turbine a fost ter
minată înainte de 
termen. Recent a a- 
vut loc punerea în 
funcțiune și a celei 
de a dpua . turbine, 
produsă ca și prima 
de întreprinderea 
populară „Bergman 
Borsig“. ’ ’

Dar pe șantier nu 
se montează numai 
mașini, ci se pregă
tesc și cadrele nece
sare viitoarei centra
le electrice. Tinerii care pînă mai ieri 
lucrau ca zidari sau tîmplari devin acum 
mecanici de turbine, fochiști etc.

Puterea primelor două grupuri electro
gene ale centralei electrice de la Tratten
dorf este de 450.000 kw.

Și această centrală electrică este numai 
unul din locurile de muncă unde tinere
tul german își aduce aportul său la întă
rirea puterii statului lui muncitoresc-ță- 
rănrsc.

în care fusese pre-

te șantierul naval „Mathias Thesen 
Pe hartă) înzestrat cu cele mai moderne 
utilaje și dispunînd de o secție de cons
trucție cu o suprafață de 15.000 metri pă- 
trați. Aci se construiesc șlepuri de 
5000 tone, vapoare pentru pasageri și 
curi plutitoare. De asemenea aici se 
reparații pentru mari transatlantice 
cîte 12.000 tor.e.

Cel mai modern șantier naval din R.D. 
Germană — „Warnow” din Warnemünde 
(2 pe hartă) posedă cea mai mare secție 
constructoare de vapoare din Europa cu 
o suprafață d.e 20.000 metri pătrați. Han
gare uriașe, o macara cu cablu înaltă de 
65 de metiri și alte numeroase utilaje au 
făcut renumit în întreaga Europă acest 
șantier. Aici pot fi reparate vase eu o ca
pacitate pînă la 25.000 de tone.

Șantierul de la Rostok (3 pe hartă) este 
mai mic, fiind așezat pe malul unui 
fluviu.

Șantierul naval din Stralsund (4 pe har
tă) .a fost numit „Fabrica de vapoare cu 
trei catarge“. Aici se execută vase pescă
rești după sistemul benzii rulante.

Cei 'aproape 50.000 de oameni care lu
crează la construirea și repararea vapoa
relor au făcut ca vasele ce străbat mări și 
oceane sub pavilionul R.D. Germane să 
fie apreciate în lumea întreagă.

cite 
do- 
fac 
de

vorba în acest material,, cum 
crede după titlu, de o variantă 
satului .fără bătrîni. Nu. La 
se găsesc și oameni în vîrstă.

Nu este 
s-ar putea 
a poveștii 
Adelșdorf 
Satul a primit un astfel de nume în urmă 
cu cinci ani.

Povestea lui adevărată 
următoarea :

Mai 1945. Războiul 
retragere, bandiții S.S.-iști 
selor micii comune Adelsdorf așezată la 
patru kilometri nord-vest de Grobenhain. 
Mulți din locuitorii satului au fost omo- 
rîți.

Ultimile împușcături au încetat de 
mult. încetul cu încetul locuitorii satului 
ies din ascunzișuri. Ei privesc cu dispe
rare ruinele caselor și se gîndesc cu 
groază la iarna care se apropie. Ce se va 
întîmpla ? Lipsesc alimente, 
nu există.

Dar nu au trecut multe zile 
apărut un mic grup de tineri, 
acolo trimiși de Comitetul tineretului anti
fascist din Grobenhain. împreună cu lo
cuitorii satului ei au dat la o parte dărî- 
măturile și au construit adăposturi pentru 
oameni astfel ca să fie cît de cit adăpos
tiți în timpul iernii. Dar mai important 
era angajamentul 
veni anul viitor.

este pe scurt

era pe sfîrșite. In 
au dat foc ca-

Adăposturi

și în sat a 
Ei au sosit

ce și l-au luat.: vom re-

„Tine- 
Liber Ger- 
luat sub pa- 

său con
centratei e- 

jcare, a,, de-

Și desigur 
angajament 
fost uitat, 
s-au reîntors odată
cu primăvara. Au a- 
dus cu ei nenumăra-

acest 
nu a 
Tinerii

te planuri și, ceea ce era mai important, 
au venit hotărîți să înfrîngă orice greu
tăți, cu prețul oricăror eforturi. începu
tul a fost greu. Lipseau uneltele, mate
rialele. Din vergelele de fler vechi ti
nerii și-au confecționat primele unelte 
și au început lucrul. Era deosebit de 
greu, de multe ori nu ajungea hrana, 
unii se îmbolnăviseră. S-au ivit și pri
mele îndoieli: va fi oare cu putință să 
se construiască 16 case de locuit, 15 graj
duri, 17 șoproane, 9 gospodării complect' 
noi pentru țărani ?

în acele zile a intervenit însă ajutorul 
partidului care le-a trimis unelte și bani, 
întregul land (provincie) Saxonia a spri
jinit tineretul în construcția noului sat. 
în grupele organizației „Tineretului Liber 
German’’ au fost colectate pestț 158.000 
mărci germane pentru reconstrucția satu
lui Adelșdorf.

A sosit țn sat și ajutorul comandamen
tului sovietic : 241.000 cărămizi, 60 metri 
cubi lemn de construcție, 100.000 țigle dc 
acoperiș și multe alte materiale de con
strucție.

în septembrie 1950 s-a făcut bilanțul: 
au fost construite 16 gospodării pentru 
noii tineri țărani pe lîngă care au fost clă
dite 19 grajduri și 22 șoproane; totodată, 
au fost construite 16 ! gospodării pentru 
vechii locuitori ai satului, acestea fiind 
dotate cu 15 grajduri și 17 șoproane.

Ziua de 3 septembrie 1950 n-o vor uita 
niciodată locuitorii satului Adelșdorf. A- 
tunci, cu prilejul aplicării reformei agra
re, așezarea lor a primit numele de „Sat 
al tineretului“.

La studiourile DEFA din Babelsberg..
Studiourile DEFA din Babelsberg au o deosebită activitate. 

La început aici se produceau două filme pe an, apoi cinci, 
apoi șapte, iar în prezent 17.

Du,pă primele filme „Criminalii printre noi“, „Pîinea noastră 
cea de toate zilele”, care s-au bucurat de un mare suioces, stu
diourile DEFA au început să producă no: filme emoționante — 
„Căsătorie' îin umbră”, „Supusul”, „Inimă rece“, „Satul con- 
d'îimniat“, „Ernst Thälmann”. Anul acesta, cu prilejul șăptă- 
mînii. filmului german, DEFA a prezentat noile filme: „Mai 
täte ca. noaptea” în. regia lui Slatan Dudow, consacrat eroi
cei rezisițsnțe antifasciste în anii întunecați ai regimului nazist, 
„Farul”, de W. Staute, renumitul regizor al filmului „Supusul“, 
și filmul „Liliacul”.

în .prezent, în Studiourile DEFA se toarnă filmele „Ernst 
Thälmann“ (partea a II-®), „Cercul diavolului”, un film con- 
siacrat luptei eroice a lui Gheorghi Dimitrbv îin procesul de la 
Leipzig din 1933, „Noaptea .dinaintea nuinții”, „Semne particu
lare nu există”.

La studiourile DEFA se fac primele experiențe reușite . de 
proiectare a filmelor pe ecran lat.

Cinematografia R. D. Germane colaborează strâns cu cinema
tografia sovietică și aceea a țărilor de democrație populară.

tregii Germanii 
cu numai 4,5 la 
mocrată a pus în mare parte capăt ră
nilor pricinuite de cel de al doilea 
război mondial, a reușit să facă un mare 
pas înainte pe calea creării de noi ra
muri industriale, a micșorat dispropor
țiile din economia națională, provo
cate de dezmembrarea Germaniei.

Partidul șl guvernul âu acordat o a- 
tenție deosebită dezvoltării și înfloririi 
agriculturii. In urma înfăptuirii refor
mei agrare pe baze democratice, în 
medie 2.190.000 de hectare de pămînt 
au fost date țăranilor fără pămînt sau 
cu pămînt puțin, muncitorilor agricoli, 
persoanelor strămutate. Statul a acor
dat totodată țărănimii muncitoare aju
tor tehnic. Folosirea tehnicii în agri
cultură a stimulat în rîndul țărănimii 
muncitoare dorința de a trece la pro
ducția agricolă dezvoltată. Astfel, zeci 
de mii de țărani s-au unit în coopera
tive agricole de producție.

Tinerii din R.D. Germană, mobilizați 
ele Organizația F.D.J. — organizația 
Tineretului Liber German — își în
chină toatiă energia lor înfloririi șj în
tăririi Republicii. Cot la cot cu oamenii 
muncii, în fabrici sau pe ogoare, ei 
luptă pentru a obține succese tot mai 
mari în construirea bazelor socialismu
lui în R.D. Germană.

Transformările revoluționare înfăp
tuite în Republica Democrată Germa
nă, succesele repurtate în toate dome
niile vieții, se datorase în deobște spri
jinului larg și hotărît dat de popor gu
vernului democrat. Aceasta ilustrează 
odată mai mult 
că guvernul R. D. 
Germane duce o 
politică corespun
zătoare întru totul 
cu năzuințele ma
selor largi popu
lare, ceea ce con- 
stiuie izvorul tă
riei statului de
mocrat german.

U.R.ă.S. 
realist 
seama
Germania; în prezent pe teritoriul 
Germaniei există două state suverane, 
iar reuniflcanea Germaniei este posibilă 
numai într-o atmosferă de slăbire ge
nerală a încordării internaționale, de 
apropiere între cele două părți ale țării. 
O asemenea atmosferă poate fi creată 

• în urma organizării unul sistem gene
ral european de securitate colectivă care 
ar lua treptat locul grupărilor militare 
opuse existente în Europa și ar asi
gura tuturor popoarelor o pace trainică. 

Recentele inițiative de pace ale Uni
unii Sovietice se adaugă eforturilor fă
cute de ea în privința rezolvării juste a 
problemei germane. După cum se știe, 
de curînd au avut' loc tratative în
tre delegațiile guvernamentale ale 
U.R.S.S. șl Germaniei occidentale pre
cum și între delegațiile guvernamen
tale al U.R.S.S. șl R. D. Germane. 
Aceste tratative constituie pași impor
tanți pe linia rezolvării juste a proble
mei germane. Totodată ele au întărit 
idee® că R.D. Germană este un stat su
veran, istoricește constituit. In Germa
nia occidentală crește încontinuu numă
rul acelora care cer tratative directe cu 
guvernul R.D. Germane pentru rezol
varea problemei vitale : unificarea țării.

Prin politica sa internă de construc- 
‘ ” ’ ’ ca

Șl 
un 
de 
D.

I

ție pașnică a bazelor socialismului 
șj prin politica sa externă de pace 
unitate, R.D. Germană și-a cîștigat 
larg prestigiu internațional. Plini 
încredere, oamenii muncii din R. 
Germană continuă cu însuflețire mun
ca și lupta pentru înflorirea și întărirea 
patriei lor.

Poporul și tineretul nostru urmăreș
te cu bucurie și încredere munca și 
lupta oamenilor muncii din R.D. Ger- 
mană.Intre țara noastră șl R.D. Ger
mană au fost statornicite strânse relații 
de prietenie și colaborare mutuală care 
se dezvoltă neîncetat. Anul acesta a 
fost semnat între cele două țări proto
colul care prevede o sporire a schim- ; 
burilor comerciale cu 173°/o față de < 
anul 1952. De asemenea la București, 
a fost semnat protocolul celei de a 6-a 
sesiuni a Comisiei permanente de co
laborare tehnico-științifică între R.P.R. 
șl R. D. Germană. Poporul nostru va 
întări șl de aci înainte relațiile de prie
tenie și colaborare reciprocă cu R. D. 
Germană — țară în care vedem stega
rul luptei pentru un viitor luminos al 
poporului, al tinerei generații' din Ger
mania.

Cu prilejul lui 7 octombrie, cea de 
a 6-a aniversare a proclamării R. D.

Pentru cauza noastră măreață
în anul 1945, Germania era 
țară pustiită de război. Mi-

unitatea

Iată în fotografie interiorul clădirii 
refăcute a Operei Germane de Stat din 
Berlin. Clădirea Operei a fost de cu- 
iînd inaugurată fiind refăcută după 
distrugerile pricinuite în timpul celu 
de al doilea război mondial. Opera este 
refăcută în stilul pe care l~a avut îna
inte de distrugere. Sala de spectacole 
are 1.500 de locuri, scena fiind înzes
trată cu cele mai noi perfecționări teh
nice. Inaugurarea Operei a avut loc la 
4 septembrie prezentîndu-se cunoscuta 
lucrare „Maeștrii cîntăreți din Nürn
berg“ de Richard Wagner.

o
lioane de oameni priveau vii
torul cu disperare și fără spe
ranțe. Dictatura de 12 ani a 
fasciștilor lăsase o moștenire 
groaznică. O parte a tineretu
lui, printre care tineri care 
participaseră la lupta împo
triva hitlerismului sau fusese
ră crescuți în spirit antifascist 
de părinții lor, a început—sub 
conducerea forțelor progre
siste, antifasciste—să acționeze 
pentru reconstruirea unei 
Germanii noi, democrate.

în răsăritul patriei noastre, 
cu ajutorul muncitorilor și ță
ranilor, s-au pus din nou în 
funcțiune întreprinderile, s-a 
împărțit țăranilor pământul 
care

Wolfgang Steinke
Secretar al Casei Centrale a Tineretului Liber German

înainte aparținea iunche- 
rilor, iar întreprinde
rile monopolișitilor și 
profitorilor războiului 
au fost expropriate. 
La aceasta au par
ticipat nenumărați ti
neri și tinere care s-au 
alăturat după 1945. or
ganizațiilor antifasciste. 
Ei scoteau cărămizile 
din ruine și ajutau cu 
însuflețire la construi
rea caselor pentru ță
rani, care primiseră 
pămînt prin reforma a- 
g.rară. Au luat ființă 
primele brigăzi cultura
le, primele camere ale 
tineretului.

Pentru tineretul de
mocrat german, ziua de 
8 martie 1946 a fost o 
zi mare. în această zi 
s-a înființat organizația 
„Tineretul Liber Ger
man“. Statutul adoptat 
de prima adunare a Ti
neretului Liber Ger
man din Brandenburg a 
stabilit principiile fun
damentale în ce. priveș
te drepturile tinerei ge
nerații — dreptul la 
muncă, învățătură, o- 
dihnă, dând tineretului

perspectiva unei vieți fericite, 
a păcii și a bunei stări.

Cu totul alta este situația 
în Germania occidentală. A- 
colo s-a înființat statul sepa
rat de la Bonn. Măsurile ce 
s-au luat pentru scindarea 
Germaniei au silit pe oamenii 
muncii din răsărit să ia hotă- 
rîri corespunzătoare pentru a 
asigura succesele lor în recon
strucția țării. Lupta oamenilor 
muncii pentru crearea unei o- 
rînduiri antifasciste și demo
crate, a fost încununată la 7 
octombrie 1949 prin constitui
rea primului stat al muncitori
lor și țăranilor din istoria 
Germaniei — Republica De
mocrată Germană.

încă niciodată nu a apărut 
atît de limpede ca astăzi în
tregul adevăr al cuvintelor lui 
Stalin că acelst eveniment con
stituie un punct de cotitură în 
istoria Europei. Republica De
mocrată Germană are misiu
nea istorică să bareze calea 
militarismului german care re
învie. Republica noastră este 
viitorul Germaniei.

Militarismul care a început 
să scoată din nou capul în 
Germania occidentală nu are 
nici o perspectivă, el este con-

pieire. Republicadamnat la
Democrată Germană a deschis 
tineretului toate posibilitățile, 
în anul 1950 au studiat la uni
versități și școli superioare 
27.660 tineri, iar la sfîrșitul 
acestui an, numărul lor va fi 
de 63.240, 60 la sută fiind fii 
de muncitori și țărani.

în cursul primului nostru 
plan cincinal, care se va în
cheia odată cu anul în curs, 
1.170.000 tineri au devenit 
muncitori calificați. Numai în 
anul 1954, guvernul a alocat 2 
miliarde mărci pentru necesi
tățile culturale, sportive și so
ciale ale tineretului. La 12 iu
lie 1952 hotărîrea conferinței 
a doua a Partidului Socialist 
Unit din Germania cu privire 
la construirea bazelor socialis
mului a pus în fața oameni
lor muncii și a tineretului din 
republica noastră, o țintă mă
reață, care corespunde luptei 
de zeci de ani a clasei mun
citoare și a mișcării revoluțio
nare a tineretului din Germa
nia.

Mii de tineri au lucrat la 
construirea barajului de la 
Sosa. a Combinatului siderur
gic „I. V. Stalin“ și a primu
lui oraș socialist din Germa-

[ Nu de mult, Comitetul pentru unitatea Germaniei a or- ■ 
1 ganizat o conferință de presă la care au luat parte repre- ~ 
(.zentanți ai presei democrate precum și numeroși reprezen- ' 
j- tanți ai presei vest-germane din Berlinul occidental și din ■ 
(străinătate. In cadrul acestei conferințe de presă au luat ' 
l cuvîntul tineri care au trecut din Germania occidentală în 
I R. D. Germană. Cu acest prilej au fost prezentate cîteva ■ 
(cifre care dovedesc creșterea numărului celor care au tre- 
f cut în R. D. Germană. Astfel, în orașul Halle numărul re- i 
j fugiaților a crescut de la 1815 în primul trimestru al anu- ■ 
l lui 1954 la 2.327 în primul trimestru al . anului 1955. în • 
j total numărul celor ce au trecut din Germania occi- 
[ dentală în R. D. Germană în primul trimestru al anului 
1 1955 a crescut cu 22 la sută, față de anul 1954 cînd au tre- ' 
j cut în R. D. Germană 100.000 de oameni.

\Ì
;

nia — Stalinstadt. Ei au con
struit recent centrala elec
trică de la Trattendorf. Pen
tru Ttneritele lor au fost de
corați 120.769 de tineri mun
citori și tinere muncitoare. 36 
tineri au primit Premiul Na
țional, 7 ordinul „Meritul față 
de patrie“, iar 45 înaltul titlu 
de „Erou al Muncii“. Tinere
tul nostru devine tot mai mult 
constructorul unei Germanii 
unite, iubitoare de pace și de- 

-mocratice.
Muncitorii, țăranii șl Inte

lectualii democrați din R. D. 
Germană nu pot privi cu in
diferență cum cercurile agre
sive din Germania occidenta
lă duc lâ îndeplinire acordu
rile nefaste de la Paris. înfăp
tuirea acordurilor de la Paris 
înseamnă de fapt reînarmarea 
trupelor SS și a călăilor na
ziști care au asasinat mișelește 
pe Karl Liebnecht, Roza Lu
xemburg, Ernst Thälmann și 
pe mulți dintre cei mai buni 
fii ai poporului german.

Astăzi, la a 6-a aniversare a 
constituirii Republicii noas
tre, mulțumim din toată ini
ma Uniunii Sovietice și țărilor 
de democrație populară pen
tru marele ajutor și sprijin 
frățesc acordat în dezvoltarea 
țării noastre. Tratatul înche
iat de curînd cu Uniunea So
vietică, dovedește în modul 
cel mai convingător că noi 
pășim pe drumul just, că în
tregul tineret german va pu
tea trăi și lucra odată într-o 
Germanie unită, iubitoare de 
pace și democrată.

Tineretul Liber German are 
misiunea istorică de a merge 
înainte în lupta pentru acest 
țel și de a însufleți tineretul 
întregii Germanii pentru a- 
ceastă măreață cauză: unifi
carea Germaniei în condiții de 
pace și democrație, asigurîn- 
du-se securitatea Europei.

★ Republica Democrată 
Germană are relații co
merciale cu 100 ,de țări 
capitaliste, dint'-e care cu 
peste 20 are acorduri co
merciale,

★ După eliberare,' în 
R. D. Germană ău avut 
loc mari transformări și 
în domeniul învățămtntu- 
lui. In școlile medii din 
R. D. Germană 50 la 
sută din numărul total 
al elevilor sînt fii de 
muncitori și tirani, iar 
în institutele de învăță- 
mînt superior fiii de 
muncitori și țărani repre
zintă 60 la sută din nu
mărul studenților. In pre
zent 90 la sută din stu- 
denți primesc burse de 
stat. Dacă în anul 1951 
s-au alocat 246 milioane 
de mărci pentru, cele șase 
universități din R. D. Ger
mană, în anul 1954 suma _ 
universități s-a ridicat la 447 milioane de mărci.

★ In R.D. Germană se acordă o deosebită, aten
ție muncii culturale de masă. Sindicatele au în
vestit pentru această muncă în 1953, 34,8 milioane 
de mărci, iar în anul 1954, 41 milioane mărci ger
mane.

★ La fabrica de autoturisme Audi-Werk din Zwio- 
kau a început producția în serie a unui nou tip 
de autoturism de format mic ,,P-70“. Motorul are 
doi cilindri în doi timpi. Mașina atinge o viteză 
de 90 km. pe oră. Consumul de combustibil este 
de 7 litri de benzină la o sută de kilometri. O 
modificare țață de tipul „P-8“, produs de aceeași 
fabrică este poziția motorului. Cilindrii stau cru
ciș față de direcția mersului, întregul motor fiind 
situat înaintea axei din față. Datorită acestui fapt 
se obține mai mult spațiu pentru pernele din ma
șină. Accesul la port-bagaj se poate face numai 
din interiorul mașinii. Roata de rezervă este pusă 
într-un spațiu special 
care se găsește sub port
bagaj. Caroseria atrage 
atenția nu numai prin 
forma sa elegantă, ci și 
prin materialul din caie 
este confecțitmată — un 
material plastic „Duro- 
plast“. Acest material 
prezintă numeroase avan
taje față de caroseria de 
tablă, printre care acelea 
că nu ruginește, este izo
lată față de căldură și 
frig și reduce zgomotul.

★ Peste 100 de inven
tatori din R.D. Germană 
au participat la întrecerea 
cu inventatorii cehoslo
vaci. Comitetul pentru 
inovații din R. Ceho
slovacă a premiat pe 
muncitorul berlinez E. 
Th. Honig pentru propu
nerea sa de raționalizare 
care permite prelucrarea 
pe bandă rulantă cu o 
marc exactitate a 
lor de turbină-, 
premiu a fost 
muncitorilor de 
din fabricile de 
de radio 
mană 
problema

montare a firelor 
din interior.

★ Străduințele 
pentru explicarea 
gării undelor electrice, au 
dus în ultimii ani la o 
nouă descoperire. La în
cercările de recepționare 
a unor posturi slabe, în
depărtate s-a constatat 
că se recepționează ra
diații parazitare puter
nice din direcția spațiu
lui cosmic înspre pămînt. 
Pofriîhdu-se’ile 1a acea
stă primă' descoperire, a 
luat ființă*  un nou dome
niu de cercetări științi-

palete- 
TJn alt 
acordat 
la tina 
aparate 

din R.D. Cer
care au rezolvat 

r.__...... 1 mecanizări!
complexe a lucrărilor de 

" * electrice
depuse 
propa-

r
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1 acoperiți, iar 3.000 metri pătrați în aer i 
1 liber., plus spațiul rezervat mașinilor j 
| agricole. I
J în diversele hale vor fi expuse pro- j 
( dusele industriei de mașini-unelte, ale i 
( industriei de mecanică de precizie și j 
j optică, ale industriei de ceramică, de j 
( sticlă, electrotehnică precum și ale in- I 
{dustriei chimice și farmaceutice.

Expoziția agricolă a R. D. G. i 
la București

Jn., baza unei înțelegeri cu guvernul j 
R.P.R., Camera de comerț exterior a ] 
R. D. Germane organizează în lunile 1 
octombrie—noiembrie 1955 o expoziție ț 
agricolă la București.

Expoziția este împărțită în două sec-1 
toare. Unul din sectoare va cuprinde j 
mașini agricole, iar celălalt sector va ] 
cuprinde o expoziție popular-științifică. j 
Din supraf ața ocupată de expoziție a-) 
proximativ 1500 metri pătrați sînt)

repartizată pentru aceste

proclamării R. D. 
Germane, salutăm 
cu căldură pe oa
menii muncii și ti
nerii constructori 
ai Germaniei noi, 
urîndu-le noi și 
strălucite victorii 
în lupta pentru 
construirea socia
lismului, pentru 
pace și unitate.

fice—radioastronomia. In
stitutul „Heinrich Hertz“ 
din R. D. Get mană a 
reatzat succese remarca
bile și în acest domeniu. 
Cercetările sale au dus la 
explicarea perturbatiilor 
provenite de la soare.

Pe terenul inst!tutului a 
fost instalat un sistem de 
antene care are o înăl
țime de 10 m. și un dia- 
metru de 8 m. Această 
instalație nu este mon
tată pe acoperișul clădirii 
institutului, ci pe un so
clu fixat pe părnînt. X.:n 
mecanism ingenios pyne 
în mișcare „șntenș“ de 
formă concavă, care iir. 
mărește mișcările zilnice 
ale soarelui. Această 
instalație este un aparat 
de mare sensibilitate pen
tru măsurarea celor mai

neînsemnate variații survenite în radiația solară. 
Datorită acestei instalații, Institutul va putea fur
niza pentru anii viitori date importante cu privire 
la variațiile puternice ale radiației solare în dome
niul frecvențelor radiofonice. Astfel de instalații dfat 
în momentul de față foarte rare șl se găsesc in 
foarte puține institute de cercetări din lume.

* In ultimii ani, industria alimentară a R. pj 
Germane a realizat succese remarcabile. Deși pri
mul plan cincinal (1951-1955) prevedea o spoti.e 
a producției industriei alimentare în proporție ție 
186,9% în comparație cu anul 1950, încă în 1Ș.54 
volumul producției acestei ramuri a industriei a 
crescut cu 202%. Pînă la sfîrșitul anului 195.5, 
producția industriei alimentare va crește cu 214'% 
în comparație cu nivelul anului 1950. In perloftie 
1945-1955, în R. D. Germană au fost reconstruire 
28 și au fost construite din nou 29 de întreprin
deri ale industriei alimentare.

Un nou tip de motocicletă construită de curînd în R.D Gc



A 6-a anjuersare a proclamarii R. D. Germane
— Ședi

BERLIN 6 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 6 octombrie a avut loc la Ber- 
Jin ședința festivă consacrată celei de-a 
6-a aniversări a constituirii Republicii De
mocrate Germane.

în sala Operei germane de Stat s-au 
adunat membri ai C.C. al P.S.U.G., depu- 
tați ai Camerei Populare și Camerei laen- 
derelor ale R- D. Germane, activiști ai 
Frontului Național al Germaniei demo- 
fcrate, reprezentanți ai partidelor democra
tice și organizațiilor de masă, fruntași în 
producție, laureați ai Premiului național, 
oameni ai Științei, culturii și artei, repre
zentanți ai oamenilor muncii din Berlin, 
membri ai corpului diplomatic.

Sala este pavoazată sărbătorește.*  în 
fundul scenei este așezată stema Repu
blicii Democrate Germane, iar sub ea, în
cadrată în steaguri negru-roșu-aur, stea
guri roșii și flori se poate vedea o pan
cartă pe care sînt înscrise cuvintele: ,,Pu
terea muncitorilor și țăranilor în Repu
blica Democrată Germană este baza pen
tru o Germanie nouă, pașnică și demo-. 
erată“.
Asistența a salutat cu căldură cele mai de 

seamă personalități ale Republicii Demo
crate Germane, precum și pe membrii de
legațiilor străine și oaspeții din Germania 
occidentală. în prezid'u eu luat loc O. Gro
tewohl, primul ministru al R. D. Ger
mane, W. Ulbricht, prim secretar al C.C. 
al P.S.U.G. și locțiitor al primului minisi 
tru, H. Matern, prim locțiitor al preșe
dintelui Camerei Populare a R.D.G., W. 
Schtoph, L. Bolz, O. Nuschke, P. Scholz, 
H. Loch, locțiitori ai primului ministru al 
R.D.G., K. Schirdewen și F. E’.sner, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
M. Reimăn, prim secretar al Conducerii 
Centrale a Partidului Comunist din Ger-

Sosirea la Berlin a unor reprezentanți ai partidelor comuniste frățești
BERLIN 6 (Agerpres). — TASS trans

mite : La Berlin au sosit reprezentanți ai 
partidelor comuniste frățești din mai 
multe țări capitaliste din Europa pentru 
a participa la sărbătorirea calei de a 6-a 
.aniversări de la proclamarea Republicii 
Democrate Germane.

Din Austria a sosit Ftsji» Marek, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al parti
dului comunist, și Max Schtern, membru

Schimbul instrumentelor de ratificare ale Tratatului cu priviră la relajiila dintre U.R.S.S. și R. D. Germană
BERLIN 6 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 6 octombrie în clădirea Ministe
rului Afacerilor Externe din Berlin dr. L. 
Bolz, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Germane, și G. M. 
Pușkin, ambasadorul extraordinar și pleni

NEW YORK 6 (Agerpres). — TASS 
i.ransm'te : La 5 octombrie a avut loc o 
ședință a Comitetului Politic în cadrul că
reia au fost aleși vicepreședintele și rapor
torul comitetului și s-a hotărât care punct 
de pe ordinea de zi a comitetului urmează 
a fi examinat în primul rînd.

Comitetul politic a ales în unanimitate 
ca vicepreședinte pe reprezentantul Iranu- 
lui, Djalal Abdoh, iar ca raportor pe re
prezentantul Columbiei, Echeverri Cortes.

Proiectul de rezoluție al U.R.S.S. în Comitetul O. N. U. 
pentru problemele sociale și culturale

NEW YORK 6 (Agerpres). — TASS 
transmite : Comitetul pentru problemele 
sociale și culturale a trecut la examina
rea raportului înaltului comisar pentru 
problemele’ refugiaților. La discuții pe 
marginea raportului au luat parte repre
zentanții U.R.S.S., Suediei, Danemarcei, 
Australiei, Greciei, Angliei și S.U.A.

Reprezentantul U.RS.S., I. I. Matulis, 
care a luat cuvîntul la 5 octombrie, a 
prezentat următorul proiect de rezoluție 
al U.R.S.S. în această problemă :

..Constatând că deși de la terminarea 
celui de-al doilea război mondial au tre
cut peste zece ani, problema persoanelor 
deplasate și a refugiaților, ivită ca ur
mare a războiului, nu și-a găsit nici pînă 
acum o rezolvare deplină și chiar și în 
prezent un mare număr de persorne stră
mutate și de refugiați sînt rupți de pa
tria lor. sînt lipsiți de multe drepturi, nu 
au de lucru și din această cauză se află 
în condiții extrem de grele ; de asemenea 
mulți dintre ei se află internați în la
găre.

Reamintind că rezoluția adoptată de 
Adunarea Generală la 12 februarie 1946 
stabilește că „principala sarcină în ceea

Președintele Tito despre problema dezarmării
BELGRAD 6 (Agerpres). — TASS trans

mite : Cu prilejul celei de a 10-a aniver
sări a ziarului „Narodna Armia“, pre
ședintele Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, Tito, a răspuns la o serie de 
întrebări care i-au fost puse de reprezen
tanții acestui ziar.

Referindu-se la problema dezarmării, 
Tito a spus:

Firește- că un acord cu privire la dezar
mare nu -poate fi realizat, după toate pro
babilitățile, atît timp cît nu vor fi rezol
vate, măcar în linii generale, marile pro
bleme internaționale care constituie cauza 
înarmării. Astfel sînt în primul rînd pro
blema germană, apoi problema securității 
europene și alte asemenea probleme. Re
zolvarea problemei dezarmării depinde de 
noi tratative în aceste probleme între cele 
patru mari puteri.

Este limpede că la rezolvarea .acestei 
probleme nu se poate afirma că la început 
trebuie rezolvată cutare problemă, iar 
după aceea cutare. Ele trebuie rezolvate 
paralel și în acest fel se poate realiza o
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nța festivă de la B
mania, E. Korrens, președintele Consiliu
lui Național al Frontului Național al Ger
maniei Democrate, dr. J. Wirth, fost can
celar al .Reichului, H. Wamke, președin
tele Uniunii sindicatelor libere germene, 
precum și conducători și membri ai de
legațiilor străine.

în sală au izbucnit aplauze furtunoase 
în cinstea delegației guvernamentale a 
Uniunii1 Sovietice, în frunte cu M. A. 
Sușlov, membru în Prezidiul și secretar 
al Comitetului Central al P.C.U.S.

Asistența a salutat cu căldură pe Țzen 
Iun-țiuan, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Chineze în R. D. 
Germană, care reprezintă Republica 
Populară Ch'neză, delegațiile guverna
mentale ale Republicii Populare Polone în 
frunte cu J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone ; • Republicii Cehoslovace în 
frunte cu R. Barak, ministrul Afacerilor 
Interne, membru în Biroul Politic al C.C. 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia; 
Republicii Populare Romîne în frunte cu 
P. Borilă, prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne, membru în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R..; Republicii Populare Bulgaria în 
frunte cu A. lugosv, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, membru în Biroul Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din Bulga
ria; Republicii Populare Ungare în frunte 
cu B. Szalay, membru în Biroul Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria; Republicii Populare Albania în 
frunte cu M. Muftiu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Albania, membru supleant în Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Muncii din Al- 

supleant al C.C. al partidului ; din Sue
dia — Fritjof Lager, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului comunist, și 
Harald Rubinstein, membru supleant al 
C.C. ; din Finlanda — deputatul Yrjoe 
Enne, membru al C.C. al partidului comu
nist ; din Danemarca — Iohannes Hansen, 
secretar al C.C. al partidului comunist; 
din Norvegia — Joergen Fogt, membru al 

potențiar al Uniunii Sovietice au procedat 
la schimbul instrumentelor de ratificare ale 
Tratatului cu privire la relațiile dintre 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și 
Republica Democrată Germană, semnat la 
20 septembrie 1955 la Moscova.

Sesiunea Adunării Generale a O. N. U.

Ședința Comitetului Politic
Pe ordinea d,e zi a comitetului au fost 

incluse următoarele probleme : dezarma
rea, măsurile pentru slăb'rea continuă a 
încordării internaționale și dezvoltarea co
laborării internaționale (propunere prezen
tată de delegația U.R.S.S.), folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice, acțiunea 
radiațiilor atomice, problema algeriană, 
problema Marocului, problema coreeană și 
problema Irianului de vest.

ce privește persoanele deplasate este de 
a încuraja reîntoarcerea lor cit mai grab
nică în patria lor și de a contribui la 
această reîntoarcere prin toate mijloacele 
posibile“.

Acordând atenția cuvenită aplicării mă
surilor pentru încadrarea în cîmpul mun
cii a acelor persoane deplasate și a ace
lor refugiați care mai sînt șomeri.

Considerând că este de o necesitate im
perioasă ca problema persoanelor depla
sate și a refugiaților să fie rezolvată în 
cel mai scurt termen.

1) Adunarea Generală însărcinează înal
tul comisar al Organizației Națiunilor 
Unite pentru problemele refugiaților să 
încurajeze și să sprijine prin toate mij
loacele posibile reîntoarcerea cît mai 
grabnică a persoanelor strămutate și a 
refugiaților în țările lor de baștină, că
lăuzi ndu-se de principiul liberului con
simțământ.

2) însărcinează și adresează un apel gu
vernelor țărilor pe teritoriul cărora se 
mai află persoane strămutate și refu
giați :

a) De a asigura ducerea în rîndul lor 

oarecare înțelegere cu privire' la prin
cipiile pe baza cărora trebuie efectuată în 
general dezarmarea.

Relevând că Subcomitetul Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare .a obținut deja 
unele succese, mai ales după propunerea 
sovietică din 10 mai a.c. care a micșorat 
într-o măsură considerabilă deosebirile 
dintre pozițiile Uniunii Sovietice și pu
terile occidentale, Tito a declarat :

Propunerea sovietică foarte constructivă, 
amănunțită și clar formulată, constituie, 
împreună cu propunerile anglo-f-ranceze 
o bază largă pentru tratative încununate 
de succes cu privire la dezarmare între 
cele patru mari puteri. Cred că evoluția 
generală a atins un asemenea nivel in
cit în prezent în această problemă nu 
se vor ivi dificultăți deosebite. Esențial 
este că această problemă -a fort urnită de 
la un punct mort, iar în această privință 
tratativele în cadrul conferinței de la 
Geneva sânt deosebit de promițătoare. 
De apropiata conferință a miniștrilor Afa
cerilor Externe, care v-a avea loc la sfîr
șitul acestei luni la Geneva, depinde în 
mare măsură succesul rezolvării acestei 
probleme.

Speranțe noi, a spus în continuare Tito, 
dă contactul care există între S.U.A. și

erlin —
banta; Republici} Populare Democrate Co
reene în frunte cu Iun Gon Hîm, minis
trul Comerțului Interior; Republicii Popu
lare Mongole în frunte cu D. Madar, loc
țiitor al primului ministru, membru al 
C.C. al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, precum și pe reprezentanții par
tidelor comuniste și muncitorești frățești 
din Franța, Austria, Finlanda, Suedia, Da
nemarca și o serie de alte țări europene-

La ședința festivă a participat Wilhelm 
Pieck, președintele Republicii Democrate 
Germane.

Ședința festivă a fost deschisă de W. 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G, 
locțiitor al primului ministru al R. D 
Germane-

In aplauzele furtunoase ale asistente: 
el a adresat cuvinte de salut președintelui 
Wilhelm Pieck, primului ministru O. Gro 
tewohl, șefilor și membrilor delegațiilor 
străine și oaspeților din Germania occi
dentală care participă la sărbătorirea ce
lei de-a 6-a aniversări a constituirii Re
publicii Democrate Germane.

După aceea W. Ulbricht a dat cuvîntul 
lui O. Grotewohl, primul maistru al Re
publicii Democrate Germane. Apariția la 
tribună a lui O. Grotewohl a fost întîm- 
pinată cu aplauze furtunoase de asistență-

După cuvînterea lui O. Grotewohl a luat 
. cuvîntul M. A. Suslov, conducătorul de< 

legației guvernamentale sovietice, care a 
rostit o cuvîntare de salut.

După aceea au rostit cuvîntări de salut 
șefii celorlalte delegații străine care au 
sosit la sărbătorirea celei de-a 6-a aniver
sări a Republicii Democrate Germane.

La sfîrșitul ședinței a avut loc un mare 
concert festiv.

Biroului Politic al C.C. al Partidului Co
munist din Norvegia.

De asemenea a sosit la Berlin pentru 
a participa la festivități o delegație a 
Partidului Comunist francez. Din delega- 
ție fac parte R- Guyot, membru al Birou
lui politic al C.C. al Partidului Comunist 
francez și V. Joannes, membru al C.C. al 
Partidului Comunist francez.

Tratatul a fost aprobat de Camera 
Populară a Republicii Democrate Gcrmane 
la 26 septembrie 1955, confirmat de pre
ședintele Republicii Democrate Germane 
la 3 octombrie 1955 și rat'ficat de Pre
zidiul Sovietului Suprem ai Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Comitetul a adoptat în unanimitate ho
tărârea de a examina ca primă problemă 
cea a folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice. După discutarea acestei probleme 
se va hotărî ordinea în care urmează a fi 
examinate celelalte puncte ce figurează pe 
ordinea de zi a comitetului..

Următoarea ședință a Comitetului Po
litic va avea loc la 8 octombrie.

a unei munci de lămurire în scopul re
patrierii lor cît mai grabnice, neadmițînd 
propaganda îndreptată împotriva intere
selor O.N.U. sau a unor membri ai ei, 
sau propaganda ostilă țărilor de baștină 
ale persoanelor strămutate și refugiaților.

b) De a contribui Ia o informare largă 
și justă a persoanelor strămutate și a re- 
fugiaților în limba lor maternă, asupra 
legilor adoptate în anumite țări și care 
prevăd în conformitate cu principiile de 
umanitate și de libertatea individului, 
amnistierea sau scutirea de răspundere 
precum și apărarea acelor psrsoane stră
mutate și refugiați, care, în anumite con
diții ale celui de-al doilea război mon
dial, au procedat nejust față de patria lor.

c) De a lua toate măsurile necesare de 
încadrare în cîmpul muncii a persoane
lor strămutate și a refugiaților care mai 
sînt șomeri ;

3) însărcinează înaltul comisar al Orga
nizației Națiunilor Unite pentru proble
mele refugiaților să comunice, în rapor
tul care va fi prezentat la cea de-a 11-a 
sesiune a Adunării Generale, despre în
deplinirea prezentei rezoluții.

Uniunea Sovietică în rezolvarea acestor 
probleme : propunerea lui Eisenhower cu 
privire la schimbul de informații și foto
grafierea din avion a obiectivelor militare 
și contrapropunerea lui Bulganin. Propu
nerea lui Bulganin este, după părerea 
mea, pe deplin justificată, deoarece ar fi 
absurd să se aștepte ca U.R.S.S. să fie 
de acord cu un schimb unilateral de in
formații și fotografierea țării, neavînd 
posibilitatea să cunoască bazele militare 
din țările din jurul ei. Cred că contra
propunerea U.R.S.S. este abs'olut log'că 
și că Uniunea Sovietică are motive justifi
cate pentru -această contrapropunere c-are 
este reală. Sînt încredințat că propunerea 
lui Ei-senhower a fost sinceră, ea nece
sită însă o elaborare ulterioară de co
mun acord. Principalul constă însă în 
faptul că S.U.A. și U.R.S.S. au realizat o 
înțelegere în această problemă.

Vreau să subliniez încă odată că im
portant este succesul care va fi oținut la 
apropiata conferință de l-a Geneva în ceea 
ce privește metoda și procedeul de re
zolvare a problemelor care reprezintă o 
primejdie pentru pace. Cred că problema 
interzicerii folosirii armei atomice tre
buie să fie rezolvată de Organizația Na
țiunilor Unite.

inchidercd Congrssuim prima ri or 
capiialeSor lumii

FLORENȚA 6 (Agerpres). — TASS 
transmite: In ședința de închidere din 5 
octombrie a Congresului primarilor capi
talelor lumii, primarul Florenței, La Pira, 
a dat citire unei rezoluții pregătite de un 
comitet alcătuit din La Pira, Iasnov (Mos
cova) si Wilkinscn (Londra).

In rezoluție se spune: „Noi, primarii și 
reprezentanții primarilor din capitalele a 
37 de țări ale lumii, care ne-am ținut șe
dințele la Florența între 2 și 6 octombrie 
1955, aprobăm în unanimitate următoarea 
rezoluție:

1. Confirmăm valoarea orașelor ca moș
tenire spirituală și materială de impor
tanță vitală pentru întreaga omenire, moș
tenire pe care generațiile trecute eu în- 
cred'nțat-o generațiilor de astăzi pentru 
ca ea să fie -îmbogățită, dar în nici un caz 
risipită și pentru ca ea să fie tronsmii-ă 
viitoarelor generații.

2. Declarăm că. în cazul cîn-d această 
sfîntă moștenire, creată și acumulată prin 
munca multor generații, ar fi distrusă în 
urma unui război, s-ar săvîrși un act în
dreptat împotriva civilizației omenești și 
s-ar pricinui o ireparabilă pagubă mate
rială și morală nu numai actualei gene
rații, ci și viitoarelor generații ale între
gii omeniri.

De aceea, chemăm personalitățile care 
poartă răspunderea pentru soarta popoa
relor să renunțe la război și să rezolve 
problemele internaționale litigioase în 
spiritul colaborării, recurgînd numai la 
tratative pașnice și constructive.

In afară de aceasta, chemăm la lărgi

Criza din sinul guvernului francez
PARIS 6 (Agerpres). — Agenția France 

Presse anunță că în sinul guvernului fran
cez s-a produs o criză. înainte de ședința 
Consiliului de Miniștri, convocată joi dimi
neața pentru discutarea situației din Afri
ca de nord, toți miniștrii membri ai Acțiu
nii republicane sociale (foști membri ai 
partidului gaullist RPF), cu excepția gene
ralului Corniglion-Molinieir, ministrul 
Transporturilor, și-au prezsntat demisia 
președintelui Consiliului de Miniștri.

Miniștrii demisionari sînt generalul Pier- 
re Koeniig, ministrul Apărării Naționale,

Intr-o atmosferă încordată au început lucrările 
Adunării Naționale franceze

_ PARIS 6 (Agerpres). — In după amiaza 
zilei de 6 octombrie ®u reînceput la Paris 
lucrările Adunării Naționale franceze. 
După oum enunță agenția France Presse, 
deschiderea ședinței s-a produs ...într-o at
mosferă încordată provocată de demisia 
din guvern a celor patru miniștri făcîind 
parte din grupul foștilor gaulliști“. în șe
dința de după amiază, președintele Adu
nării Naționale, Pierre Schneiter, a rostit 
discursul inaugural.

Vorbind despre situația politică actuală, 
Schneiter a arătat că Franța se găsește în 
fața unor „probleme îngrijorătoare” care 
necesită o atenție specială din partea tu
turor deputaților. Exprimând punctele 
de vedere -ale cercurilor guvernante și 
aplaudat de deputății de -pe1 băncile de 
dreapta și de extrema dreaptă, Schneiter 
a afirmat că guvernul este hotărât să ia 
„toate dispozițiile necesare oricît ar fi 
de severe pentru a asigura, pe plan ex
tern, menținerea „drepturilor franceze” 
în Africa de nord“.

In discursul său, Schneiter, care —după 
cum subliniază agenția France Presse — 
a fost conducă torul delegației parlamen
tare franceze care a vizitat Uniunea So
vietică, a subliniat că pentru Franța este

In Africa da nord
situația continuă să rămînă încordată

ALGER 6 (Agerpres). — După cum a- 
nunță agenția France Presse, în ultimele 
24 de ore pe teritoriul Algeriei au conti
nuat să se producă ciocniri sângeroase în
tre unitățile franceze și răsculații algerieni. 
In regiunea Oued Zenati, pe versantul 
răsăritean al munților Taia, o unitate de 
infanterie franceză a ucis trei algerieni. 
In regiunea Oran algerienii au atacat pos
tul francez de jandarmi de la Badelssa. 
Francezii au cerut întăriri. în total, în ziua 
de 5 octombrie au fost uciși 14 algerieni, 
iar alți 486 arestați .

★
CASABLANCA 6 (Agerpres). — Luptele 

din regiunea de la frontiera cu Marocul 
spaniol continuă. Agenția France Presse 
anunță din surse militare că o coloană 
formată din soldați din legiunea străină 
sprijiniți de tancuri, a plecat de la Aknoul 
pentru a despresura postul de la Boured

„Călătoria mea a constituit o revelație pentru mine“ 
declară senatorul american Ellender

NEW YORK 6 (Agerpres) — Senatorul 
american Allen J. Ellender, care a făcut 
recent o călătorie în Uniunea Sovietică, 
R.P. Romînă, R. P. Bulgaria și R.P. Un
gară, a făcut declarații ziariștilor în ca
drul unei conferințe de presă organizată 
la Viena. Potrivit relatărilor agenției As- 
sociated Press, senatorul Ellender a de
clarat printre altele: „Călătoria mea a 
constituit o revelație pentru mine. Ea a 
fost mult diferită de impresiile pe care 
le-am obținut de la Departamentul de 
stat al Statelor Unite. Am văzut destule și 
am vorbit cu destui oameni pentrti a do
bândi impresia că ei nu doresc război“.

Presa americană relatează că Ellender 
,,a avut posibilitatea să vadă tot ce a do
rit“. El a declarat că ,,și-a cules impre
siile pe toate căile, începând cu sălile de 
consiliu ale Kremlinului și terminînd cu 
fermele îndepărtate“.

Lupta hotărîtă a unor muncitori greviști din S, U. A.

NEW YORK 6 (Agerpres). — Presa 
americană de joi acordă o deosebită aten
ție evenimentelor petrecute în orașul 
New Castle (statul Indiana). In acest oraș 
se află turnătoria firmei „Perfect Circle 
Company”, ai cărei muncitori sînt în gre
vă de la 25 iulie deoarece conducerea so
cietății refuză să ducă tratative în ve
derea încheierii unul nou contract colec
tiv cu sindicatul unit al muncitorilor din 
industria de automobile.

La 5 octombrie, în fața uzinei din 
New Castle s-au adunat 5.000 de grev'ști 
și muncitori de la alte uzine care îi spri
jină, orgsnizînd o manifestație de protest 
împotriva concedierii a 35 de participanți 
la grevă. 

rea și întărirea relațiilor rodnice între di
feritele țări în vederea dezvoltării și mai 
mari a legăturilor pașnice în domeniile 
tehnic, economic, social, politic, cultural 
și religios, obținîndu-se astfel o pace echi
tabilă. trainică și eficace între toate po
poarele“.

Această rezoluție a fost pusă la vot și 
adoptată în unanimitate.

Primarul Florenței, La Pira, a comuni
cat că rezoluția va fi trimisă Organizației 
Națiunilor Unite, șefilor guvernelor sta
telor membre ale O.N.U., miniștrilor Afa
cerilor Externe ai celor patru puteri, care 
se vor întruni la conferința de la Geneva, 
precum și primarilor tuturor capitalelor 
lumii.

Partici-panții la Congres au aprobat apoi 
propunerea președintelui Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular el orașului 
București, S. Bălan, de a se trimite Orga
nizației Națiunilor Unite un mesaj care să 
exprime năzuința spre pace a participan- 
ților la Congres.

După aceea, toți primarii care au parti
cipat la lucrările Congresului (cu excepția 
primarului orașului Wichita (S.U.A.), De 
Vorss, care nu a asistat la ședință) au 
semnat următorul document întocmit în 
limbile greacă și latină și scris pe per
gament: „Primarii tuturor capitalelor, 
care s-au întrunit la Florența în Pallazzo 
Vecchio în sala Cinquecento, își promit 
reciproc o pace trainică și o prietenie sin
ceră”.

Gaston Palewski, ministru fără portofoliu, 
Raymcnd Triboulet, ministrul pentru pro
blemele foștilor combatanți și Maurice 
Bayrou, secretar da stat la Ministerul te
ritoriilor de peste mări.

Gastoin Palewski a adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri, Edgar Faure, o 
scrisoare în care arată că se vede nevoit 
să-și prezinte demisia datorită politicii 
ineficace duse de actualul guvern francez 
în Africa de nord.

Consiliul de Miniștri s-h întrunit fără cei 
patru miniștri demisionari.

necesar s-ă continue contractele internațio
nale menite să contribuie la destinderea 
încordării internaționale.

După discursul lui Schneiter, ședința a 
fost suspendată, urmînd a fi reluată 1-a 
ora 21 (ora locală). Șefii grupurilor 
parlamentare întruniți sub președinția lui 
Edgar Faure au prepus ca .în a.ceias.tă șe
dință să înceapă dezbaterile asupra situa
ției din Maroc și ca săptămîna viitoare să 
se discute situația din Algeria. Agenția 
France Presse relatează că guvernul fran
cez l-a însărcinat pe primul ministru 
Faure să pună, „dacă va socoti necesar“, 
chestiunea de încredere. In după amiaza 
aceleiași zile deputății „republicani inde
pendenți” au hotărît însă cu 26 de voturi 
contra 15 să se opună deschiderii dezba
terilor parlamentare în .problemele Africii 
de nord. Dacă aceste dezbateri vor începe 
totuși — relatează France Presse — 
grupul „republicanilor independenți" a 
anunțat că va cere membrilor săi care fac 
parte din actualul guvern să demisio
neze.

Comentatorul agenției France Presse 
subliniază că dezbaterile în problemele 
Africii de nord se anunță „extrem de di
ficile“ pentru guvern.

încercuit de răsculații marocani. Pe drum 
coloana de ajutor a fost atacată de puter
nice detașamente de marocani și a fost îm
piedicată să-și continue drumul spre 
Boured.

Intensificarea luptelor denotă că răs
culații marocani au primit întăriri. Fami
liile francezilor din localitățile aflate în 
zona luptelor sînt evacuate în grabă spre 
sud. După părerea agenției Associated 
Press acesta este indiciul că autoritățile 
franceze se așteaptă ca luptele să ia am
ploare. Intre timp, comandamentul mili
tar francez aduce neîncetat noi întăriri din 
metropolă. Se anunță că în ziua de 5 oc
tombrie, pe aerodromul de la Nouasseur 
cea mai mare bază americană din Ma
roc, au sosit pe calea aerului importante 
formații militare franceze, printre care 
unități din regimentul 43 de infanterie și 
din batalionul. 16 vînători alpini.

Potrivit relatărilor ziarului ,,Daily Wor- 
ker“, Ellender a relatat că a reușit să vadă 
multe gospodării agricole.

„Intr-un sat, la 250 km. de București, 
lingă frontiera bulgară, mi-am ales o casă 
țărănească, și am fost condus acolo. Am 
mîncat una din mesele cele mai bune din 
viața mea. Masa a fost servită într-o ca
meră foarte curată, fiind compusă din 
pîine și brînză, cele mai bune roșii care 
se pot imagina, supă de pasăre, pui fript, 
vinete, ceai, plăcintă cu brînză și pepeni 
verzi.

Puiul a fost fript după stilul din sud, în 
felul în care îl facem noi în Louisiana, a 
spus senatorul. A fost așa de bun că âm 
supt fiecare oscior. Cînd m-am sculat de 
la masă mîncasem atât de mult că abia 
puteam să merg.

Senatorul Ellender a relatat că a „văzut 
în Romînia culturi de porumb care riva
lizează cu cele din S.U.A.“.

Manifestanțij au fos't atacați cu focuri 
de armă de spărgători de grevă, aflațiîn 
clădirea turnătoriei. O persoană a fost 
ucisă, iar alte șapte au fost rănite.

Poliția statului, Indiana a încercat fără 
rezultat să împrăștie pe demonstranți. 
Guvernatorul adjunct al statului, Harold 
Handley, care a sosit la fața locului pen
tru a-i intimida pe greviști, a fost hui
duit de mulțime.

Poliția a procedat apoi la evacuarea 
turnătoriei, care a fost închis'ă pe ter
men nelimitat. In interiorul clădirii au 
fost descoperite mari cantități de arme, 
puse Ia dispoziția Spărgătorilor de grevă 
de către conducerea firmei. In oraș a fost 
decretată starea de asediu.

întrevederea 
dintre V. M. Molotov 

și L. B. Pearson

MOSCOVA 6 (Agerpres).—TASS trans» 
mite : La 6 pctomb'ție, V. M. Molotov, 
ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a avut o întrevedere cu L. B. Pearscn, 
ministrul Afacerilor Externe al Canadei. 
In cursul convorbirii dintre V. M. Mclo- 
tov și L. B. Pearson, au fost abordate 
problemele privind relațiile sovieto-ca- 
nadiene. A avut loc de asemenea un 
schimb de păreri privind problemele in
ternaționale care interesează ambele 
părți.

Numărătoarea voturilor 
în Indonezia continuă

DJAKARTA 6 (Agerpres). — După cum 
relatează corespondentul agenției Un'ted 
Press continuă încă . nuimărătoareia votu
rilor in alegerile parlamentare din Indo
nezia. Potrivit datelor neoficiale voturile 
se împart în felul următor între cele pa
tru partide politice principale din Indo
nezia : partidul național — 7.227.925 de 
voturi, partidul Mașumi — 6.193.048 vo
turi, partidul Nahda'tul Ulama : 6.173.206 
voturi, partidul comunist din Indonezia— 
5.698.625 voturi.

in întîmplnarea Congresului A.R.L.U.S. 
și a Lunii Prieteniei 

Romîno-Sovietice

In întâmpinarea celui de al patrulea 
Congres al A.R.L.U.S.-ului și a Lunii Prie
teniei Rcimâno-Sovietice, în Cap-itală au 
loc manifestări organizate de comitetele 
raionale A.R.L.U.S.

în sala de festivități a Palatului Ad
ministrativ C.F.R. sute de oameni ai 
muncii din raionul Gh. Gheorghiu-Dej au 
luat parte miercuri la o adunare organi
zată de comitetul raional A.R.L.U.S. Cu 
acest prilej a luat cuvîntul tov. Vas'le 
Gîndilă, locțiitor ai ministrului Căilor Fe
rate, care a vorbit despre „Prietenia din
tre poporul romîn și popoarele sovietice 
de-a lungul veacurilor”. In încheierea 
adunării, ansamblul artistic al Ucecom- 
ului a prezentat un program de cântece 
și dansuri sovietice și românești.

Tot miercuri la adunarea din sala de 
festivități a Palatului Pionierilor, nume
roși oameni ai muncii din raionul V I.. 
Lenin au urmărit expunerea tov. Gh. 
Nistor, locțiitor al ministrului Construc
țiilor, intitulată „Prietenia romîno-so- 
vietică, temeiul dezvoltării libere și al 
progresului continuu al patriei noastre”. 
A urmat Un program artistic prezentat 
de Ansamblul Sfatului Popular al Capi
talei.

La adunarea origanizată de comitetul 
A.R.L.U.S. al raionului I. V. Stalin, care 
a avut loc joi după amiază în sala „Ex- 
celsior”, a vorbit Costache Antoniu, ar
tist ,al poporului din R.P.R.

Expunerea a fost urmărită cu mult in
teres de un numeros public.

Adunarea s-a încheiat cu un begat pro
gram artistic.

ȘTIRI SPORTIVE
în vederea întîlnirii d6 duminică cu 

echipa R. P. Bulgaria, joi după-'amiază, 
echipa reprezentativă A de fotbal a țării 
noastre a susținut pe stadionul „23 Au
gust” un meci de 'antrenament în com
pania echipei Dinamo tineret. Echipa re
prezentativă a R.P.R. a obținut victoria 
cu scorul de 10-0.

In urma acestui joc a fost definitivat 
lotul din care va fi alcătuită echipa 
R.P.R. pentru meciul cu R. P. Bulgaria. 
Din lot fac parte : portari : Toma, Crîs- 
nic. fundași: Pahonțu, Androvici, Apol- 
zan. Szoko, Zavoda II ; mijlocași: Băcuț
l, Călinoiu, Pereț ; înaintași: Copil, Ni- 
cușor, Ozon, Georgescu, Suni, Ene I, 
Suciu.

Formația probabilă care va fi aliniată 
duminică este următoarea : Toma — Pa
honțu, Androvici, Szoko —: Călinoiu, Bă- 
ouț I — Ccpil, Nicușor, Ozon, Georgescu, 
Suru.

*
Joi a părăsit Capitala plecând la Sofia 

echipa de tineret a R.P.R. care va susține 
sâmbătă o întâlnire de fotbal cu selecțio
nata B a R. P. Bulgaria.

Din lot fac parte jucători tineri și ju
niori care s-au afirmat în ultimele par
tide internaționale. Printre ei se află I. 
Bukossy, I. Țîrcovnicu, A. Neamțu, L. 
Bodo, G. Cosma, V. Seredai și alții. Echipa 
este însoțită de antrenorii B. Marian și 
N. Petrescu.

★
Duminică 9 octombrie începînd din ju

rul orei 15,30 se va transmite în întregime 
de Ia stadionul „23 August“ din capitală 
întîlnirea Internațională le fotbal dintre 
echipele neprezentaitive ale R.P.R. și R.P. 
Bulgaria.

Transmisiunea se va face pe stațiile de 
radio cu lungimile de undă de 285 m. 351
m. 206 m.

SPECTACOLE
TEATRE : BOEMA — Teatrul de Operă șl Balet 

al R.P.R. ; LASAȚI-MA SA CINT - Teatrul de 
stat de Operetă ; DOAMNA NEVĂZUTA — Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ (sala C.C.S.) : CI
TADELA SFARIMATA - Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (sala Studio); DE PARTEA CEALALTĂ
— Teatrul Armatei (sala Magheru) ; DON CARLOS
— Teatrul Municipal; HOȚII — Teatrul Tineretului; 
INTRIGA Și IUBIRE — Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulești ; CĂLĂTORIE PE NOTE - Ansamblul 
de Estradă al R.P.R. (sala din Calea Victoriei nr. 
174); ARENA CURAJULUI — Circul de stat (orele 
17 și 20,30).

CINEMATOGRAFE : CADEREA EMIRATULUI — 
Patria, București : MAI TARE CA NOAPTEA — 
Filimon Sîrbu ; NUNTA — Elena Pavel ; PRIN
ȚESA MARY — Republica, 1. C. Frimu ; ÎN
VINGĂTORII — Magheru ; O NOAPTE DE 
AMINTIRI — înfrățirea Intre popoare, Lumina; 
Un ciclu de filme In cinstea celei de-a 10.a 
aniversări a F. S. M. — SALARIUL GROA
ZEI — Maxim Gorkl ; FRONA — Al. Popov ; AC
TUALITATEA IN IMAGINI, CAMPIONATELE EU
ROPENE DE BASCHET MASCULIN. ASPECTE 
DE LA SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 23 AUGUST 
1955, CINTECUL PREpRIEI - Timpuri Noi; ERNST 
THALMANN - Victoria; JUCĂTORUL DE REZERVA
— Tineretului; TĂUNUL — Central, Arta; ÎNCĂR
CĂTURA PERICULOASA - Gh. Doja; O AVEN
TURA PE COASTA ATLANTICULUI - Cultural ; 
ORIZONTURI FĂRĂ SFIRȘIT — Unirea, Olga Ban- 
cic ; NECUNOSCUTA DIN TAXI - Vasile Roaită, 
Moșilor ; NICHOLAS NICKLEBY — 8 Martie ; LI
BELULA - C. David ; TINEREȚE ZBUCIUMATA — 
Al. Sahia; LUMINA FARULUI - Flacăra; DU
BLA LOTTE — Carpati, M. Eminescu ; BOUL DIN 
KULM - Munca ; ROMA ORELE 11 - T. Vladi- 
mirescu ; BUN VENIT D-LE MARSHALL — Mio
rița; N-A DANSAT DECIT O VARA - 23 August, 
1 Mai : SUFLETE ÎMPIETRITE - Donca Simo ; 
FIUL PĂDURARULUI — Ilie Pintille; DRAGOSTEA 
UNEI FEMEI — Popular, Aurel Vlaicu ; PUTEREA 
DRAGOSTEI - Volga ; SALARIUL GROAZEI - 
8 Mai : LILIACUL - N. Bălcescu ; INAMICUL 
PUBLIC Nr. I —Rahova ; QMUL CU 1.000 DE 
FEȚE - Gh. Coșbuc ; CONTELE MIȘKA — Bo. 
leslaw Bierut.

La cinematografele Patria, București, înfrățirea 
între popoare. Elena Pavel,*1.  C_ Frimu, Magheru 
și Filimon Sîrbu rulează " co„‘plectare filmul: 
Aspecte de la sărbătorirea zilei de 23 August 1955j
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